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Uruchomienie Oddzialu Rehabilitacji, zakup sprцtu me
dycznego, termomodernizacja Osrodka Zdrowia w Niwiskach
oraz budowa nowego bloku operacyjnego і sterylizatorni - to
glowne zadania do zrealizowania w tym roku, postawione przez
dyrekcjf Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Kolbuszowej.

cd. czytaj па str. 15

KOLBUSZOWA ZAPRASZA NA DNI MIASTA

ZЬШ,а sir kolejna edycja jednej z najwifkszych imprez w naszym тіеsсіе.
Tegoroczne Dni Kolbuszowej odbrdq sif 3 і 4 czerwca па terenie Fundacji
па Rzecz Kultury Fizycznej і Sportu. Podczas dwudniowego swirtowania піе
zabraknie wydarzen sportowych і muzycznych.
W sobotr zawodnicy bfdq mieli oka,,if zmierzyc sif па dystansach 5, 1О
і p6lmaratonu w ramach Puchar Swiata Nordic Walking. Na torze glinianka
odbfdq sir zawody 4х4 quad6w і samochod6w terenowych. Na scenie wystq
piq: Kapela Czerniakowska, Los Agentos oraz KSU. Pokaz laserowy poprzedzi
schow DJ-6w.
W niedzielr strai,acy brdq rywalizowac w Mistrzostwach Wojew6dztwa
Podkarpackiego w sporcie poi,arniczym. Z okazji dnia dziecka dla najmlod
szych przygotowane zostanq konkursy і zabawy. О 17.00 rozpocznie sif Spi
nacz Festiwal. Zagrajq zespoly r6i,nych gatunk6w muzycznych: Le Moor, Lao
Chce, Hysteria, Silent Jester, Wanka Wstanka, М.О.S.RЕ.Т.
Szczeg6ly па plakatach.

Wiecej informacji czytaj па str. 7
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Obchody swiQta Konstytucji

З maja w Kolbuszowej uroczyscie
obchodzono 226 rocznicr uchwalenia
Konstytucji.

Wziylo w nich udzial kilkadziesiqt os6b
m.in. posel RP Zbigniew Chmielowiec, radпa
Sejmiku Wojew6dztwa Podkarpackiego Ewa
Draus, Przewodniczqcy Rady Powiatu Mie
czyslaw Burek, Wicestarosta Wojciech Cebula,
Przewodnicziicy Rady Miejskiej КrzysztofWilk,
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wraz zastypCq
Markiem Gilem, poczty sztandarowe, przedsta
wiciele instytucji, szk6l, srodowisk kombatanc
kich, zaproszeni goscie oraz mieszkancy.
Ро zbi6rce poczt6w sztandarowych przy
parkingu Panstwowej Strazy Pozarnej zebrani
udali si1, па cmentarz, gdzie zlozono kwiaty па
obelisku strazak6w. О godz. 10. 30 odprawiono
uroczystq msz1, sw. w Kolegiacie pw. Wszystkich

Swiytych. Ро nabozenstwie przemasze
rowano do Miejskiego
Domu Kultury. Pod
tablicq upamiytniajqcq
setnq rocznic1, uchwa
lenia konstytucji zlo
zono bialo-czerwone
wiqzanki.
Obchody za
konczyla akademia
przygotowana przez
uczni6w z Zespolu
Szk6l Agrotechnicz
no-Ekonomicznych z
Weryni pt. ,,W Polsk1,
wierz1, ...". Wr1,czono r6wniez nagrody laure
atom Turnieju Wiedzy Historycznej о Regionie

ш

А..-;._'/ �
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oraz zwyci1,zcom і wyr6znionym w ІІІ Powia
towym Konkursie Tw6rczosci Patriotycznej.

,

DZIEN МАТКІ

jest okazjct do wyrazenia
szacunku wobec wszystkich Mam
- mieszkanek Gminy Kolbuszowa

za codziennq troskr oraz poswircenie.
Dzirkujr za przekazywanie kolejnym pokoleniom
najwazniejszych wartosci,
za nieustannq opiekr nad domem і rodzinq.
Bqdicie kochane і dumne ze swoich dzieci
- wdzircznych za cierpliwosc і wychowanie.
iyczr wielu sil і zdrowia, radosci і usmiechu
піе tylko w tym wyjqtkowym dniu.
Niech spelniq sir Wasze plany і marzenia.
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej
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ZACZAROWANY
DZIEN Z,, ZEGARMISTRZEM
,,
SWIATt.A і DZWl�K,U

Swietna atmosfera, gromkie brawa to
war<;JJS<;JJQ! koncertowi Tadeusza Woiniaka.

Kolbuszowska publicznosc niezwykle usatys
fakcjonowana z wystypu, mia!a nie lada gratky jak::i
Ьу!а mozliwosc wysrucl1ania doskonalej muzyki w
swietnym wykonaniu. Wozniak to kompozytor piesniarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej piosenki. Zachwyceni wystypem kolbu
szowianie pokazali, ze nieobce im s::i jego poetyc
kie klimaty і ze potrafi::i docenic wysoki poziom
wykonania. Piesniarz to artysta niezwykle tw6rczy,

autor muzyki do kilkuset piosenek
і wielu inscenizacji teatralnych.
Nie skupia siy, jak wielu na odci
naniu kupon6w od dawnej slawy,
аІе nadal jest niezwykle tw6rczy
angazuj::ic siy w wiele projekt6w,
jak chociazby skomponowanie і
wykonanie sciezki dzwiykowej
do niemego filmu Pan Tadeusz z
1928 roku /Мistrz wystypowal na

sali 109 letniego
Sokola, w roku
powstania tego
filmu rozpocz::i!
swoj::i dzia!al
nosc Кіnо Teatr
,, Jutrzenka "
Osiniak6w/.
Woznia
kowi towarzy
szyl doskonaly
zesp61 w skla
dzie Jolanta

Kolbuszowa, 25.04.2017 r.

Informacja prasowa

Majchrzak Wozniak instrumenty klawiszowe spiew,
Piotr Wozniak gitara і spiew, Mariusz Jagoda, skrzyp
ce. Za absolutnie swi::iteczщ / 3 maja 2017r/ сещ
biletu mozna ЬуІо uczestniczyc w wyj::itkowym
wydarzeniu і wysruchac wielu ciek�wych utwor6w
z r6znych okres6w tw6rczosci artysty / r6wniez no
wych kompozycji/. Zabrzmialy urocze і niezapo
mniane piosenki: Zegarmistrz Swiatla Purpurowy,
Hej Hanno czy Smak і zapach pomaranczy. Aura
wyj::itkowego szacunku dla artysty і artysty dla pu
blicznosci towarzyszy!a temu unikalnemu spotkaniu
wrazliwyc\1 muzyk6w z zasruchan::i, zaczarowaщ,
publicznosci::i do konca.

Konkurs "Fotoszopa. Krajobraz w spadku"

Do 16 lipca 2017 r. w skansenie kolbuszowskim trwa konkurs
fotogra.ficzny, ktorego tematem jest krajobraz kulturowy wsi і mia
steczek і ktory zwiqzany jest z tegorocznym haslem Europejskich
Dni Dziedzictwa: ,,Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobra
zu."

АЬу wzi::ic w nim вdzial, nalezy wykonac і przeslac drog::i elektioniczщ
fotografie ukazuj::ice zmieniaj::icy siy krajobraz wsi lub miasteczka. Tematem
zdjyc maj::i Ьус zar6wno te jego elemeпty, kt6re otrzymalismy w spadku, jak і
te, kt6re w spadkв zostawimy nastypnym pokoleniom. Interesuje nas pol::iczenie
przyrody z doswiadczeniem і tradycj::i czlowieka; przestrzen, kt6ra паs otacza
па со dzien, mozliwosc zatrzymania siy і spojrzeпia na to, со jest паm bliskie.
Praca nad obrazem moze sprzyjac refleksji nad tуш, со mija і nad tym,
со jest obecne. Zachycamy wszystkich do rejestrowania slad6w aktywnosci
cz!owieka і slad6w historii w przestrzeni; do zadania pytania,jaki jest krajobraz
kulturowy, kt6ry tworzymy wok61 siebie, і jakie swiadectwo о паs samych і
naszych czasach przekazemy nastypпym pokoleniom w spadku; do dokumen
towania przestrzeni і паdапіа temu indywidualnego, artystycznego wymian1.
S!oпecznie zapraszamy wszystkich pasjonat6w sztuki fotograficznej do
wziycia вdziaru w konkursie. Na zwyciyzc6w czekaj::i пagrody! Natomiast 17
wrzesnia br., podczas obchod6w Europejskich Dпі Dziedzictwa, odbydzie siy
wemisaz wystawy pokonkursowej prezentuj::icej najlepsze prace.
Regulamin konkursu dostt;pny jest na stJ·onie intemetowej Muzeвm Kultury
Ludowej w Kolbuszowej: \vw,v.muzeumkolbuszo,va.pl
Szczeg6!y na: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96 w. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl

Nr 284

przegl�d KOLBUSZOWSКI

--------[І]

Relacja z odpustu па sw. Marka

Odpustowa niedziela (23 kwietnia)
zadala przybylym do kolbиszowskiego
skansenu gosciom і 'trochtt deszczowo
snieinej pokuty, і trochtt kulinarno-mu
zycznych radosci. Switttowanie rozpo
cцlo sitt uroczystq Eucharystiq, ktorej
przewodniczyl Biskup Diecezji Rzeszow
skiej ks. Edward Bialogolowski. Przy
oltarzu towarzyszyli ти takie Proboszcz
kolbuszowskiej parafii farnej ks. Lucjan
Szиmierz oraz Proboszcz parafii w Portt
bach Dymarskich ks. Grzegorz Siciak.

Oprawy muzyczщ mszy zapewnita rnlodzie:i:
z Panstwowej Szkoly Muzycznej І st. w Kolbuszo
wej pod przewodnictwem Aleksandry і Bronislawa
Niezgod6w.
Ро mszy oczy zebranych ucieszyl pokaz
musztry Stra:i:y Grobowej z Mazur6w. Ро komen
dzie "Spocznij!" і "Rozejsc siy!" skierowanej
do stra:i:nik6w poslusznie rozeszli siy te:i: wiemi.
Przeniesli siy spacerowym krokiem do budynku
szkoly z Trzebosi, gdzie czekaly na nich regio
nalne wiktualy przygotowane przez panie z K6l
Gospodyn Wiejskich і skoczna przygrywka kapeli
z Huty Komorowskiej. Mo:i:na te:i: bylo przy straga-

nach nabyc ciastka, cukierki і piemiki odpustowe,
zabawki drewniane і inne pamiijtkowe drobiazgi.
Dzien mijal szybko, przyszedl wiecz6r і czas
na plijsy przy muzyce kapeli. Instruktorka tanca
ludowego Katarzyna Chodon nauczyla rodzic6w
і dzieciaki krok6w do lasowiaczka і cebuli oraz

WCiijgllyfa rodziny do zabawy W wilczka і g:jski
oraz ciuciubabky. Smiechu bylo со niemiara! А:і:
:i:al bylo wracac do domu...
Agata Front
Миzеит Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Rodzinne warsztaty taneczne і potancбwka
z kapel� Kocirba
Niedzielne popoludnie tradycyjnie
powinno Ьус roztanczone. Dlatego pra
cownicy Миzеит Kultury Ludowej orga
nizujq warsztaty taneczne z instruktorem
і potancowktt z Kocirbq.
О godz. 18.00 skansen zaprasza na rodzinne
warsztaty taneczne, kt6re poprowadzi Jadwiga

Kula - od 20 lat aktywny czlonek Zespolu Folk
lorystycznego "Folusz" z Giedlarowej - laureata
wielu presti:i:owych nagr6d і wyr6:i:nien, kt6ry ze
swym repertuarem zaliczany jest przez etnograf6w
do zespol6w autentycznych. Od wrzesnia 2015
r. Jadwiga Kula jest opiekunem і choreografem
zespolu. Instruktorka nauczy ochotnik6w prze-

r6:i:nych zabaw і tanecznych krok6w, m. in. do
lasowiaczka і cebuli.
О godz. 18.30 na potanc6wky Muzeum
zaprosi wszystkich, kt6rzy kochaj:i tancowanie
do upadlego. Zabawy poprowadzi Jadwiga Kula.
Zagra Kocirba - zesp6l, kt6ry przypomina trady
cyjщ muzyky naszego regionu, jak:i grali Mazurzy
- mieszkancy gmin Cmolas, Dzikowiec, Ko\bu
szowa і Rani:i:6w w powiecie kolbuszowskim oraz
Kamien w powiecie rzeszowskim. Za sw6j wklad
w rekonstruowanie muzycznej tradycji regionu
kapela byla wielokrotnie nagradzana, m. in. na
festiwalu Wszystkie Mazurki Swiata w Waтszawie
oraz na Og6\nopolskim Festiwalu Каре! і Spie
wak6w Ludowych w Kazimierzu. Zesp6l wysty
puje w skladzie: Teresa Potanska - prym, Dorota
Jarnr6z - sekund, Jaroslaw Mazur - basy, Szymon
W yglowski - byben.
Potanc6wka realizowana bydzie w ramach
przedsiywZiycia "W \asowiackiej izbie - tance,
spiewy і bajanie". Projekt dofinansowany przez
Fundacjy BGK w programie "Na dobry pocz:itek!"
Agata Front
Миzеит Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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KONKURS NA STANOWI.S KO DYREKTORA

STAROSTA POWIATU KOLBUSZOWSКIEGO
OGtASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDGOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ
Warunki konkursu:
1. Do konkursu moze przysщpic osoba, kt6ra spemia
wymagania wynikaj;ice z rozporz;idzenia Miпistra
Edukacji Narodowej z dnia 27 pazdziemika 2009
г. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
osoba zajmuj;ica staпowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierowпicze, w poszczeg6lnych typach
szk6l і plac6wek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z p6zn.
zm.).
2. Oferty os6b przystypuj;icych do konkursu powinny
zawierac:
а. uzasadпienie przystjpienia do konkursн wraz z kon
cepcjq funkcjonowania і rozwojн plac6wki
z
нwzglydпieniem fнnkcji dydaktyczпej і wychowaw
czej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym
majqtkiem;
Ь. zyciorys z opisem ргасу zawodowej, zawierajqcy
w szczeg6lnosci infoпnacjy о stazu pracy pedago
giczпej - w przypadku пauczyciela lub stazu pracy
dydaktyczпej- w przypadku nauczyciela akademic
kiego, stazu ргасу, w tym stazu ргасу па stanowisku
kierowniczym - w przypadku osoby niebyd;icej
nauczycielem,
с. kopiy dowodн osobistego ІнЬ innego dolшmentu
(poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z ory
gina!em) potwierdzaj;icego tozsamosc oraz obywa
telstwo;

d. огуgіпа! lub poswiadczone przez kandydata za zgod
nosc z orygina!em kopie dokument6w potwierdzaj:i
cych posiadane wykszta!cenie,w tym: dyplom uk.on
czenia studi6w wyzszych, swiadectwo uk.onczenia
studi6w podyplomowych z zakresu zarzqdzania аІЬо
swiadectwo о uk.onczeniu kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarzqdzania oswiaщ;
е. zaswiadczenie lekarskie о braku przeciwwskazan
zdrowotnych do wykonywania pracy па stanowisku
kierowпiczym;
f. oswiadczenie,ze kandydat nie Ьу! karany karq dyscy
plinam;i,o kt6rej mowa w art. 76 ust.1 нstawy-Karta
Nauczyciela lub w art. 140 ust.1 ustawy Prawo о
_szkolnictwie wyzszym w przypadku nauczyciela і
nauczyciela akademickiego;
g. oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy
siy postypowanie о przestypstwo scigane z oskar
zenia publiczпego lub postypowanie dyscypliname;
h. oswiadczenie,ze kandydat nie byl skazaпy prawo
mocnym wyrokiem za przestypstwo umyslne lub
нmyslne przestypstwo skarbowe;
і. oswiadczenie, ze kaпdydat nie Ьу! karany zakazem
ре!піепіа funkcji zwiqzanych z dysponowaniem
srodkami publiczпymi, о kt6rych mowa w art.3 І
ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudпia 2004 r. о od
powiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w
publiczпych;

j. oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgody па przetwa
rzanie swoich danych osobowych zgodnie z Usta
Wq z dnia 29 sierpnia 1997 r. о ochronie daпych
osobowych (w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora);
k. oswiadczenie, ze kandydat ma ре!пq zdolnosc do
czynпosci prawnych і korzysta z pelni praw publicz
пych-w przypadku osoby niebt;dqcej nauczycielem;
І. orygina! lub poswiadczonq przez kandydata za
zgodnosc z orygina!em kopiy aktu nadania stopnia
nauczyciela miaпowaпego lub dyplomowanego-w
przypadku nauczyciela;
m. orygina! lub poswiadczona za zgodnosc kopiy karty
oceny pracy lub осепу dorobku zawodo,vego - w
przypadku nauczyciela і nauczyciela akademickiego.
З. Oferty sk!ada siy w zamkniytych kopertach, па kt6rych nalezy podac nazwisko і imiy, adres і numeг
telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem ,,Кoп
kurs па stanowisko dyrektoraPoradпiPsychologicz
пo-Pedagogiczпej w Kolbuszowej" na adres:
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 1 О, 36-1ОО Kolbuszowa
lub sk!adac osobiscie w godz. 7 JO do 15 ОО
w pok. 217,
w terminie do dп.іа 20 maja 2017 r.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo
!ana przez Zarz;id Powiatu w Kolbuszowej.
5. О terminie і miejscu przeprowadzenia postypowania
konkursowego kandydaci zostanq powiadomieпi
indywidualnie.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
STAROSTA POWIATU KOLBUSZOWSКIEGO OGtASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOtU SZKOL TECHNICZNYCH ІМ. BOHATEROW WRZESNIA 1939 R. W KOLBUSZOWEJ

Waruпki konkursu:
1. Do konkursu шоzе przysщpic osoba, kt6ra spemia
wyшagania wynikajqce z rozporz;idzenia Мinistra
Eduk.acji Narodowej z dnia 27 pazdziemika 2009
r. w sprawie wymagan,jakim powiima odpowiadac
osoba zajmujqca staпowisko dyrektora огаz inne
stanowisko kierownicze,w poszczeg6lnych typach
szk6l і plac6wek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z p6zn.
zm.).
2. Ofeгty os6b pгzystypujqcych do konkursu powinny
zawierac:
а. uzasadnieпie przystqpienia do konkursu wraz z
koпcepcjq funkcjoпowaпia і rozwoju plac6wki z
uwzglydпieniem funkcji dydaktyczпej і wychowaw
czej oraz \V zakresie gospodarowania powierzoпym
majqtkiem;
Ь. zyciorys z opisem pracy zawodowej, zawieraj:icy
w szczeg6lnosci infoпnacjy о stazu pracy pedago
giczпej - w przypadku nauczyciela lub stazu pracy
dydaktyczпej-w przypadku nauczyciela akademic
kiego, stazu pracy,w tym stazu pracy па staпowislш
kierowпiczym - w przypadku osoby niebydqcej
nauczycielem,
с. kopiy dowodu osobistego lub innego dokumeпtu
(poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc z огу
gіла!еm) potwierdzajqcego tozsamosc oraz obywa
telst\vo,
d. orygina! lub poswiadczoпe przez kaпdydata za
zgodпosc z orygina!em kopie dokument6w po
twierdzaj:icych posiadaпe wykszta!ceпie, w tym::

dyplom ukonczenia studi6w wyzszych , swiadec
two uko1\czenia studi6w podyplomowych z zakresu
zarzqdzania аІЬо swiadectwo о ukonczeпiu kursu
kwalifikacyjпego z zakresu zагщdzапіа oswiatj;
е. zaswiadczeпie lekarskie о braku przeciwwskazan
zdrowotnych do wykoпywania pracy па stanowisku
kierowniczym;
f oswiadczenie, ze kandydat nie Ьу! kaгany karq dyscy
plinam:i, о kt6rej mowa w art. 76 ust. l usta,vy- Karta
Nauczyciela lub w art. 140 ust.l ustawy Prawo о
szkolnictwie wyzszym w przypadku пauczyciela і
nauczyciela akadeшickiego;
g. oswiadczenie, ze przeci,vko kandydatowi nie toczy
siy postypowanie о przestypstwo scigane z oskarzenia
publiczпego lub postypowanie dyscyplinarne;
h. oswiadczenie, ze kandydat nie Ьу! skazany prawo
mocпym wyrokiem za przestypstwo umyslne lub
umyslne przestypstwo skarbowe;
і. oswiadczenie,ze kaпdydat nie Ьу! karany zakazem
ре!піеnіа fuлkcji zwiqzanych z dyspoпo,'lanieш
srodkaшi publicznyшi, о kt6rych mowa w art.31
ust.1 pkt. 4 ustawy z dпіа 17 grudnia 2004 r. о od
powiedzialnosci za пaruszenie dyscypliny finans6w
publiczпych;
j. oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgody па przetwa
rzanie swoich danych osobowych zgodпie z Usta
Wq z dпіа 29 sierpnia 1997 r. о осhгопіе daпych
osobowycl1 (w celu przeprowadzenia konkursu па
staпo,visko dyrektora);
k. oswiadczenie, ze kandydat ma ре!па zdolnosc do

czynnosci prawпycb і korzysta z pemi praw publicz
nych- w przypadlш osoby niebt;dqcej пauczycielem
І. orygina! lub poswiadczoщ przez kandydata za
zgodnosc z orygina!em kopiy aktu nadania stopnia
пauczyciela mianowaпego lub dyplomowanego-w
przypadku пauczyciela;
m. oswiadczenie о dope!пieniu obowiqiku, о kt6rym
mowa w art.7 ust. 1 і ust. За ustawy
z dnia 18
pazdziemika 2006 r. о ujawnieniu informacji о do
kumentach organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat
1944-І 990 огаz tresci tych dokшneпt6w (Dz. U. z
2007 т. Nr 63, poz. 425, z p6zn. zm.);
n. orygina! lub poswiadczona za zgodnosc kopiy karty
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w
przypadku пauczyciela і nauczyciela akademickiego.
З. Oferty sk!ada sit; w zamk.nit;tych kopertach, па
kt6rycЬ nalezy podac nazwisko і im.it;, adres і
numer telefonu kontaktowego kandydata z dopi
skiem ,,Кonkurs па staлowisko dyrektora Zespolu
Szk6l TecЬnicznycЬ w Kolbuszowej" па adres:
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 1О, 36-1ОО Kolbuszowa
lub sk!adac osobiscie w godz. 7 30 do 15 оо
w pok. 217,w terminie do dпіа 31 maja 2017 r.
4. Konkurs pгzeprowadzi komisja konkursowa powo
lana przez Zarzqd Powiatu w Kolbuszowej.
5. О tenninie і miejscu przeprowadzenia postypowania
konkursowego kandydaci zostanq powiadomieni
indywidualnie.
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Z zycia Przedszkola Niepublicznego
pw. SwiQtego Jбzefa w Kolbuszowej
ADORACJA PRZY GROВIE PANSКIM

Przedszko1e Niepubliczne pw. Sw. J6zefa przekazuje wiele wartosci
swoim podopiecznym. Szczeg6lnie wazne sц wartosci re1igijne, dzieci sц
zachi;cane do aktywnego udzialu w r6znych nabozenstwach і uczestnictwa w
zyciu religijnym.D1atego tez przedszko1aki pod kierownictwem Siostry Beaty
przygotowaly montaz slowno-muzyczny, kt6rym uczcily Jezusa Chrystusa
zlozonego w grobie.
Dzieci przybyly w Wielkц Soboti; do Kolegiaty pw. Wszystkich Swii;
tych w Kolbuszowej, gdzie uczestniczyly w obrzi;dzie poswii;cenia pokarm6w,
а nasti;pnie adorowaly Pana Jezusa wierszem і piesniц.

dostac sii; na poklad samolotu. Z zainteresowaniem obserwowaly praci; strazy
granїcznej, ЬуІу na tarasie widokowym, а takze w kaplicy. Przedszkolaki
przeszly kontroli; osobistц, а takze rozmawialy ze strazakami pracujцcymi
na 1otnisku і podziwialy olbrzymie samochody strazackie і ich wyposazenie.

Z WIZYTJ} W KOMENDZIE POWIATOWEJ
POLICJI W KOLBUSZOWEJ
W kwietniu br. dzieci odwiedzily policjant6w w Komendzie Po
wiatowej Policji w Kolbuszowej. Przedszkolaki mialy okazji; poznac praci;
policjant6w, obserwowaly jak pracujц w dyzurce, а takze zobaczyly areszt.
Malych gosci przyji;la asp.Р.Jolanta Skubisz-T i;cza - Oficer Prasowy Komen
dy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Na zakonczenie kazde dziecko moglo
wczuc sii; w roli; policjanta і zasiцsc za kierownicц policyjnego samochodu.

P1-zedszkolaki z wizytq w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

PODROZE KSZTALCJ}
Wszystkie dzieci marzц о spacerach, wycieczkach tych blizszych і tych
da]szych. Korzystajцc z ladniejszego dnia, przedszkolaki wraz z opiekunami
wybraly sii; na wycieczki; autokarowц do Portu Lotniczego w Jasionce. Dzieci
mialy mozliwosc zobaczenia, jakц drogi; musi przejsc pasazer i jego bagaz, Ьу

Przedszkolaki ,vraz z opiekunami wybraly si(! па wycieczk(! autokarowq do
Portu Lotniczego w Jasionce.

WARSZTATY Z UDZIALEM RODZICOW
Dnia 27 kwietnia br. w godzinach popoludniowych do przedszkola
zawita1i rodzice, kt6rzy przybyli na zaproszenie dzieci і nauczycieli. Przed
szkolaki саІу tydzien rozmawialy na temat ochrony przyrody, segregacji
smieci, dbania о srodowisko.

Starsze dzieci przygotowaly przedstawienie pt. ,, Eko-kr6lewna "
Starsze dzieci przygotowaly r6wniez przedstawienie pt. ,,Eko-kr6]ewna", zachi;cajцce do segregacji smieci, а kt6re przedstawily mlodszym
kolegom і oczywiscie rodzicom. Ро wysti;pie przedszkolaki wsp6lnie bawily
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W konkursie tym Zosia Tomczyk zajyla І miejsce, а Wojtus Stec і
Karolek Pydzim<j:i: otrzymali wyr6:i:nienia.
Gratulujemy!

Niezapomniana wizyta rodzic6w w przedszkolu.
siy z rodzicami wykorzystuj<jc do zabaw materialy recyklingowe, а nastypnie
wykonywaly plakat "Eko-kr6lewny". Zabawy oraz wsp6lna praca sprawily
wszystkim wiele radosci.
" Мату nadziejr;, :іе zar6wno dzieci, jaki і rodzice br;dq dbaly о swoje
bliisze і dalsze otoczenie і br;dq pamir;taly jak wielkq wartosciq jest czyste
powietrze, woda і ziemia dla ludzi ".

Wiktoria Sk6ra zajr;la І miejsce w kategorii plastycznej w Mir;dzynarodowym
Konkursie " Gdy myslr; о Wielkanocy ... "

SUKCESY PRZEDSZKOLAKOW
Dzieci z Przedszkola Niepublicznego pw. Sw. J6zefa wziyly udzial w
Miydzynarodowym Konkursie Gdy mysly о Wielkanocy . .. ." zorganizowa
"
nym przez Przedszkole Publiczne ш 2 w Kolbuszowej. Konkurs skierowany
byl do dzieci 5 і 6-letnich (kategoria plastyczna) oraz do nauczycieli (kategoria
wiersz). Na konkurs wplyщlo 25 0 prac plastycznych і 8 6 wierszy.
Wiktoria Sk6ra zajyla І miejsce w kategorii plastycznej, а Natalia Ra
szewska otrzymala wyr6:i:nienie.
Natomiast nauczycielka Р. Anna Zawisza zajyla ПІ miejsce w kategorii
wiersz.
Kolejnym konkursem, w kt6rym dzieci wziyly udzial byl konkurs zor
ganizowany przez Przedszkole Publiczne ш З w Kolbuszowej, pod haslem
,,Zaczarowane akwarium".

Pamiqtkowe Dyplomy w konkursie pod haslem " Zaczarowane akwarium "
dla Zosi Tomczyk, kt6ra zajr;la І miejsce, а Wojtus Stec і Karolek Pr;dzimq:i
otrzymali wyr6:inienia.

F I NA N S OWO

Roam like at home " ро polsku
" Nowe
przepisy dotyczqce roamin

gu (nazwane przez Komisjf Europejskq
,, roam like at home'') majq zaczq{: obo
wiqzywac od polowy czerwca. Operatorzy
swoje cenniki musieli jednak opubliko
wac miesiqc wczesniej. Со z nich wynika?

Niestety а:і: trzy z czterech najwiykszych te
lekom6w byd<j traktowac roaming odrybnie wzgly
dem pol<jczen wewn<jtrz kraju - tak jak do tej pory.
Сі u:i:ytkownicy, kt6rzy liczyli na to, :і:е ich bez
"
limit6w" bydzie obowi<jzywac r6wnie:i: na rozmo
wy z wakacji - srogo siy zawiod<j. W zale:i:nosci od
posiadanej taryfy mog<j jedynie liczyc na pakiet
darmowych minut do wykorzystania w roamingu,
аІе trudno cieszyc siy na przyklad z 5 00 minut
pol<jczen wychodz<jcych і 1 5 00 przychodz<jcych
w skali roku.

Inaczej swoj<j oferty skonstruowala jedynie
Orange. Francuska siec uznala bowiem, :і:е skoro
,,no limit" to no limit". Jesli wiyc ktos ma w Pol
"
sce darmowe rozmowy do wszystkich sieci, to gdy
wyjedzie do innego kraju na wakacje - r6wnie:i:
nie bydzie musial dodatkowo placic. Aczkolwiek
w przypadku pakiet6w danych oferta Orange jest
ju:i: nieco zmodyfikowana, а wiyc dostypne pakiety
S<j mniejsze ni:i: te, kt6re mamy zagwarantowane w
naszej promocji w kraju.
Czy mo:i:emy spodziewac siy zatem inter
wencji z Brukseli? W ka:i:dym podczas najbli:i:
szych wakacji, czy innych wyjazd6w zagranicz
nych musimy ci<jgle liczyc siy z mniejszym kom
fortem u:i:ytkowania telefon6w kom6rkowych na
terenie UE w por6wnaniu z wlasnym krajem.
Marek Kowalski

Autor jest magistrem ekonomii і absolwen
tem handlu zagranicznego; posiada kilkunasto
letnie doswiadczenie zawodowe - pracujqc па
stanowiskach kierowniczych w sferze finans6w,
zarzqdzania projektami (w tym restrukturyzacji)
oraz importu w najwir;ksl))chfirmach Podkarpacia
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Wiosenne zmagania z 'zimowymi' zapasami
W niedzielr 23 kwietnia 2017 r. па
terenie Stadionu w Kolbuszowej odbyla
sir trzecia edycja zawodow Nordic Wal
king pod haslem " Wiosenne zmagania z
'zimowymi ' zapasami".

Zawody te skierowane byly do os6b
doroslych, а ich organizatorem byl
Kolbuszowski КІuЬ Nordic Walking.
Mimo kaprysnej pogody impreza zgromadzi
la 140 zawodnik6w reprezentuj<lcych КІuЬу Sportowe miydzy innymi z Rzeszowa, Jasla, Кrosna,
Jezowego, Tarnobrzega, Lezajska, Nowej Dyby а
nawet z Katowic. Od wczesnych godzin porannych
na terenie Stadionu zaroilo siy od zawodnik6w
w kolorowych koszulkach klubowych. Pomimo
kaprys6w pogody na twarzach zgromadzonych
goscif usmiech, zadowolenie і nieodparta chyc
rywalizacji. Spotkania przed zawodami to wspa
niala okazja do zawierania nowych znajomosci,
kontakt6w, zawierania przyjazni, wymiany do
swiadczen. Zawodnicy walczyli о kazdq sekundy,
chcqc pokonac nie tylko przeciwnika, аІе przede
wszystkim nieublaganie biegnqcy czas. Atmosfery
wsr6d zawodnik6w podgrzewala pogoda, straszqc
opadami sniegu lub zagrzewajqc zawodnik6w cie
plymi promieniami slonca, kt6re od czasu do czasu
wyzieralo zza chmur.
О godzinie l О.ЗО nastqpilo oficjalne otwar
cie zawod6w і przywitanie wszystkich zawod
nik6w przez pana posla Jana Zuby - Burmistrza
Kolbuszowej. Kilka sl6w dopingu і moglismy
przejsc do rozgrzewki, kt6rq poprowadzila Mal
gorzata Sitko.
Trasa zawod6w rozpoczynala siy na murawie
obok plyty boiska Ьу poprowadzic zawodnik6w
dalej wok6l plyty, а nastypnie lasem wok6l stadio
nu. Та nowa trasa bardzo siy uczestnikom podobala
Ро przygotowaniu organizmu do wysilku na
lі.піі startu staщli zawodnicy majqcy do pokonania
І О km. Najwiyksza grupa zawodnik6w wystarto
wala na dystansie 5 km. Nad prawidlowym przebiegiem zawod6w czuwali sydziowie. Kazdy zawod-

nik otrzy
mal numer
startowy
oraz chip,
tak аЬу czas
pokony
wania dy
stansu byl
precyzyjnie
zmierzony.
Na zwy
ciyzc6w w
kolejnych
dystansach
і katego
riach wie
k o w y c !1
czekaly
zabawne statuetki. Сі kt6rzy pokonali sw6j dy
stans і przekroczyli liniy mety, zostali nagrodzeni
piyknymi medalami.
Najwiycej emocji jak to zwykle bywa niesie
oczekiwanie па ostateczne wyniki. АЬу umilic czas
oczekiwania na wп;czanie statuetek zawodnicy
mogli rozgrzac jeszcze cialo podczas energetycznej
ZUMBY.
....... і nadszedl ten wyczekiwany moment
Ogloszenia Wynik6w. Jako pierwsi zostali nagro
dzeni zawodnicy startujqcy na dystansie І О km,
nastypnie 5 km. Dlugo Ьу wymieniac wszystkich
z imienia і nazwiska. Dlatego tym, kt6rzy stanyli
na podium Serdecznie Gratuluj emy і zyczymy
dalszych sukces6w. Pelne wyniki mozna znalezc na
stronie http://timekeeper.pl/wyniki/, oraz na stronie
Кlubu www.nw.kolbuszowa.pl, gdzie znajduje siy
r6wniez bogata galeria zdjyc z przebiegu zawod6w.
Uhonorowany zostal takze najstarszy zawodnik z
Kolbuszowej. Ро ogloszeniu wynik6w nadszedl
czas па losowanie nagr6d pozyskanych od spon
sor6w. А ЬуІі nimi Urzqd Marszalkowski, Posel
Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski,
Burmistrz Kolbuszowej, Nadlesnictwo Kolbuszo-

wa, Firmy: Orzech і Alka, sklep sportowy Сус
Іо - Centrum, Neopunkt Sprzedaz·sprzt;tu AGD,
RTV і Rower6w, PLUS - sprzedaz telefon6w, К.lub
Active Club & Silownia, Restauracja Dworek" .
"
Slowa podziykowania kierujemy do wszyst
kich, kt6rzy przyczynili sit; do zorganizowania і
sprawnego przebiegu tej imprezy - naszym Partne
rom, Sponsorom oraz Patronom Honorowym і Me
dialnym za wsparcie, Strzelcom, Strazy Miejskiej
і Wolontariuszom za utrzymanie porzqdku і
pracy, sydziom za czuwanie na trasie, wolontariu
szowi z Кlubu Motorowego za opieky medyczшi.
Dzit;kujemy wszystkim tym, kt6rych nie wy
mienilismy, а w jakikolwiek spos6b wlqczyli sit; w
organizacj<; і sprawny przebieg imprezy.
KKNW
Wszystkie zdjt;cia z przebiegu zawod6w
zobaczyc mozna па Google Dysku wpisujqc link:
h t t p s : // d r iv е .g o о gl е . com/d r iv e /
f o l d e r.s / 0B 9 q S В X w B M Q B B X 2 Z o R F 
kzbm5PcWM?usp=sharing
KKNW

KSll;ZOM, PARAFIANOM
ORAZ RODZINIE
wyrazy glE?bokiego wspбlczucia
z powodu smierci

KSll;DZA
МАRКА TUTRO
Wikariusza Parafii
pw. Sw. Brata Alberta w Kolbuszowej

sklada

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Zespolu Szkбl nr 2
w Kolbuszowej
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Konsultacje spoleczne

Trwajq konsultacje
spolecme w sprawie po
lqczeniл сцsсі Kolbuszo
wej Dolnej z Kolbuszowq.
Miлsto moze zostac po
wirkszone о 3,57 ha.

Uprawnionymi do
udzialu w konsultacjach s11
mieszkaбcy tych miejscowo
sci. Kazdy uprawniony moze
wyrazic swoja opiniy jeden
raz przy pomocy ankiety kon
sultacyjnej, kt6ra jest dostypna
Biurze Obslugi Кlienta Urzydu
Miejskiego w Kolbuszowej, па
stronie intemetowej Gminy
Kolbuszowa. Konsultacje bydq
r6wniez przeprowadzane w
ramach zebraб mieszkanc6w
miasta Kolbuszowa і zebrania
wiejskiego w Kolbuszowej
Dolnej, а takie poprzez solty
sa miejscowosci Kolbuszowa
Dolna oraz Przewodnicz11cych
Zarz11d6w Osiedli w Kolbu
szowej.
Konsultacje zostan11 za
koбczone w maju.

Zтіаю (Тmіс aaninistracyjnych miasto Ko/Juszowo
Legenda
D oЬsz1r оЬr� KolJuszowo Dоію о pow. J.57Ію

pkrюw171y do przytqczenio do miosto KolJuszowo

?

Trzy m edale Mistrzostw Polski Juniorбw
і Mlodzi ezowcбw dla Startu Widelka
Zawodnicy Uczniowskiego Klub Sportowego Start Widel
ka Katarzyna Kutacha, Pawel Kopanski і Konrad Ploch zdobyli
trzy сеппе medale podczas rozegranych Indywidualnych Mi
strzostw Polski Juniorow і Mlodziezowcow.

W tym roku to Lublin goscil najlepsze zawodniczki і najlepszych
zawodnik6w tej dynamicznej dyscypliny olimpijskiej. Od 21 do 23 kwietnia
zawodnicy toczyli boje о tytul Mistrza Polski. Start Widelky reprezentowalo
dw6ch mlodziezowc6w: Bialek Aleksandra, Kutacha Katarzyna oraz dw6ch
junior6w: Kopaбski Pawel і Konrad Ploch. Najwi;;kszy sukces odniosla Ка-

sia, kt6ra zdobyla br11zowy medal w grze pojedynczej oraz upragnione zloto
w grze podw6jnej w parze z Joanщ Stanisz АВRМ Warszawa. Nadmienic
trzeba, іі Kasia jest trzykrotщ zlot11 medalistkq Mistrzostw Polski і aktualnie
najlepsz11 zawodniczk11 wojew6dztwa podkarpackiego.
Nasi juniorzy Pa,ve! і Konrad zdobyli bщzowy medal mistrzostw w grze
podw6jnej. W przepi;;knym pojedynku obfituj11cym w agresywne smecze і
niebywale widowiskow11 obron;; ok.laskiwaщ przez publicznosc, nasi chlopcy
ulegli parze Tymoteusz Malik/Robert Cybulski о wejscie do finalu.
Sk!adamy szczere gratulacje za osi11gni;;ty wynik.

@] --------J ubileusz OSP Domatkбw
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Dzieft Strazaka oraz
70-lecie miejscowej jed
nostki OSP swirtowano 6
maja w Domatkowie. Po
swiecenie і przekazanie
samochodu strazackiego,
odslonircie tablic pamiqt
kowych, wrrczenie odzna
czeft zasluzonym druhom,
okolicznosciowe wystqpie
nia oraz biesiada strazac
ka to glowne punkty uro
czystosci.

po:i:arnictwa wrt;czono шеdаІе zaslu:i:onyш
dzialaczoш і czlonkoш Ochotniczych Stra:i:y
Po:i:arnych z terenu gшiny Kolbuszowa.
Nastt;pnie glos zabrali zaproszeni goscie
- kierujqc w strony strazak6w slowa uznania і
podzit;kowania. Obchody zakonczyl festyn stra
:i:acki, na kt6ryш przygrywal zesp61 шuzyczny.

INFORМUJE:
P o d c z a s uro
c z y s t o s c i stra:i: w
Doшatkowie otrzy
шala nowy saшoch6d
ratowniczo-gasniczy.
Odsloni(!to r6wniez
dwie tablice paшiqt
kowe: upaшit;tniajqcq
7 0 Іесіе istnienia j ed
nostki oiaz drul16w
OSP Doшatk6w.
Za zaslugi dla

• :і:е na tablicy ogloszen Urzt;du Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obronc6w Pokoju 21
ZOSTAL WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. l ustawy о gospodar
ce nieruchoшosciaшi (t.j. z 20l 6r., poz. 214 7 ze
zшian.) wykaz nieruchomosci wlasnosci Gшi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
dzier:i:awy.
• :і:е na tablicy ogloszen Urzt;du Miejsk:iego
w Kolbuszowej, ul. Obronc6w Pokoju 21
ZOSTAL WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy о gospodarce
nieruchoшosciaшi (t.j . z 201 6r. poz. 2147 ze zm.)
wykaz nieruchoшosci wlasnosci Gшiny Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddaaia w najeш.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ju b i l e u s z
rozpoczt; la шsza
sw. w kosciele
p arafialnyш. Ро
nabo:i:enstwie na
czele orkies try
dytej MDK oraz
poczt6w sztanda
rowych OSP ze
brani przeszli na
рІас przy reшizie,
gdzie odbyla siy
CZ(!SC oficjalna.

URZJ}.D MIEJSKI
W KOLBUSZOWEJ
PRZYPOMINA

PANU
JANOWI STOBIERSКIEMU

PANU
JANOWI STOBIERSKIEMU

Wieloletniemu Radnemu
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Wieloletniemu Radnemu
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

wyrazy glE?bokiego wspбkzucia
z powodu smierci

wyrazy glE?bokiego wspбlczucia
z powodu smierci

OJCA

OJCA

sk/adajq
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy
UГZE?dU Miejskiego

sk/adajq
Przewodniczqcy
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

wszystkiш przedsiybiorcoш posiadajqcyш
zezwolenia na haadel napojaшi alkoholowymi,
lqcznie z ріwеш, о obowiqzku dokonania wplaty
П raty oplaty alkoholowej za 2017 r.
Oplat� naleiy uiscic w terminie do 31 maja
2017 r.
Niedokonanie oplaty powoduje wygasniycie
zezwolenia.
W przypadku niedokonania oplaty alkoholo
wej do dnia 31 maja 2017 r., zezwolenie wygasa
je:i:eli przedsiybiorca z uplywem 30 dni od dnia 31
шаjа 201 7 r., nie wniesie raty oplaty alkoholowej
powiykszonej о 30 % oplaty rocznej.
Przedsiybiorca, kt6rego zezwolenie wygaslo
z powodu niezaplacenia П raty oplaty alkoholowej
mo:i:e wystqpic z wnioskiem о wydanie nowego
zezwolenia ро uplywie 6 miesiycy od dnia wydania
decyzji о wygasniyciu zezwolenia.
Wyjasnienia dotyczqce powy:i:szych spraw
mo:i:na uzyskac w Urzydzie Miejskim w Kolbu
szowej pok6j ш 24, П piytro lub telefonicznie pod
ш 17 2271 333, wew. 34 8.

Nr284

przegliid KOLBUSZOWSКI

---------- @]

S E RWIS I N FORMACYJ NY
U RZ�DU M I EJ S KI EGO
w KO LBUSZOWEJ

Podpisani e umowy w Warszawi e

W lipcu br. rozpocznie sirt realiza
cja jednej z najwazniejszyc/1 inwestycji w
naszym miescie рп. Poprawa gospodarki
wodno-sciekowej aglomeracji Kolbuszo
wa. 1 О maja w Narodowym Funduszu
Ochrony Srodowiska і Gospodarki Wod
nej w Warszawie Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej wraz z Stanislawem Zube
rem Skarbnikiem Kolbuszowej w obec
nosci Zbigniewa Chmielowca Posla па
Sejm RP podpisali umowrt па dotacjf
w kwocie 7 874 083 zl. Posel Zbigniew
Chmielowiec wspieral starania gminy о
pozyskanie dotacji unijnej. Wartosc cale
go zadania wyniesie ponad 17 mln zl.
lпwestycja obejmuje:
• przebudowy kanalizacji og6lnosplawпej na
system rozdzielczy w zlewni ul. Partyzaпt6w
w оЬл,Ьіе ulic: Nadziei, Е. Dyhowskiego, J.
Goslara, S. Zeromskiego, Gwardii Ludowej,
І. Кrasickiego, W. Broniewskiego, J. Slowac
kiego, М. Konopпickiej, Kazimierza Wielkie
go, Кr6tkiej, Jagiellonskiej, А. Zawadzkiego
і czysci Kolbuszowej Dolnej na p6moc od ul.
Partyzant6w
• budowy kanalizacji sanitamej w Kolbuszowej
G6mej - etap ІІІ.

• budowy kanali
zacji saпitarnej w
Kolbuszowej w c;:;:i,:-:;.�':.-.......,...•.
obrybie ulic: Po
lnej, Obronc6w
Pokoju, J. Pilsud
skiego, Targowej,
Zielonej, Zytkow
skiego. W ramach
przedmiotowej
inwestycji planuje
siy wykonanie sieci
kanalizacji sanitar
nej wraz z przyl<j
czam i na obsza
rze obejmuj<jcym
przede wszystkim
poludniowa stroщ ul. Obronc6w Pokoju w
kierunku rzeki Nil
• przebudowy kanalizacji og6\nosplawnej w
zlewпi ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szo
peпa, Bytnara, Obronc6w Pokoju па system
kanalizacji rozdzielczej.W ramach przedmio
towej inwestycji planuje siy wykonanie sieci
kanalizacji sanitamej wraz z przylqczami na
obszarze obejmuj<jcym rejon ul. Nowe Miasto.
• budowy kanalizacji sanitamej w Kolbuszowej,

ul. Obronc6w Pokoju od ul. Topolowej do No
wej Wsi. W ramach przedmiotowego zadania
planuje siy wykonanie nowej sieci kanalizacji
sanitamej z przyl<jczami па obszarze od ulicy
Sw. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.
• opracowanie і wdrozeпie modelu hydraulicz
пego sieci wodociqgowej
• wdrozenie systemu zarz<jdzaпia maj<jtkiem
sieciowym klasy GIS dla Gmiпy Kolbuszowa
Zakonczenie wszystkich prac рІапоwапе
jest w 2019 roku.

Kolbuszowa wspi era rodzinQ
W dniu 19 kwietnia 2017 r. odbylo
sirt spotkanie podsumowujqce udzial gmi
ny Kolbuszowa w ogolnopolskim konkur
sie " Gmina wspierajqca rodzinrt"·

Celem konkursu bylo promowaпie dzialan
przyjazпycb mieszkancom, realizowanycb przez
nasz<j gmiпy. Gmiпa Kolbuszowa przystypujqc
do konkursu przyjyla па siebie zadaпia, kt6rych
wуkопапіе осепіаnе bylo przez jury konkui-sowe.
Warunkiem otrzymaпia tytulu і certyftkatu "Gmiпy
"
wspieraj<jcej rodziпy bylo uzyskanie со пajmniej
8 0% pпnkt6w za 8 wybranych zadan.
Gmina Kolbuszowa zrealizowala wszystkie
zadaпia, kt6rych bylo 1 1 і otrzymala za піе 100%
punkt6w.
Do tak znakomitego wyniku konkursu przy
czynil siy szeroki udzial iпstytucji publiczпych і
orgaпizacji pozai-z<jdowych fu11kcjo11uj<jcych na
tereпie naszej Gmiпy.
Jап Zuba Burmistrz Kolbuszowej sklada
wszystkim serdeczne podziykowaпia za wlqczenie
siy do akcji "Gmiпa wspieraj<jca rodziп(," .
Lista instytucji, kt6re przedstawily sprawoz-

dania z realizacji zadat'l w ramach og6l11opolskiego
koпkursu "Gmina wspieraj<jca rodziny".
• Urz<jd Miejski w Kolbuszowej
• Miejsko - Gminny Osrodek Pomocy Spolecz
nej w Kolbuszowej

• BiuroPolskiego Komitetu Pomocy Spoleczпej
w Kolbuszowej
• Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
• Zesp6l Szk61w Кuрпіе
cd. па str. 14

� --------cd. ze str. 14
• Srodowiskowy Dom Samopomocy w Kolbu
szowej
• Zwiqzek Emerytбw і Rencistбw w Kolbuszo
wej
• Szkola Podstawowa w Kolbuszowej Gбmej
• Miejska і Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Kolbuszowej
• Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana
Macieja Goslara w Kolbuszowej
• Warsztaty Terapii Zajyciowej w Kolbuszowej
• Zespбl Szkбl nr 2 w Kolbuszowej
• Zespбl Szkбl w Wideke
• Szkola Podstawowa w Bukowcu
• Przedszkole Publiczne nr І w Kolbuszowej
• Кryta P!ywalnia "Fregata" w Kolbuszowej
• Poradnia Psycbologiczno - Pedagogiczna w
Kolbuszowej
• Zespб! Szkбl Specjalnych w Kolbuszowej
Dolnej
• Stowarzyszenie "Iskierka" w Kolbuszowej
Dolnej
• Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej і Sportu
w Kolbuszowej
• Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
• Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej
• Szkola Podstawowa w Weryni
• Kola Gospodyn Wiejskich w Gminie Kolbu
szowa
• Szkola Podstawowa w Przedborzu
• Parafialny Zespбl Caritas w Kolbuszowej

Senior +
Gmina Kolbuszowa rozpoczyna re
alizacjl/ zadania publicznego polegajq
cego па utworzeniu і wyposazeniu Domu
Dziennego " Senior+".
Dzialania realizowane bydq w ramacb Pro
gramu Wieloletniego Senior + na lata 2015 - 2020,
modul І - utworzenie і wyposazenie Dziennego
Domu "Senior+".
Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie:
201 7.05.01 do 2017.12.31
Na utworzenie і wyposazenie domu udalo siy
pozyska6 dotacjy z Ministerstwa Rodziny Pracy і
Polityki Spo!ecznej w kwocie 300 ООО zlotych.
Ca!kowity koszt utworzenia і wyposazenia budyn
ku wyniesie 5 6 2 7 8 7,61 zlotych.
Siedzibq Dziennego Domu "Senior+", bydzie
budynek (bylej szkoly podstawowej) stanowiqcy
wlasnos6 Gminy Kolbuszowa, znajdujqcy siy w
miejscowosci Huta Przedborska. W ramach projektu
planuje siy przebudowy czysci budynku bez barier
architektonicznych oraz jego wyposazenie.
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Roczni ca katastrofy
smole nski ej

W niedzielf 9 kwietnia przy Zespole
Szkol Technicznych odbyly sif uroczy
stosci zwiqzane z 7- rocznicq katastrofy
smolenskiej.
Ро przywitaniu przez Ryszarda Zielinskiego
Dyrektora ZST odegrano bymn panstwowy, ро
ktбryrn okolicznosciowy referat wyglosila Barbara
Szafraniec nauczycielka szkoly.
Wiqzanki kwiatбw pod tablicq upamiytnia
jqcq ofiary katastrofy smolenskiej zlozyli m.in.:
Zbigniew Chmielowiec posel na Sejm RP, delega
cja WKU МіеІес, Jan Szadkowski Prezes Zarzqdu

� SEN IOR +
Na seniorбw czeka6 bydzie miydzy innymi
sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala
6wiczen і rebabilitacji. Seniorzy bydq mogli ko
rzysta6 z odpowiednio przystosowanych pomiesz
czen, ktбre bydq sluzyly do wspбlnych spotkan,
spozywania posilkбw, 6wiczen і relaksu jak rбwniez
z zakupionego sprzytu niezbydnego do realizacji
zadan Dziennego Domu "Senior +".
Do dyspozycji Seniorбw bydzie rбwniez
wykwalifikowana karda, ktбra zapewni nie tylko
opieky, аІе takze zorganizuje twбrczo czas wolny
osobom w wieku 60+.
Dom Dzienny "Senior +" oferowal bydzie
miejsca dla со najmniej 15 оsбЬ. Obiekt daje moz
liwos6 zwiykszenia liczby seniorбw do 25 оsбЬ.
Przewiduje siy, ze w zaleznosci od zapotrzebo
wania oferta placбwk.i bydzie poszerzana w celu
dostosowania do potrzeb podopiecznych. Powstala
placбwka bydzie funkcjonowala со najmniej 5 dni
w tygodniu przez со najmniej 8 godzin dziennie.

Zwiqzku Sybirakбw w Kolbuszowej, przedsta
wiciele samorzqdu powiatowego - Jбzef Kardys
Starosta Kolbuszowski, Wojciecb Cebula Wice
starosta oraz Mieczyslaw Burek Przewodniczqcy
Rady Powiatu, przedstawiciele wladz gminnych
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Marek Gil
Zastypca Burmistrza, Jerzy Wilk Wбjt Majdanu
Кrбlewskiego, przedstawiciele: sluzb munduro
wych, instytucji, organizacji spolecznych і poli
tycznych, szkбl oraz harcerzy.
Nastypnie zebrani udali siy do Kolbuszow
sk.iej Kolegiaty, gdzie odbyla siy uroczysta Msza
Sw. odprawiona w intencji tragicznie zmarlych.

RODZINIE,
KSЩDZU DZIEКANOWI
JANOWI
PROBOSZCZOWI
PARAFII PW. SWll;TEGO
BRATA ALBERTA,
KSll;ZOM
ORAZ PRZYJACIOtOM
SP. KS. MARKA TUTRO
Wikariusza Parafii pw. Sw. Brata
Alberta w Kolbuszowej
wyrazy gl�bokiego wspбlczucia
z powodu smierci
skladajq
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy
Urz�du Miejskiego
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•

RADA
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•

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

Nowe mozliwosci dla szpitala

-Jest to inwestycja rцdu Jl,5
Uruchomienie Oddzialu Rehabilita
тІп
zl,
z czego 1,5 mln zl bl(dzie роcji, zakup sprцtu medycznego, termomo
dernizacja Osrodka Zdrowia w Niwiskach ch.odzic z naszych srodk6w - тат
oraz budowa nowego bloku operacyjnego tu па mysli fundusze SP ZOZ oraz
і sterylizatorni - to glowne zadania do zre Powiatu Kolbuszowskiego, reszta
alizowania w tym roku, postawione przez pochodzic bl(dzie ze ir6del unijnych.
dyrekcjf Samodzielnego Publicznego Ze Теп wniosek zostaljui zloiony. Wie
my, іе konkurencja jest duia, nie
spolu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku, w miej
scu dawnego Oddzialu Giпekologiczno-Poloznicze
go oraz Neonatologicznego, ша powstac Oddzial
Rehabilitacji Ogбlnoustrojowej.
- W zwiqzku ze zmianq pnepis6w wpгowa
dzajqcych budietowanie, kt6re wejdq w іусіе 1 pai
dziernika, wczesniej tego Oddzialu zakontraktowac
sil( піе da/o -mбwi dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej
Zbigniew Strzelczyk.-Najpierwprzystqpimy do kon
kursu, а wpaidzierniku n1szamy z поиут oddzialem
zgodnie z zapowiedziq і planem. Bl(dzie to Oddzial
Rehabilitacji Og6lnoustrojowej, а тоіе nawet і z
dodatkiem neurologii - dodaje dyrektor.

POT�ZNY WNIOSEK INWESTYCYJNY
Uruchomienie Oddzialu Rehabilitacyjпego to
nie jedyne zadanie do zrealizowania w tym roku.
Planowane jest rбwniez rozpocz1,cie budowy nowego
bloku operacyjnego і sterylizatomi oraz wymiana
spщtu RTG w calyrn szpitalu. Zarбwno blok jak і
zintegrowana z піш sterylizatora шiescilyby si1, w
poш.ieszczeniach ро bylej Izbie Przyj1,c na parterze
szpitala. - Zloiylismy potl(iny wniosek inwestycyjny
dotyczqcy Ьиdоиу nowego bloku operacyjnego w1-az
z иуроsаіепіет oraz иутіапу sprцtu RTG w calym
szpitalu - inforшuje dyrektor SP ZOZ.

'!tf!/

mniejjestesmy dobrej mysli- dodaje
dyrektor.

PLANY NA 2017 ROK
Wsrбd tegorocznych planбw
wymienic mo:i:na rбwniez termo
modernizacj1, Osrodka Zdrowia w
Niwiskach ( 8 0 tys. zl) oraz zakup W оЬеспут roku w kolbuszowskim szpitalu та zostac zrealizowa
wyposazen.ia і sprz1,tu do Oddzialu nych szereg imvestycji.
Rehabilitacji. - Zakup sprцtu to koszt 1-цdи ok. 250 zadanie do иуkопапіа, poniewai r6wnolegle z pra
tys. zl і mysll(, іе uda пат sil( do wrzesnia to zadanie саті do szpitala p1-zyjmowani bylipacjenci. То ЬуІа
zrealizowac. Chcemy jeszcze kupic samoch6d do trudnapraca naiyиym 01ganizmie -dodaje dyrektor.
transportu pacjent6w do stacji dializ, kt6ry bl(dzie Oprбcz tego przerobiona zostala wewn1,trzna siec
kosztowal ok. 1 00 tys. zl. W sumie па tegoroczne energetyczna, zmodemizowana zostala kotlownia
inwestycje planujemy иуdас ok. 2 mln zl, z czego (koszt 5 0 tys. zl), odremontowano wщtrza swietlicy
ok. 300 tys. zl та stanowic dotacja Powiatu Kolbu- і kuchn.i w Zakladzie Opiekunczo-Leczn.iczyш (koszt
5 0 tys. zl), zakupiono rбwniez sprz1,t medyczny do
szowskiego - dodaje dyrektor Zbigпiew Strzelczyk.
nowej Izby Przyj1,c za 2 00 tys. zl.
ТО JUZ ZOSTALO ZROBIONE
Dyrektor SP ZOZ podkresla, :і:е wszystkie
Tak.ie si:i plany. Jednak w tym roku znajdujq si1, tegoroczne inwestycje poczynione do tej pory w
rбwniez zadan.ia, ktбre juz udalo si1, zrealizowac.- W kolbuszowsk.iш szpitalu byly wykonywane z du:i:q
оЬеспут ,vku dostosowalismypomieszczenia sluiqce ostroznosciq oraz z zachowaniem plyпnosci fman
swiadczeniu nocnej і s,viqtecznej opieki па kvvotl( ok. sowej. - Takiejak sami panstwo widzq rozwijajmy
100 tys. zl, oddalismy do uiytku nowq Izbl( Przyjl(c sil( - dodaje dyrektor.
liczqcq ponad 500 mkw. І wreszcie піе тату sil(
Barbara Zarkowska
czego wstydzic, а dodam, іе to bylo bardzo tmdne

Z zycia Liceum Og61noksztalc�cego w Kolbuszowej
SUKCES BIEGACZEК!
W poniedzialek (24 kwietnia) na trasie bie
gowej przy obiektach sportowych Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej і Sportu w Kolbuszowej
odbyly si1, biegi przelajowe druzynowo-indywi
dualne w ramach Licealiady.
Ро eliminacjach powiatowych і rejonowych
do finalu wojewбdzkiego zakwalifikowalo si1,
12 szescioosobowych dru:i:yn. Walka na trasie
trwala do ostatnich metrбw. Przenikliwe zimno
nie oslabilo dobrego humoru і zaanga:i:owania
sportowcбw. Licealistki mialy do pokonania

dystans 1000 m. Dziewcz1,ta z LO Kolbuszowa
rywalizacj1, druzynowo ukonczyly па 5. miejscu
w wojewбdztwie. Gratulujemy!
Sklad dru:i:yny: Katarzyna Mark.iewicz, Ju
styпa Pacyna, Aleksandra Mokrzycka, Wioletta
Saj, Maja Widuchowska, Wiktoria Кrzysztofinska.
::: * *

IV MIEJSCE W FINALE WOJEWODZКIM
LICEALIADY W KOSZYKOWCE
Uczennice Liceuш Ogбlnoksztatci:i-

cego w Kolbuszowej: Anna Banka, Oliwia
Gawrzol, Aleksandra Mokrzycka, Zuzanna
Halat, Kornelia Olszбwka, Justyna Czachor,
Aleksandra Brбzda, Maja Widвchowska, Ka
rolina Stadnicka, Anna Mazan oraz Magdale
na Bialek to jedne z naj lepszych koszykarek
w wojewбdztwie podkarpackim . Podczas
finalu Licealiady w koszykбwce dziewczi:it,
ktбry odbyl si1, 2 0 kwietnia, zawodniczki
zaj1,ly czwarte miejsce.
Opr. В. Zarkowska
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Obch ody 7 . roczn i cy Katastrofy S m o l e ns kiej

1О kwietnia, w 7. rocV1iCf Katastrojy Smolenskiej, wiele osob
zadawalo sobie pytanie dlaczego doszlo do tej potwornej tragedii,
dlaczego ziemia smolenska pochlonrla kolejnq porcj(/ polskiej krwi.

- Кtos pиviedzial, іе тоіе опі тіеІі zginqc ро to, іеЬу swiat wreszcie
zrozumial і uslyszal, іе kiedys bylKatyn - m6wila w swoim wystqpieniu Barbara
Szafi-aniec, podczas obchod6w zorganizowanych w Kolbuszowej.
Tradycyjnie, jak со rokti, w Kolbuszowej, przy Zespole Szk6l Technicz
nych im. Bohater6w Wrzesnia w Kolbuszowej, па kt6rej znajduje siy tablica
upamiytniaj<jca sp. Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego, jego malzonky Mariy
Kaczynsk<j, przedstawicieli Ziemi Podkarpackiej: gen. Broпislawa Kwiatkow
skiego, posla RP Leszka Deptuly, poslanky RP Grazyny Gysick<j, gen. Kazimierza
Gilarskiego, senatora RP Stanislawa Zaj<jca oraz wszystkich poleglych 1 О kwietnia
pod Smolenskim, rozpoczyly siy obchody 7. rocznicy Katastrofy Smolenskiej.

Szk6l Technicznych w Kolbuszowej. W obchodach udzial wziyli m.in.: posel
RP ZЬigniew Chmielowiec, przedstawiciele Samorz<jdu Powiatowego- Starosta
Kolbuszowski J6zef Kardys, Wicestarosta Wojciech Cebula oraz Przewodnicz<jcy
Rady Powiatt1 Mieczyslaw Burek wraz z radnymi. Obecne byly r6wniez wladze
gminne - burmistrz Jan Zuba, przedstawiciele shLZb пшndurowych, srodowisk
kombatanckich, szk6l, harcerzy, nadlesnictwa oraz mieszkancy powiatu kolbu
szowskiego. Wspomnieпie о tragicznie zmarlych wyglosila nauczycielka ZST
Barbara Szafi-aпiec. - І О kwietnia 201 О Polsky dotknyla ogromna tragedia. Zginylo
96 os6b, wsr6d kt6rych znalezli siy przedstawiciele najwyzszych organ6w wladzy
RP na czele z Prezydeпtem Lechem Kaczynskim - zaczyla Barbara Szafraniec.
- Wszyscy poпiesli smierc па ziemi smolenskiej, w drodze do Каtупіа. Lecieli
tam z wielk<j misj<j patriotyczn<J. Lecieli, аЬу pokazac swiatu, ze Katyn dla historii
Polski jest wazny - podkreslila.

LECIELI Z PATRIOTYCZN4 MISJ4 . . .

JUTRO NIE JEST ZAGWARANTOWANE NIKOMU"

Wszystkicl1 przybylych przywital Ryszard Zielinski, dyrektor Zespolu

Polska delegacja, lec<jc do Katynia chciala, аЬу pamiyc о straszliwej zbrodni

Uroczyste obchody 7. госzпісу Katastгofy Smolenskiej. Fot. В. Zarkowska

Obchody, upamir;tniajqce tгagiczne wydarzenia spod Smolenska.

Zloienie kwiat6w przedpamiqtkowq tablicq.

Uroczysta Msza Sw.

Przemarsz do kolbuszowskiej Kolegiaty.
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sprzed 70. laty byla zywa w dalszych pokoleniach narodu. -Polska delegacja chcia!a
uswiadomic swiatu, :і:е tam, па tej nieludzkiej ziemi zabito wiart;, nadziejy і rnilosc
- doda!a Barbara Szafraniec. Nastt;pnie przywcla!a sylwetki tragicznie zmarlych,
zwi1jZ3.!lych z Ziemiii Kolbuszowskii. Kolejnym punktem uroczystosci Ьу!о zlo:i:enie
kwiatбw pod tablicii, uparnit;tniajiicii tragiczne wydarzenia sprzed siedmiu lat.
Nastt;pnie wszyscy zebrani przemaszerowali do kolbuszowskiej Kolegiaty
pw. W szystkich Swit;tych, аЬу wziiic udzia! w uroczystej Mszy Swit;tej, odprawio
nej w intencji tragicznie zmarlych pod Smolenskiem І О kwietnia 20І О r. Podczas
homilii ks. Lucjan Szumierz, rozpoczynajiic rozwa:i:anie w 7. rocznict; Katastrofy
Smolenskiejprzytoczy! fragment listu Gabriela Garcii Marqueza, czlowieka chorego
па nowotwбr, w ktбrym znajdowaly sit; m.in. nastt;pujiice s!owa: ,,Jutro nie jest
zagwarantowane nikomu, ani mlodemu, ani staremu. Вус mo:i:e, :і:е dzisiaj patrzysz

ро raz ostatni па tych, ktбrych kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyn to dzisiaj, Ьо
jesli sit; oka:i:e, :і:е nie doczekasz jutra, bt;dziesz :i:alowal dnia, w ktбrym zabraklo
сі czasu na jeden usmiech, па jeden pocahmek, :і:е byles zbyt zajt;ty, Ьу przekazac
im ostatnie :i:yczenie.
Biiciz zawsze blisko tych, ktбrych kochasz, mбw im glosno, jak bardzo ich
potrzebujesz, jak ich kochasz і bqdz dla nich dobry, miej czas, аЬу im powiedziec
,jak mi przykro", ,,przepraszam", ,,proszt;", ,,dzit;kujt;" і wszystkie slowa mi1osci,
jakie tylko znasz.
Nikt cit; nie bfrdzie parnit;tal za twoje mysli sekretne. Pros wit;c Pana о silt;
і miidrosc, abys mбgl je wyrazic. Oka:i: swym przyjaciclom і bliskim, jak bardzo
sii сі potrzebni".
Barbara iarkowska

Maturzysci па start!
252 - tylu maturzystow przystqpilo do egzaminu matural
nego w powiecie kolbuszowskim.

Uczniowie swбj maturalny maraton rozpoczyli od egzaminu pisem
nego z jyzyka polskiego. Kolejnego dnia zmierzyli sit; z matematykq, zas w
nastt;pnych tygodniach z jt;zykiem obcym oraz przedmiotami wybranymi.
W naszym powiecie ten jeden z najwa:i:niejszyc/1 egzaminбw zdaje w
sumie 2 52 uczniбw: 71 - w Zespole Szkб! Agroteclшiczno-Ekonomicznych
w Weryпi, 92 - w Liceum Ogбlnoksztatciicym w Kolbuszowej oraz 8 9 - w
Zespole Szkбl Technicznych w Kolbuszowej.
О tym jak im poszlo przekonamy siy 30 czerwca, bowiem wtedy Cen
tralna Komisja Egzaminacyjna og!osi wyniki tegorocznych egzaminбw
maturalnych.
Opr. В. iarkowska

Zm iana kierown i ctwa w Wydziale Och rony S rodowis ka
Od 1 maja поиут kierownikiem Wydzialu Ochrony Srodowi
ska, Ro/nictwa, Lesnictwa і Ochrony Przyrody w Starostwie Powia
toиym w Kolbuszowej jest Monika Wojcik-Niezna/ska. Dotychcza
soиy kierownik Grzegorz Ziemiaiiski przeszedl па emerytun;.

Uroczyste po:i:egnanie dotychczasowego kierownika nastqpilo podczas kwiet
niowej sesji Rady Powiatu. - Dzit;kujt; za sumienne wykonywanie obowiqZkбw
oraz dоЬщ wspбlpract; - z takimi slowy zwrбcil siy do odchodz4cego па emeryturt;
szefa Wydzialu Ochrony Srodowiska Starosta Kolbuszowski Jбzef Kardys.

WYDZIAL W DOBRYCH ІЦКАСН
Grzegorz Ziemianski Ьу! bardzo wzruszony podziykowaniarni.-Tak w :i:yciu
bywa, :і:е przyszed! czas na odpoczynek, na przejscie па emeryturt;. Moja ponad
osieпшastoletnia praca w Starostwie miny!a jak jeden dzien і dzisiaj chcfr podzi.;
kowac za te wszystkie lata, ktбre uplynyly w rnilej і przyjaznej atn1osferze, ktбrii

Grzegorz Ziemianski ро ponad 1 8 latach pracy zawodowej przeszedl па
emeryturr. Fot. В. Zarkowska

bt;dfr dlugo wspomnia! -mбwi! podczas sesji Grzegorz Ziemianski. - Dziykujt; za
dоЬщ wspбlpract; panu Staroscie oraz Radzie Powiatu - doda!. Jednoczesnie рап
Grzegorz Ziemianski zaznaczy!, :і:е prawie cale swoje :і:усіе zawodowe przepra
cowa! w sarnorziidzie. Zaczyпa! w Urzt;dzie Мiasta і Gminy, potem pracowa! w
Urzydzie Rejonowym, а nast.;pnie w Starostwie Powiatowym. Na koniec swojego
wysщpienia podkresli!, і:і:Wydzia! Ochrony Srodowiska zostawia w dobrych rt;kach.
- Zostawiam Wydzia! dobrze zorganizowany, z pracownikami о wysokich
kompetencjach - zaznaczy!. Jego s!owa potwierdzi! Starosta Kolbuszowski Jбzef
Kardys, ktбry poinformowa!, і:і: od 1maja fuпkcjt; kierownika Wydzia!u Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa, Lesnictwa і Ochrony Przyrody pe!ni pani Monika
Wбjcik-Nieznalska, dotychczasowa pracowпica tego Wydzialu. Jednoczesnie
Starosta Kolbuszowski zazпaczyl, і:і: obsada Wydzialu Ochrony Srodowiska
sk!ada siy z pracownikбw merytorycznych і sшnienпie wykonujiicych swoje
obowiiizki.
Barbara iarkowska

U1-oczyste poiegnanie odchodzqcego па emeryturr kierownika Wydzialu
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Lesnictwa і Ochrony Przyrody.
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Uczniowie Zespolu Szkol Agrotech
niczno-Ekonomicznych w We,yni smialo
wkraczajq w іусіе zawodowe juz od pierw
szej klasy. Za sobq majq juz praktyk(t zawo
dowq w Niemczech.

Na przelomie marca і kwietnia praktyky za
wodowq w Niemczech odbyla trzecia grupa uczest
nik6w projektu "Praktyka zawodowa w Turyngii
- szansa па dоЬч pracy" w fmansowanym przez
fundusze unijne programie Erasmus+. Dwuna
stu uczni6w klas І-ПІ, ksztalcqcych siy w zawo
dach: technik zywienia і uslug gastronomicznych і
technik krajobrazu, pracowalo w szesciu hotelach
о wysokim standardzie przy szlaku turystycznym Ren
nweg і w okolicy Parku Narodowego Hainich (w tych
samych hotelach praktykowalo wczesniej 34 uczni6w
ZSAE). Okolice te odwiedza juz od wczesnej wiosny
bardzo wielu turyst6w, dlatego uczestnicy projektu
mogli zapoznac siy ze wszystkimi aspektami pracy
w branzy botelarskiej: obslugiwali gosci w restaura
cji, pelnili roly pomocnika kucbarza, zajmowali siy
zieleniq wok6l botelu і dekoracjami wewш;trznymi,
аІе r6wniez poszerzali swoje kompetencje poprzez
pracy w serwisie hotelowym.

СЩZКА PRACA І POCHWALY
Branza hotelarska okazala siy dla praktykan
t6w trudna і wymagaj11ca - nalezalo z usmiechem

OBWIESZCZENIE
13 KWIETNIA 2017 R.
Stosowпie do art.4 9 ustawy z dnia 14 czerw
ca 1 96 0 r. - Kodeks postypowania administracyj
nego (tekst jednolity Dz.U. z 201 6 r., poz. 23), w
zwi11zku z art. 1 1 d ust.5 ustawy z dnia 1О kwietnia
2003 r. о szczeg61nych zasadach przygotowania
і realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicz
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ,
ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSКI
ZAWIADAMIA
о wszcz�ciu post�powania administracyjnego
znak: АВ.6747.3.2.2017
па wniosek W 6jta Gminy Majdan Кr61ewski,
zs. нІ. Rynek І а, 36- 1 1 О Majdan Кr6lewski, z dnia
4 kwietnia 2 0 17 r. w sprawie wydania decyzji о
zezwoleniu па realizacjy i.пwestycji drogowej p.n.:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 104068 R
w Komorowie "Kamionka- Bбr", zlokalizowanej
па dzialkacl1:
І. DZIALКI W CALOSCI WCHODZi\
CE POD INWESTYCJF,: (polozone w liniach
rozgraniczaj:icych teren inwestycji oznaczony
lini:i przerywan:i w kolorze fioletowym):
- оЬrф 0003 Komorбw, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Krбlewski: 91;
11. DZIALКI DZIELONE POD INWE
STYCJF,: (polozone w liniach rozgraniczaj:icych

obsh1giwac gosci pomimo zmyczeпia wielogodzinnq
prac11, nalezalo wykonywac r6zne prace, kt6re jedпak
s11 w kazdym hotelu konieczne, а wiyc па pocz11tku
bywalo ciyzko. Szybko jednak zapoznali siy ze swo
imi obowiq2kami і regulamie zbierali pochwaly od
zwierzchnik6w za pracy szybkq, dokladnq і chyc
nauki. Praktykanci doswiadczyli wiele zyczliwosci і
wyrozumialosci ze strony wsp61pracownik6w, spo
tkali tez surowycb
і bardzo wymaga
j11cych szef6w.
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wiary we wlasne sily. Uczniowie сі szukajqc pracy
w przyszlosci nie bydq obawiac siy wyjazdu do in
nego miasta, а пawet kraju. Wielu z пісh chytnie
pojechaloby па kolejnq praktyky. W ZSAE bydzie
jeszcze nie jedna па to szansa. Obecnie 1 6 ucmi6w
bierze udzial w trzytygodпiowej praktyce do Anglii
w ramach rozpoczytego we wrzesniu 201 6 r. projektu
,,Zdobywamy doswiadczenie na europejskim rynku
pracy" w Erasmus+.
Opr. В. Zarkowska

WIARA WE
WLASNE SILY
Та f o r m a
praktyki zawodo
wej jest szczeg61nie korzystna dla
uczni6w, kt6rzy
mog11 sprawdzic siy
w wybraпym za
wodzie і w dobrze
funkcjonuj qcym
przedsiybiorstwie.
Wyjazd z domu па
cztery tygodnie
rozwija ich samo
dzielnosc і podnosi Uczestnicy wyjazdu.
teren inwestycji oznaczony lini:i przerywan:i
w kolorze fioletowym)
- obr�b 0003 Komorбw, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Кrбlewski:
2 (2/1 і 2/2), 3/1 (3/3 і 3/4), 3/2 (3/5 і 3/6),
4 (4/1 і 4/ 2), 71 (71/1 і 7 1 / 2), 72 (72/1 і 72/2), 73
(73/1 і 73/2), 75/1 (75/5 і 7 5/6), 76 (76/1 і 76/2),
79 (79/1 і 7 9/2), 81 (81/1 і 8 2/2), 8 2 (82/1 і 82/2),
83 (83/1 і 83/2), 84 (84/1 і 84/2), 89 (89/1 і 8 9/2),
92 (92/1 і 92/2), 93 (93/1 і 93/ 2), 94 (94/1 і 94/ 2),
95/1 (95/3 і 95/4), 95/2 (95/5 і 95/6), 97 (97/1 і
97/2), 98 (98/1 і 98/2), 99 (99/1 і 99/2), 103 (103/1
і 1 03/2), 1 04 (104/1 і 1 04/2), 1 05 (105/1 і 105/2),
І 06 (106/1 і l 06/2), l 08 (108/1 і 108/2), 11 1 (111/1 і
111/2), 112 (112/1 і 1 1 2/2), 1 2 5 (125/1 і 1 25/2), 128
(128/1 і 1 2 8/2), 131 (131/1 і 1 31/2), 135/ 1 (135/3 і
135/4), 1 35/2 (135/5 і 135/6), 136 (136/1 і 1 36/2),
137 (137/1 і 137/2), 1 7 02/ 1 (1702/10 і 1 7 02/ 1 1 ),
17 02/2 (1702/8 і 1 7 02/9), (w nawiasie wskazano
dzialki ро planowanym podziale. Wytluszczon:i
czcionk:i zaznaczono dzialki powstale w wyniku
podzialu, przeznaczone pod inwestycj�)111. OКRESLENIE NIERUCHOMOSCI
LUВ ІСН CZF,:SCI, Z KTORYCH KORZYSTA
NIEBF,:DZIE OGRANICZONE (polozonew liniach
rozgraniczaj:icych teren inwestycji oznaczony lini:t
przerywan:i w kolorze niebieskim і granatowym)
- оЬrф 0003 Komorбw, jednostka ewiden
cyjna 180603_2 Majdan Кrбlewski: 112, 111, 76,
79, 95/1, 2, 3/2, 138, 139/3, 128, 1636/1, 1702/3, 133.
Zainteresowani mog11 w terminie 14 dni od
daty ogloszenia niniejszego obwieszczenia zapo-

znac siy z aktami sprawy, w poniedzialki od 8, 00 do
1 6, 0 0, zas w pozostale dni pracy Urzydu w godz.
7,30 do 15,30 w Wydziale Architektury і Budow
nictwa Starostwa Powiatowego- Kolbuszowa, ul.
1 1 Listopada ш 1 О, pok6j 309 і w tym terminie
zlozyc swoje ewentualne wnioski і zastrzezenia.
Zgodnie z art. 4 9 ustawy kpa, doryczenie
uwaza siy za dokonaпe ро uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia пiniejszego obwieszczenia.

ZARZ�D POWIATU
W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ
WIADOMOSCI, ZE
па podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21
sierpпia 1997r. о gospodarce nieruchomosciami
(t.j. Dz. U. z 201 6 r. poz. 214 7 ze zm.) wywieszony
zostal na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbнszowej ul. 11 Listopada l О
па okres 21 dni wykaz nieruchomosci przezna
czonych do oddania w dzierzawy w trybach
bezprzetargowych. Wykaz ten zostal rбwniez
zamieszczony па stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.
kolbuszowski.pl Strona ВІР - Powiat Kolbu
szowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegбlowe informacje dotycz:ice w/w
nieruchomosci mozna uzyskac w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada
10, pok. 214. tel. (17) 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 10. 05.201 7 r.
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OBWIESZCZENIE
14 KWIETNIA 2017R.

Stosownie do art .. 49 Kodeksu postt;po
wania (tekst jednolity Dz.U. z 2 016r., poz.23), w
zwi:izku z art. 11 f ust.3 ustawy z dnia І О kwietnia
2 003r. о szczegбlnych zasadach przygotowania
і realizacji inwestycji w zakresie drбg publicz
nych (tekst jednolity Dz.U. z 2 015r., poz.2 031,
ze zmianami), ро ponownym rozpatrzeniu sprawy

STAROSTA KOLBUSZOWSКI
ZAWIADAMIA
о wydaniu decyzji Nr D/111/2/17
z dnia 13.04.2017r.
(znak sprawy: АВ.6747.3. 1.2017)
dla Wбjta Gminy Majdan Krбlewski, z sie
dzib:ci: ul. Rynek l A, 36- 110 Majdan Krбlewski,
z wniosku z dnia 22. 07.2 01 6r. о zezwoleniu na
realizacjt; inwestycji drogowej dla zadania p.n.:
"Budowa drogi gminnej publicznej w
"
Majdanie Krбlewskim "ul. Sobieskiego .
W zwi:cizku z uzupelnieniem wniosku przez
inwestora w przedmiocie zakresu terenu objt;-

OBWIESZCZENIE
17 MAJA 2017 R.

Stosownie do art.4 9 ustawy z dnia 1 4
czerwca 196 0 r. -Kodeks postt;powania admi
nistracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2 016 r.,
poz.23), w zwi:cizku z art.l l d ust.5 ustawy z dnia
1О kwietnia 2 003 r. о szczegбlnych zasadach
przygotowania і realizacji inwestycji w zakresie
drбg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2 01 5
r., poz.2031, ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSКI
ZAWIADAMIA
о wszcz�ciu post�powania
administracyjnego znak: АВ.6747.3.3.2017
na wniosek Wбjta Gminy Majdan Кrбlew
ski, zs. ul. Rynek І а, 36- 11 О Majdan Кrбlewski,
z dnia 2 5 kwietnia 2 01 7 r. w sprawie wydania
decyzji о zezwoleniu na realizacjt; inwestycji
drogowej dla zadania p.n.:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 104124 R
w Rusinowie "Rusinбw - pod szkol:i-Gatka" ,
zlokalizowanej na dzialkach:
І. DZIALКI W CALOSCI WCHODZi\
CE POD INWESTYCJE; (polozone w liniach
rozgraniczaj:icych teren inwestycji oznaczo
ny lini:i przerywan:i w kolorze fioletowym):
- obr�b 0006 Rusinбw, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Krбlewski:
457,
521/1 ;
11. DZIALКI DZIELONE POD INWE
STYCJE; (polozone w liniach rozgranicza
j :icych teren
inwestycji oznaczony lini:i
przerywan:i w kolorze fioletowym)
- obr�b 0006 Rusinбw, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Krбlewski:
4 5 6 ( 456/1 і 4 5 6/2), 4 5 8 ( 458/1, 458/2

--------- �

tego liniami rozgl'aniczaj:icymi, skutkuj:icym
podzialem dzialki ewid. 16 07 /4, zamierzenie
zlokalizowane jest na dzialkach:
І. DZIALКI W CALOSCI WCHODZJ\
CE POD INWESTYCJE; (polo:i:one w liniach
rozgraniczaj:icych teren inwestycji oznaczo
ny lini:i przerywan:i w kolorze fioletowym):
- obr�b 0005 Majdan Krбlewski, j ed
nostka ewid. 1 80603_2 Majdan Krбlewski:
1 525/3.
11. DZIALКI DZIELONE POD INWE
STYCJE; (polozone w liniach �ozgraniczaj:i
cych teren inwestycji oznaczony lini:i przery
wan:i w kolorze fioletowym)
- obr�b 0005 Majdan Krбlewski, jed
nostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Krб
lewski:
1523/ 1 ( 1523/4 і 1523/ 5 ), 1524 ( 1524/1
і 1524/2), 1 52 5 / 1 ( 1 5 2 5/4 і 15 2 5 / 5), 152 5 /2
( 1525/6 і 1 52 5 / 7), 152 7 / 1 ( 1 527/4 і 152 7/ 5),
15 2 8 / 1 ( 1 528/6 і 152 8 / 7), 1 52 9/ 1 ( 1 529/3 і
1 52 9/4), 16 07/3 (1607/5 і 16 07/6), 16 08 (1608/1
і 16 08/2), 1 6 09/2 ( 1609/6 і 1 6 09/ 7), 1 6 07/4
(1607/7 і 16 07/8).

(w nawiasie wskazano dzialki ро podzia
le. Wytluszczon:i czcionk:i zaznaczono dzialki
powstale w wyniku podzialu, przeznaczone
pod inwestycj�).
ІІІ. OКRESLENIE NIERUCHOMOSCI
LUB ІСН CZE;SCI, Z KTORYCH KORZY
STANIE BE;DZIE OGRANICZONE: піе
dotyczy.
IV. OКRESLENIE obowi:izku budowy
lub przebudowy zjazdu: 1607/8 (ро podziale).
Decyzja zatwierdza jednoczesnie podzial
nieruchomosci na potrzeby budowy drogi.
Z tresci:i decyzji mo:i:na zapozna6 sit; w
poniedzialki od 8,00 do 16, 00, zas w pozostale
dni pracy Urzt;du w godz. 7,30 - 15,30 w Wy
dziale Architektury і Budownictwa Starostwa
Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada
10, pokбj 309.
Pouczenie о srodkach zaskar:i:enia zawarte
jest w decyzji.
Zgodnie z art.4 9 ustawy kpa, doл;czenie
uwa:i:a sit; za dokonane ро uplywie 14 dni od
dnia publicznego ogloszenia niniejszego obwiesz
czenia.

і 4 5 8 /3), 460/2 (460/3 і 460/4), 462/2 (462/5
і 462/6), 462/4 ( 462/7 і 462/ 8), 463 ( 463/1 і
463/2), 464/ 1 ( 464/3 і 464/4), 464/2 ( 464/5 і
464/6), 465 (465/1 і 465/2), 467 (467/1 і 46 7/2),
468 (468/1 і 46 8/2), 4 7 0 (470/1 і 4 7 0/2), 4 7 1
(471/1 і 4 7 1/2), 4 72 (472/1 і 4 72/2), 4 7 3 (473/1
і 4 7 3/2), 4 74 (474/1 і 4 74/2), 5 02 (502/1 і
5 02/2), 5 03 (503/1 і 5 03/2), 5 11 (511/1 і 5 11/2),
5 1 2 (512/1 і 5 12/2), 5 1 3 (513/1 і 5 13/2), 5 14/1
(51 4/3 і 5 14/4), 5 14/2 (514/5 і 5 14/6), 5 15
(515/1 і 5 1 5 /2), 5 16/ 1 (516/3 і 5 16/4), 5 1 6/2
(516/5 і 5 1 6/6), 5 17 (517/1 і 5 1 7/2), 5 1 8 (518/1
і 5 І 8/2), 5 І 9/ 1 (519/3 і 5 1 9/4), 52 0/ 1 (520/3
і 5 2 0/4), 524/2 (524/3 і 524/4), 52 5 (525/1 і
525/2), 526 (526/1 і 526/2), 527 (527 /1 і 527 /2),
5 2 8 / 1 (528/3 і 52 8/4), 530 (530/1 і 5 30/2), 531
(531/1 і 531/2), 532 (532/1 і 532/2), 533 (533/1 і
533/2), 5 73 (573/1 і 5 73/2), 5 74 (574/1 і 5 74/2),
5 86 (586/1 і 5 8 6/2), 5 8 7 (587/1 і 5 8 7/2), 5 8 8
(588/1 і 5 8 8/2), 5 8 9 (589/1 і 5 8 9/2), 5 97 (597/1
і 5 97 /2), 5 98 (598/1 і 5 98/2),
(w nawiasie wskazano dzialki ро plano
wanym podziale. Wytluszczon:i czcionk:i za
znaczono dzialki powstale w wyniku podzialu,
przeznaczone pod inwestycj�).
ІІІ. OКRESLENIE NIERUCHOMOSCI
LUB ІСН CZE;SCI, Z KTORYCH KORZY
STANIE BE;DZIE OGRANICZONE (polozo
ne w liniach rozgraniczaj:icych teren inwe
stycji oznaczony lini:i przerywan:i w kolorze
niebieskim, granatowym і :i:бltym)
- obr�b 0006 Rusinбw, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Krбlewski:
462/4, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 474,
513, 518, 519/1, 520/1, 521/2, 522, 524/1, 524/2,
523/2, 525, 526, 527, 528/1, 246/1, 528/2, 529.
Zainteresowani mog:i w terminie 14 dni
od daty ogloszenia niniejszego obwieszczenia

zapozna6 sit; z aktami sprawy, w poniedzialki od
8 , 00 do І 6, 00, zas w pozostale dni pracy Urzt;du
w godz. 7,30 do 15,30 w Wydziale Architektury
і Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kol
buszowa, ul. 11 Listopada nr 1О, pokбj 309 і w
tym terminie zlo:i:y6 swoje ewentualne wnioski
і zastrze:i:enia.
Zgodnie z art. 4 9 ustawy kpa, doл;czenie
uwa:i:a sit; za dokonane ро uplywie 14 dni od
dnia publicznego ogloszenia niniejszego ob
wieszczenia.

, KSl�ZOM,
WSPOtPRACOWNIK.
RODZINIE
ORAZ PARAFIANOM
wyrazy gt�bokiego wspбtczucia
z powodu smierci

KSl�DZA
МАRКА TUTRO
Wikariusza Parafii
pw. Sw. Brata Alberta w Kolbuszowej

sktadajc1:
Starosta, Zarzc1d Powiatu,
Przewodniczqcy Rady oraz
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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WYDARZE N ІA Z ZYC IA FU N DACJ I im. ks. Kardynata
Adama Koztowieckiego "S E RC E B EZ GRAN IC"
Dnia 07 . 04. 20 І 7 r. rozpoczt;la sit; Ekstremalna Droga Krzyiowa
z udzialem ks. Daniela Korycinskiego Dyrektora Muzeum і Papieskich
Dziel Misyjnych, kt6ry ЬуІ r6wniei jej pomys!odawcq. Wydarzenie
zgromadzi!o licznych pqtnik6w.
Ekstremalna Droga Krzyiowa z Kardyna!em Adamem Koz!o
wieckim SJ, rozpoczt;la sit; Mszii Swii;tii о godz. 21 :ОО w Kosciele sw.
Bart!omieja w Majdanie Kr6lewskim, а zakonczy!a w Sanktuarium
Przemienienia Panskiego w Cmolasie. Ро Mszy Sw. w Majdanie Кr6lew
skim uczestnicy Drogi Кrzyiowej udali sit; wyznaczonii trasii przez Hutt;
Komorowskii, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Trzt;s6wkt;
do Cmolasu. Stacje Drogi Krzyiowej znajdowaly sit; przy kosciolach,
przydroinych krzyiach і kapliczkach.
9 kwietnia 20 l 7 roku ро raz pierwszy odbyla sit; procesja z pal
mami pod przewodnictwem ks. Daniela Korycinskiego z mieszkancami
Huty Komorowskiej. Procesja wyruszyla z zabytkowego parku przy
Muzeum, а nastt;pnie udala sit; do Kosciola p.w. sw. Rodziny w Hucie
Komorowskiej. W ten spos6b wierni нpamit;tnili uroczysty wjazd Chry
stusa do Jerozolimy.
Dla wszystkich Dobroczync6w і Przyjaci6I Fнndacji iyczenia
Wielkanocne skierowali ks. Вр. Edward Frankowski Prezes Fundacji
Kardynala Adama Kozlowieckiego " Serce bez granic " і Dyrektor Mн
zeum ks. Daniel Korycinski iycziic wszystkim radosci plyniicej z tajem-
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MUZEUM

Кs. dг Mieczyslaw Wolanin z siгotami zakonnymijadwiiankami pracujqcymi
w katedrze sandomieгskiej, fot. К. Cesarz

Кsiqdz Daniel Korycinskipodczas рготосjі Kolbuszowej w czasie Dni Otwar
tej Furty 1 maja 201 7 r. w Sandomieгzu, fot. К. Cesarz

G1·upa z Ukrainy z dy1: SOK z Nowej Dfby, fot. К Cesarz

Zarzqd Fundacji па czele z Ьр Е. Frankowskim ро spotkaniu Zarzqdu wraz
z mlodzieiq, fot. К Cesarz

nicy Zmartwychwstania Pana Jezusa, wszelkich lask w sluibie Bogu і
ludziom і bysmy byli prawdziwymi swiadkami Wiary, Nadziei і Milosci.
Muzeшn Kardynala А. Kozlowieckiego і parafia p.w. Swit;tej Ro
dziny w Hucie Komorowskiej oraz mlodziei zorganizowaly 23 kwietnia
201 7 r. obchody Niedzieli Milosierdzia Boiego w miejscowym kosciele.
Mszy sw. przewodniczyl ks. Вр Е. Frankowski а mlodzi z SDM wystqpili
z koncertem " Мое milosierdzia".
Jui od samego rana trwa!y przygotowania w Muzeum do tego
wydarzenia, Ьу wybrzmialy slowa "JEZU UFAM ТОВІЕ!" oraz , Ьу
kaidy doswiadczyl Milosci Mi!osiernej . M!odziei zapocziitkowala
spotkanie modlitwq нwielbienia Najswi<,tszego Sakramentu а nastt;pnie
poprowadzila Koronki, do Boiego Milosierdzia. Przewodnicziic mszy
sw. ks. Ьр. Edward Frankowski zaznaczyl potrzeb i, oddania sit; Boiemu
Milosierdziu. Oprawt; mнzycznq ca!ej uroczystosci prowadzila grupa
mlodych koncertu uwielbieпia "Wszystko mogt; w Туш, kt6ry mпіе
umacпia" . Ро zakonczoпej liturgii odbyl sii, maly koncert, gdzie z wielkq
radosciii wszyscy zebrani wychwalali Рапа za Jego Zmartwychwstanie
oraz Мое Mi!osierdzia. Jak wspomina jedna z uczestniczek Апіа: ,, То
wydarzeпie zapamit;tamy pod nazwii "Мое milosierdzia" і jak wiele tej
mocy moglismy і moiemy doswiadczyc na со dzien. СаІе spotkanie
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wп;cz krzyczalo: ,,JEZU UFAM ТОВІЕ". Koronka і Msza Swii; ta prze
zywana we wsp61nocie przypomniala nam о Bozym Milosierdziu. Тут
bardziej bylo to wazne wydarzenie dla nas, mlodych, kt6rzy jeszcze
mamy w pami i; ci Swiatowe Dni Mlodziezy. Wtedy uwagi; skupialismy
na slowach: ,,Вlogoslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia do
stqpiq" . Biorqc udzial w tym wydarzeniu, moglam przypomniec sobie, ze
Milosierdzie Boze jest obecne w kazdej chwili naszego zycia, nie tylko
w czasie SDM. То byla prawdziwa МОС MILOSIERDZIA" .
Ро zakot\czonych uroczystosciach religijnych w Muzeum spotka!
sii; Zarzqd Fundacji Kardynala Adama Kozlowieckiego SJ , Ьу om6wic
biezqcq dzialalnosc Fundacji і plany па przyszlosc.
Fundacja Kardynala А. Kozlowieckiego w!qczy!a sii; w akcji; Na
rodowego Czytania Pisma Swii; tego. Pierwsze Narodowe czytanie Pisma
Swii;tego, odby!o si i; w Muzeum Kardyna!a Adama Koz!owieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej w dniu 30 kwietnia 201 7 roku, czytano List sw.
Paw!a Aposto!a do Galat6w.
Koordynatorem tego spotkania byl ks. Daniel Korycit\ski Dyrek-

Archiwalne zdJ?cie z 1970 roku Arcybiskupa Kozlowieckiego, nowy nabytek
w Archiwum Миzеит.

<

dla
Szkoly Podstawowej
w Lipnicy

za p1·omocjf postaci
Karclynala Adama Kozlo,vieckiego SJ
ws1·6d nauczycieli, uczni6w і rodzic6w

Zd)?cie koordynatorek projektu G1-een Velo z Urцdu Marszalkowskiego,
fot. КС

z: wy1·azami wdzi�cz110Sci
lu.D,nl•I Koryci,l,ki
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Podzi?kowanie dla SP z Lipnicy za рrотос)? postaci Kardynala.
Graf J. Grzyb

Pr6ba ch6ru " Wszystko тат w tym, kt6ry тпіе итаспіа " w Muzeum,fot. КС

Warsztaty plastyczne podczas Dni otwartej Furty w Sandomierzu і wystawa
о Kardynale" Ksiqi? Kosciola "fot. Diecezja Sandomierska

tor Muzeum і PDM wraz z р. Elzbietq Szczur wolontariuszkq Fundacji
а zarazem Dyrektorem VI Festiwalu Piosenki Misyjnej.
Przez caly kwieciet\ 2 01 7 r. trwala akcja Stare telefony na misje"
"
majqca na celu pomoc Koscio!owi Misyjnemu w Afryce. Jej inicjato
rem Ьу! ks. Daniel Korycit\ski Dyrektor Papieskich Dzie! Misyjnych
і Muzeum .W przedsii;wzii; cie w!qczylo sii; wiele parafii, szk6!, firm і
ludzi dobrej woli chcqcych pom6c potrzebujqcym. Udalo sii; zebrac 4
8 8 8 telefon6w kom6rkowych.
ТУР Rzesz6w nakri;ci!o 1 2 kwietnia 2 01 7 r. material filmowy
dotyczqcy zbi6rki telefon6w na misje z udzialem dzieci ze szkoly pod
stawowej w Hucie Komorowskiej.
Od maja b.r. przyjmujemy zgloszenia uczestnik6w na VI Podkar
packi Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynala Adama Kozlowieckiego
pod haslem Serce bez granic", kt6ry odbi;dzie sii; 23 wrzesniu 2 01 7 r..
"
Wlasnie z tek okazji otrzymalismy Honorowy Patronat Podkarpac
kiego Kuratora Oswiaty Pani M algorzaty Rauch. Jak со roku Muzeum w
Hucie Komorowskiej organizuje Noc w Muzeum". Serdecznie zapra
"
szamy do Muzeum Kardynala Adama KozlowieckiegoSJ w soboti; 2 0
maja 2 01 7 roku o d godziny 1 9.00 do 2 1 .30. W programie kawa і herbata
oraz spotkanie z rozspiewanq mlodziezq z koncertu pt. ,, Wszystko
mogi; w tym, kt6ry mnie umacnia і wiele atrakcji..
W miesiqcach od marca do maja wystawi; о kardynale Kozlowiec
kim mozna bylo obejrzec na terenie woj. dolnoslqskiego. Obecnie ekspo
zycja о kardynale pt. ,,Ksiqzt; Kosciola Kardynal Adam Kozlowiecki SJ"
cd. па str. 22
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cd. ze str. 21
wraz z towarzysz:icym jej banerem promuj:icym Gmiш; Kolbuszowa jest
prezentowana w Bibliotece Miydzyuczelnianej w Stalowej Woli (czynna
od 1 6 do 3 1 maja 2017 roku w godzinach pracy biblioteki.
Organizatorem wystawy jest Biblioteka Wydzialu Zamiejscowego
KUL wraz z Muzeum Kardynala Kozlowieckiego SJ w Hucie Komo
rowskiej. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli
pani Ewa ВіаІу oraz kierownik Biblioteki WZKUL pani Lucyna Jestal
wl:iczyly siy w obchodzoщ w tym roku І О rocznice smierci polskiego
misjonarza kard. А. Kozlowieckiego SJ. Warto przypomniec t(, postac
tak wаіщ dla swiata Misji, Kosciola і Polski.
Dzi(,ki staraniom ks. Dyrektora Daniela Korycinskiego w Radiu
Leliwa czytany jest "Ucisk і strapienie" kard. А. Kozlowieckiego SJ,
czyli pamiytnik wi(,znia 193 9- 1 94 5 (Wydawnictwo WAM w Krakowie).
Audycji moina sluchac na cz(,stotliwosci 104,7 FM w kaidy poniedzia
lek, od 15 maja 201 7 r. о godzinie 21. 1 5.
Ksi:tika jest do nabycia w wydawnictwie WAM w Krakowie.
Odwiedzili nas ks. Marek Flis Fundator Fundacji " SERCE BEZ
GRANIC" z misjonarzem franciszkaninem z Warszawy. Do grona gosci
dol:iczyl przyjaciel Muzeum і Fundacji ks. Edward Franuszkiewicz r6w
niei z ojcami misjonarzami Trynitarzami z Budzisk k/ Polanca,
Z ciekaw:i wizyt:i do Muzeum przybyla grupa z Ukrainy z Panem
Krystianem Rzemieniem Dyrektorem Samorz:idowego Osrodka Kultury
w Nowej Dt';bie, а takie ks. dr Mieczyslaw Wolanin і siostry jadwiianki
z Sandomierza ( Siostry ze Zgromadzenia Si6str sw. Jadwigi Kr6lowej
Sluiebnic Chrystusa Obecnego -CHR. Oraz pielgrzymi z Ostrowa wraz
z ks. Proboszczem.
Muzeum Kardynal Adama Kozlowieckiego SJ od kwietnia 2017
roku jest wpisane na listy miejsc przyjaznych rowerzystom sciany
wschodniej GREEN VELLO.

List Gratulacyjny
Drodzy Przyjaciele,
sk}adaшy Wam w imieniu Papicskich Dzicl Misyjnych
і Muzeum im. Kardynala Adama Kozlowieckiego SJ,
gratulacje za czynne wl<1-czenie si� w akcj�
,,Stare telefony kom6rkowe па misje".
W ten spos6b okazaliSCie bezinteresowny gest milosierdzia,
kt6ry ,,resprze potrzeby KoSCiola Misyjnego ,v Afryce.
.Zyczymy w dalszym ci,!gu
misyjnego zapalu
na wz6r Aposrola Afryki
Kardynala Adama Koz}O'\\rieckiego SJ
Z dartш шodlitv.·y

Ks. Daniel Ko.ryciflski
�.JJ:,шr� J{,':',..:,,:;.�,
Dyrd.tor P�pJ«\.:Jch Dz.icl Mlsyj<!f�h
і Muzcun1 1'ar.1yмt" AJ,,пi• KmJowicd:,cr,o SJ
M:tj 2017
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dr Аппа Jagodzinska BUWiМ IPN
st. specjalista
ul. Woloska 7, 02-675 Warszawa

N iem iecka o ku pacj a па te re nach Wa rthegau
(Wi e l kopolski)- wypQdzen i a і g ra b iez 1 939-1 945
Grabie:i, jako jeden z odcink6w walki ІІІ
Rzeszy z kulturq polskq - przeprowadzona jako je
den ze srodk6w - obok oboz6w koncentracyjnych,
obok deportacji па roboty przymusowe, obok wy
niszczenia gospodarczego ЬуІа jednym z cel6w
calkowitego wyniszczenia narodu polskiego. Nie
miecka walka z kulturq polskq obejmowa!a dos!ow
nie wszelkie dziedziny, wytwory, przejawy і zr6d!a
kulturalnego :і:усіа narodu polskiego. Walka biolo
giczna dziesiqtkowala, ekonomiczna odbiera!a ma
terialne podstawy egzystencji, а kulturalna godzi!a
w duchowe si!y narodu.
Ро agresji Niemiec па Polsky l wrzesnia
1 939 roku, Artur Greiser namiestnik і jednocze
snie Gauleiter Rechsgau Warthegau -Wielkopolski
- Ziem Zachodnich (wojew6dztwo poznanskie oraz
cz,:s6 wojew6dztwa !6dzkiego )- teren6w wcielo
nych ро wrzesniu 1 939 roku do ІІІ Rzeszy - dnia
2 1 wrzesnia 1 939 roku па pierwszej wielkiej niemieckiej manifestacji, jakq zorganizowa! w Poznaniu, powiedzia!:
,,Му, Niemcy, przyszlismy tutaj jako Pano
wie, РоІасу natomiast powinni odtqd Ьу6 naszymi
s!ugami [ ... ] . Za nasze najwa:i:niejsze zadanie uwa
:i:amy zasiedlenie tej ziemi ludzmi, kt6rzy poj,:cie
<Polski> znac b ,:dq w przysz!osci tylko jako histo1
ryczne wspomnienie." ••
Polak6w, z ziem polskich wcielonych do
Rzeszy, kt6rych nie rozstrzelano w ramach Intelli
"
genzaktion" - zlikwidowania polskiej inteligencji wysiedlono do Generalnej Gubemi, kt6rej przypad!
los kolonii. W ramach Generalplan Ost" deporto"
wano па wsch6d Polski okolo miliona jej mieszkanc6w (planowano osiem milion6w), zaczynajqc
od srodowisk inteligenckich і ksi,::i:y katolickich.
Polityka wysiedlania і zaludniania ziemi ludnosci11
niemieckq rozpocz,:!a systematycznq germaniza
cjy Ziemi Wielkopolskiej, tak:i:e poprzez grabie:i:
mienia prywatnego, koscio16w, dzie! sztuki, d6br
kultury polskiej oraz jej zaplanowanego niszcze
nia. Zajmowano mienie panstwowe і prywatne,
пр. majqtki ziemskie і zak!ady przemyslowe. Na
podstawie ok6lnika Himmlera z 10 listopada 1 939
roku maj<jtek wysiedlonych os6b podlega! konfi
skacie па rzecz Rzeszy. Niemc6w interesowa!y te
rodziny, kt6rych mienie moglo Ьус atrakcyjne dla
przybywaj<jcych ze Wschodu volksdeutsch6w. W
miejsce wypt;dzonych" do ich mieszkan, gospo
"
darstw, majqtk6w sprowadzono niemieckich osad
nik6w. Wysiedlonym па spakowanie dozwolonych
do zabrania rzeczy wyznaczano najcz,: sciej р6! godziny. Zezwolono па zabranie baga:i:u r,:cznego nie
przekraczajqcego w pierwszym okresie wysiedleni
oko!o 12 kilogram6w па osob ,: doroslq. W sk!ad
1 Е. Serwar\ski, Wielkopolska w сіепіи swastyki,
Wai-szawa 1970, s. 46; М. Rutowska, Wysiedlenia
Polak6w і Zyd6w z ziem polskich wcielonych do ІІІ
Rzeszy do Gubernatorstwa w latach 1939-1941, s.
33-34 [w) ,,Wyp,dzeni 1 939 . . . Deportacje obywateli
polskich z ziem wcielonych do ІІІ Rzeszy), Poznan
2015, s. 33-34.

baga:i:u r,:cznego wchodzi!y: сіерІа odzie:i:, koldry
lub koce, naczynia do рісіа і jedzenia, :i:ywnosc па
kilka dni oraz dokumenty. Nie wolno Ьу!о zabierac
bi:i:uterii (z wyjqtkiem obrqczek slubnych), dziel
sztuki, dewiz і innych wartosciowych przedmiot6w. Ca!q reszt,: dobytku trzeba bylo zostawic dla
nowych lokator6w. Na drzwiach dom6w і mieszkan
obj ,:tych akcjq wysiedlenczq rozwieszone Ьу!у ulot
ki. Bшmistrz miasta Poznania wydal odezw,: cyt.:
Z Zarzqdzenia Beschlagnahme wydane przez Dr.
Schefflera, Stadtkomissara (Komisarza do spraw
Ludnosci cywilnej miasta Poznan z dnia 23 paz
dziemika 1 939 roku).

Auf Grund mir von Herrn Chef der Zi
vilverwaltung erteilten allgemeinen Ermachti
gung wird herimt Ihre Wohnung nebst evtl.
Betrieb mit allem Zubehor von mir sofort be
schlagnahmt.
,,Samtliche МоЬеІ und sonstige Ein
richtungsgegenstande einschl. Betten und
Wasche haben Siy zuriickzulassen. Ledi
glich rein personliche Gegenstande, wie
Schmuck, Wertsachen, Andenken, Юe
idung, Leibewasche, Toilettengegenstande
und dergi, diirfenmitgenommen werden .
(. . . )Wer sich den zur Durchfuhrung von den
zustandigen amtlichen Stellen ergangenen
Anordnungen widersetzt oder wer in die be
schlagnahmten Raume wiederrechtlich ein
dringt oder die daran angebrachten Sigel und
Verschlusszeichen in solchen Gebauden und
Raumen belseiteschafft oder zerstort, wird
mit Freiheitsstrafe, in schweren Fallen mit
Tode bestraft(Anordnung des Herrn Militar
behlshabers vo Posen vom 21.10.1939 r. . . . . "
Tlumaczenie . z j. niemieckiego , cyt.
Na podstawie udzielonego mi przez szefa
"
administracji cywilnej ogбlnego upowaz
nienia zarz:idzam zajycie ewakuowanego
mienia ze wszystkimi przynaleznosciami.
Wszystkie meble oraz przedmioty, urz:idze
nia wraz z poscielami і bielizn:i poscielow:i
musz:i pozostac па wlasciwym miejscu, je
dynie czysto osobiste przedmioty, bizute
ria (tylko obr:iczka slubna), przedmioty
pami:itkowe, odziez, bielizna і przedmioty
toaletowe mog:i Ьус zabrane. Kto przeciw
stawia siy wykonaniu zarz:idzen, wydanych
przez wlasciwe wladze, аІЬо kto bezpraw
nie wdziera siy zarekwirowanych mieszkan,
аІЬо kto uszkadza umieszczone pieczecie і
opieczytowania , аІЬо kto bezprawnie usu
wa Iub niszczy urz:idzenia w tych domach і
pomieszczeniach, podlega karze pozbawie
nia wolnosci, а w ciyzkich wypadkach karze
smierci".2 Zarz:idzenie dowбdcy wojskowe2 Ze zbior6w archiwalnych AIPN.

go, Poznan 2 1 . 10 1 93 9 r.
(Z lewej strony dopisano):

Ciepl:i odziez і koce welniane oraz miski і przybory
do jedzenia mog:i Ьус zabrane w ograniczonej ilosci.

Niszczeniu і plqdrowaniu uleg!y pomniki,
koscio!y, architektura monumentalno-historyczna,
muzealnictwo, sztuki plastyczne, muzyka, literatu
ra, teatr, radio, film, sport, szkolnictwo wszystkich
stopni; przesladowano і deportowano do oboz6w
koncentracyjnych і mordowano profesor6w uni
wersytet6w, nauczycieli szk6l srednich і powszech
nych, artyst6w, ksi ,::i:y, adwokat6w, lekarzy-przed
stawicieli calej inteligencji. Najpierw go grabie:i:y
rzucili si,: miejscowi Niemcy, plqdrujqc polskie
mieszkania. W czasie przymusowych wysiedlen
!up wpadal w л,се Gestapo і SS. Korzystal па kra
dzie:i:y - wykorzystujqc sw6j aparat administracyj
ny па: Pomorzu-Forester, а w Poznanskim-Greiser
(urodzony w Srodzie Wielkopolskiej). W dokumen
cie z przes!uchania Artura Greisera zaj,:ciu uleg! nie
tylko majqtek samego kosciola, lecz r6wnie:i: insty
tucji і fundacji koscielnych. Dos6 wspomniec ma
jqtek <Caritasu>, kas pogrzebowych, poszczeg61nych bractw, stowarzyszen itp. [ . . . ] Muzea і zbiory
sztuki zosta!y skonfiskowane, [ . . . ] m.in. uleg!o
konfiskacie muzeum etnograficzne w Poznaniu,
muzea miejskie, muzeum wojskowe і diecezjalne
w Poznaniu, zbiory koscielne w koscio!ach і kate
drach пр. Gniezno і Poznan. [ . . . ] ch!opcy z Hitler
jugend ЬуІі specjalnie szkoleni w wyszukiwaniu і
niszczeniu bibliotek prywatnych"3 •
О rozmiarach wandalizmu wladz okupacyj
nych w poznanskim swiadczq nast,:pujqce fakty:
Od pazdziemika 1 940 roku а:і: do konca 1 944 roku
"
zrabowano і wywieziono do Berlina 20 ton swiec
koscielnych і 60 ton (wagon6w kolejowych) szat
liturgicznych і bielizny. Ze zrabowanych szat li
turgicznych uszyto kostiumy teatralne, cz,:s6 bie
lizny koscielnej zostalo przekazane na przemial do
produkcji papieru. Posr6d szat liturgicznych znisz
czonych bylo kilkaset о wyjqtkowym znaczeniu
historycznym. Wladze niemieckie zagrabi!y setki
cennych monstrancji, kielich6w, relikwiarzy, w tym
zabytkowe - gotyckie і renesansowe,
dzwony
z wielu koscio16w, kt6re przetapiano na z!om lub
wywo:i:ono do Niemiec4 : w diecezji poznanskiej
zasekwestrowano 280 dzwon6w, 3 1 3 kielich6w,
І 98 cybori6w, І 85 monstrancji 5 • Naczyn liturgicz3 AIPN GK 162/983, Odpis uzasadnienia (fragment)
aktu oskar:i:enia przeciwko by!emu Namiestnikowi
Kraju Warty Arturowi Greiserowi. 1946 r., k. 6-9.
4 G. Wyporek, Wierni ojczyinie. Kartki z dziej6w
martyrologii duchowienstwa polskiego w latach
okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1966, s. 34-35.
5 Рог. S. Librowski, Diecezja wloclawska, w: Zycie
religijne w Polsce pod okupacjq hitlerowskq 1939-1945,
s. l 12n.; W. Frqtczak, La persecuzione della Chiesa ... ,
s. 68-70.
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nych u:i:ywano do hucznych biesiad, w kt6rych brali
udzial przedstawiciele niemieckich uniwersytet6w,
а zwlaszcza wykladowcy Uniwersytetu Rzeszy w
Poznaniu, przeksztalconego na niemiecki w miej
sce Uniwersytetu Poznanskiego. Uniwersytet шіаІ
zadania wybitnie polityczne. Міа! to Ьус pierwszy
na wskros niemiecki uniwersytet narodowo-socja
listyczny. Ju:i: w pierwszych tygodniach okupacji
nieшieckiej kilku profesor6w Uniwersytetu Poznan
skiego zosta!o wtr<iconych do katowni obozu Fortu
VII w Poznaniu.
Opr6cz kosciol6w, niszczeniu і profanacji
ulegly takze symbole polskiego :і:усіа religijnego.
Na terenie Wielkopolski - ,,Кraju Warty" zdemo
lowano tysi <1ce przydro:i:nych kapliczek і krzy:i:y,
niszczono poшniki - w Poznaniu pomnik Chrystusa
Кrбlа. W procesie Artura Greisera z 1 946 roku cie
kawe zeznanie swiadka Andrzeja Byczaka і samego
oskar:i:onego: ,,W Poznaniu dnia 1 3 grudnia 1 939
r. spotka!em na naro:i:niku przy Zaшku namiestni
ka Warthalandu stoj<1cego z jakims Panem, kt6rzy
nasmiewali siy z poшnika Chrystusa Кrбlа. Na
stypnego dnia 1 4. 1 0 . 1 939 r. [ . . . ]W nocy z 1 8 na 1 9
pazdziemika 1 939 r. poшnik ten znikщ!. Ka:i:dego
przechodz<icego tamtydy zatrzymywano і nagania
no do pracy przy rozbi6rce pomnika. Ostatniego
pazdziemika 1 939 r. widzia!emjak obalono poшnik
Kosciuszki przy ul. Bukowskiej.[ . . . ] Oskar:i:ony
(Greiser) wyjasni!: nie mogy sobie przypoшniec na
шосу czyjego zarz<idzenia zniesiony zostal poшnik
Chrystusa КrбІа. Pamiytam jednak powody , kt6re
ші w6wczas podawano: pierwsze-pomnik ten stal
na drodze pewnej perspektywy, kt6ra przewidywala
pewne jednolite uksztaltowanie planu urbanistycz
nego miasta , ро drugie-twierdzono, :і:е poшnik ten
ЬуІ wykonany z materia!u poci<igu niemieckiego
Bismarka. О tуш, :і:е usuniyto wszystkie polskie po
шniki w Poznaniu nic nie wiedzia!em."6
Ро aresztowaniu w Lodzi ksiy:i:y w drama
tyczny spos6b przebieglo niszczenie і grabienie
swi<ityn. Dnia 9 pazdziemika 1941 roku gestapo
doszczytnie ograbi!o w Lodzi Katedry. Przy czym
znacznie uszkodzono са!е wnytrze і oltarze. Katedra
zosta!a ograbiona ze wszystkich kosztownosci, szat
і naczyn liturgicznych і zamieniona na sk!adnicy
wojskow<1. Mlodziez niemiecka wybi!a kamienia
mi witra:i:e. Zniszczeniu ulegly szafy, konfesjonaly
і inne urz<idzenia koscielne. Do podziemi Katedry
zwieziono kilkanascie woz6w nawozu konskiego а
w krypcie grobowej urz<idzono hodowly pieczarek.
W kosciele bemardyn6w (przy ul. Spome w Lodzi
) zorganizowano stajnie, а kompleks zabudowan
klasztomych wraz z kosciolem franciszkan6w w
Lagiewnikach przeznaczony zosta! na warsztat sa
mochodowy. W Lodzi magazynowano jeszcze w
1 944 roku oko!o 60 ton zabranych z koscio!6w szat
liturgicznych. 7 W nocy z 1 О na 1 1 listopada 1 939
roku zniszczono і usuniyto z Placu Katedralnego w
Lodzi poшnik Nieznanego Zo!nierza. Fala znisz
czenia nie oszczydzila takze cmentarzy. Niszczono
grobowce, plyty nagrobne і krzy:i:e. Zelazne ogro
dzenia cmentarzy і grob6w przeznaczono na zlom.
6 AIPN 178/215, Protokoly 7-10 dnia rozprawy
procesu przeciwko Arturowi Greiserowi Ь.
veichsstatthalterowi Karju Warty, 1946, s. 4-5. Dnia
27 czerwca 1946 r. si6dmq rozprawy rozpoczyto w
Poznaniu о godzinie 9. 10.
7 Zob. w М. Budziarek, Katedra przy Adolf
Hitlerstrasse, Warszawa 1984 , s. 70-7 1 .
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Budynki koscielne, te kt6re ocalaly podczas dzialan
wojennych prawie wszystkie zamkniyto lub prze
znaczono je па magazyny, stajnie, gara:i:e.
W mentalnosci niemieckiej, jeszcze z czas6w
pruskich і Kulturkampfu postrzegano katolicyzm
polski jako ostojy to:i:samosci uniemo:i:liwiaj <1cy
germanizacji,: w czasach zabor6w. Ро І wrzesnia
І 939 roku zadaniem niemieckiego okupanta Ьу!о
m. in. wyeliminowanie z :і:усіа spolecznego Po
lak6w, polskiego Koscio!a popгzez: zamykanie
і grabie:i: koscio!6w8; jego instytucji - zamykaj<ic
seminaria duchowne; polskiego duchowienstwa m. in. poprzez wywo:i:enie do niemieckich oboz6w
koncentracyjnych. Z archiwum katedry gnieznien
skiej wywieziono, majqce tysiqc lat pergaminy, sta
re rykopisy oraz cenne ksii,:gi. То samo uczyniono
z archiwum і muzeum archidiecezji poznanskiej і
w!oc!awskiej. Do 1 944 roku niemal 1 300 koscio!6w
Ьу!о zamknii,:tych dla kultu; ponad 500 zamieniono
na sklady towaгowe; katedry w Gnieznie, Pozna
niu і W!oc!awku zamieniono па sale koncertowe.
W diecezji wloclawskiej па 3 1 8 kosciol6w 300
zamkniyto а 17 zburzono. Podobne proporcje ЬуІу
і w dw6ch pozostalych diecezjach z Кraju Warty.
Archidiecezja Poznanska w chwili wybuchu wojny
liczy!a 3 6 1 kosciol6w parafialnych. Pr6cz tego oko
!o 330 koscio!6w sukursalnych, tj. pomocniczych і
kaplice, w czysci zakonnych. Z tej liczby koscio16w
parafialnych zamkniyto 345, czyli 90%. Zamkniyto
takze wszystkie koscioly sukursalne і kaplice. Szesc
kosciol6w sukursalnych zburzono. Pozostalo tylko
26 koscio16w do u:i:ytku Polak6w, ро jednym, а naj
wy:i:ej dwa na powiat. Przez pewien czas w Poznaniu
na dwiescie tysiycy katolik6w - Polak6w pozosta
wiono dwa koscioly parafialne, tj. Lazarski і niewiel
ki kosci6! sw. Wojciecha.
Ju:i: we wrzesniu 1 939 roku zdlawione zostalo
:і:усіе spoleczno-kulturalne. W dniu 4 wrzesnia za
kazal Brauchitsch wydawania polskich gazet і cza
sopism. Polskie szkoly pozamykano, w ich miejsce
zorganizowano powszechne szkoly niemieckie z
czteroletnim kursem nauczania, tylko w jyzyku nie
mieckim. W ramach likwidacji polskich plac6wek
naukowych і oswiatowo-kulturalnych niemieckie
w!adze okupacyjne w pierwszych dniach wrzesnia
1 939 roku zamknyly Uniwersytet Poznanski. Wiele
bezcennych dziel polskich przekazano na makulatu
ry lub wywieziono do Niemiec. Dnia 1 3 wrzesnia
1 939 roku wrzesnia zajyto siedziby Poznanskiego
Towarzystwa Przyjaci61 Nauk, w szczeg6lnosci bi
blioteky. [ . . . ] R6wnoczesnie zajyto siy m. in. zbio
rami bibliotecznymi. Pod koniec wrzesnia opieczy
towano zbiory w Goluchowie і K6miku. 9
Ze wzglydu па ogrom materialu dotycz<1ce
go grabie:i:y d6br polskiej kultury przez Niemc6w
w latach 1 939- 1 945 opracowanie ograniczam do
grabie:i:y dokonywanej na terenach w!<iczonych do
Trzeciej Rzeszy ро 1 wrzesnia 1 939 roku": poznan
skiego z Poznaniem і 16dzkiego z Lodzifj і tylko w
granicach, dokonywanej przez specjalnie powolany
do tego celu urz11d Generalnego Powiernika.

GRABIEZ DOBR KULTURY.
W wyniku dzialan wojennych grabie:i: dziel
sztuki przez prawo miydzynarodowe zosta!a uznana
za przestypstwo wojenne, napiytnowana і zabro8 Zob. AIPN GK 4865.
9 Zob. Е. Serwanski, Wielkopolska w сіепіи swastyki,
Warszawa 1966, s. 45.

№ 284
niona. Wynika to z zapis6w Konwencji Haskiej z
1 907 r. oraz sankcji kamej wynikaj <1cej ze Statutu
Miydzynarodowego Trybunalu Wojskowego z 8
sierpnia 1 945 roku (Prawo Nr 10 Sojuszniczej Rady
Kontroli Niemiec z 20 grudnia 1 945 г. ).,о
Jednakze istoty grabie:i:y d6br kultury polskiej,
dokonanej przez Niemc6w па naszych terenach oku
powanych nie wyczerpujfj ani artykuly prawa miydzy
narodowego, ani kodeks6w karnych panstwowych,
kt6re dotycz<i przywlaszczania і kradzie:i:y, lub rabun
ku і niszczenia. Nie chodzi jedynie о rozmiary tych
przestypstw ani о specyficzne przeksztalcenie znanego
historii lupiestwa wojsk w zorganizowanfj і ulegaj<!Cf!
akcjy w!adz administracji panstwowej, ani nawet о
to, :і:е przestypstwa dokonane zostaly przy wybitnym
wsp61udziale niemieckich uczonych і artyst6w.
Tutaj mamy do czynienia z zamiarem prze
stypczym і jej skutkiem.
Rozporz11dzeniem Goringa, jako pelnomoc
nika rz11du, 1 9 wrzesnia 1 939 roku ustanowiony
zosta! Glowny Urzqd Powierniczy dla Wscho
du (Haupttreuhandstelle-Ost) - w skr6cie НТО.
Urzfjd ten zostal powo!any do sprawowania na
tzw. wschodnich ziemiach przylqcz;mych zarz11du
powiemiczego nad skonfiskowanym mieniem pol
skim і :i:ydowskim, ruchomym і nieruchomym , tak
publicznym і prywatnym.
Dla lepszego przeprowadzenia konfiskaty
dzie! sztuki і nauki oraz przedmiot6w wartoscio
wych, kt6rych rozpoznanie і oszacowanie wyma
galo fachowej oceny ustanowiono rozporz11dzeniem
konfiskacyjnym 1 grudnia 1 939 roku, rozszerzonym
nastypnie 5 grudnia 1 939 roku urz<id specjalny Ge
neralnego Powiernika dla zabezpieczenia niemiec
kich dobr kulturalnych we wschodnich ziemiach
przylqczonych (Generaltreuhander fur Sicherste l 
lung deutschen Kultur gutes іп den eingegliederten
Ostgebiten), nazywany w skr6cie Generalny Po
wiernik, kt6ry scisle wsp6!pracowa! z Heinrichem
Himmlerem, jako szefem policji niemieckiej oraz
Komisarzem dla umacniania niemczyzny. Siedziba
Generalnego Powiernika miesci!a siy w Berlinie.
Do wykonania zadan otrzymal on prawo konfiskaty,
objycia w posiadanie wszelkich d6br wytworzo
nych w Polsce na terenach Warthegau. Dokumenty
Generalnego Powiernika wskazuj fj na to, ze roz
porz11dzenie konfiskacyjne mia!o takze pozbawic
Polak6w nie tylko dorobku kulturalnego, ale tak
:i:e przedmiot6w, kt6re stanowifj о cywilizacyjnym
poziomie :і:усіа. Do przeprowadzenia _konfiskat w
terenie Кraj podzielono na okrygi podlegle lokal
nym oddzia!om Generalnego Powiernika. Za!o:i:o
no oddzialy m. in. w Katowicach, Lodzi, Poznaniu
і Gdansku. 1 1 Einsatzkommandos" przeprowadzaly
"
poszukiwania od muzeum do muzeum, od dworu
do dworu, od mieszkania do mieszkania: ,,Tak wiyc
, jesli we Francji ofiar<i Einsatzstabu Rosenberga
padaly muzea і swiatowej s!awy zbiory, stanowi11ce
wlasnosc Zyd6w, to na tzw. ziemiach przy!11czo
nych przedmiotem grabie:i:y Generalnego Powiemi
ka ЬуІо wszystko, cokolwiek stanowi!o w!asnosc
Polak6w і Zyd6w, а dalo siy podci11gщ6 pod defini
cjy dobr kulturalnych w ujyciu hitlerowskim 12 •
10 Zob. ,,Biuletyn G!6wnej Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce" 1946 r. , nr IV, s. 175.
1 1 Ibidem, s. 177 -178. Tekst przytoczony wedlug
ok6lnika Himmlera z dnia 16 grudnia 1939 r.
12 Ibidem, s. 182-183.
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Rozporz<jdzenie to ujawnia gl6wne wytyczne
dzialalnosci Generalnego Powiernika. Konfiska
cie ulegaj<J te wszystkie dobra kulturalne, kt6rych
zabezpieczenie lezy w niemieckim interesie. Do
bra kulturalne ulegaj<J konfiskacie na rzecz Rzeszy
Niemieckiej і ze шz<jd Generalnego Powiernika
organizuje sit, w ramach grabieiy ekonomicznej w
og61e. Okreslenie przedmiotu konfiskaty wykazuje
pol<jczenie dw6ch zalo:i:en: umacniania niemczyzny
przez grabie:i: kultury polskiej і zysku materialnego
przez rabunek przedmiot6w wartosciowych. Tak
wit,c: konfiskacie ulegaj<J wszelkie nalez<Jce do
obywateli polskich dobra kulturalne, bez wzglt,du
na to czy znajduj<j sii,: w posiadaniu prywatnym ,
czy publicznym (archiwa, muzea, szkoly), ale nie
tylko dziela sztuki і nauki lub kultury w najszer
szym tego slowa znaczeniu (np. meble, ksi<jzki,),
аІе wszystkie przedmioty maj <jce wartosc pienit,zщ
(np. przedmioty z metali szlachetnych, wyposa:i:e
nia mieszkan, dwor6w ). Wiele przedmiot6w wy
konanych ze srebra przekazano do przetopienia, to
straty nie odwracalne: ,,W przypadku ziemianskich
zbior6w sztuki interesuj <jce jest to, ze ЬуІу one sto
sunkowo ma!o rozpoznane przez Niemc6w przed
wojщ. Dopiero dzii,:ki dzialalnosci armii urzt,dni
k6w niemieckich niskiego szczebla okupanci uzy
skali swoista bazi,: danych" dotycz<JC<J zasobnosci
"
maj <jtk6w ziemskich w dziela sztuki і cenne przed
mioty. Podczas okupacji niemieckiej w Wielko
polsce niemieckie instytucje przeprowadzily akcj t,
grabie:i:y d6br kultury z nie rnniej ni:i: 227 maj <jtk6w
polskiego ziemianstwa sposr6d 655 w6wczas ist
niej <jcych. Podczas grabie:i:y zniszczono саІе zbiory
і kolekcje artystyczne". 13
W wydanym przez ,Jfaupttreukandstel
le Ost " zbiorze material6w dla wewщ:trznego

uzytku sluzbowego zarzqdzona zostala konfi
skata r6znych przedmiot6w, dokladnie w nim
wymienionych, kt6re uznano za dobra kultury
niemieckiej :
,,[ . . . ] Zwracam uwagy, па to, ze poszu
kiwania nale:i:y rozciqgщc nie tylko na zamki,
budowle publiczne і mieszkania Polak6w і Zy
d6w, lecz takze па urz1rdy і mieszkania, kt6re
oddano do dyspozycji Niemc6w z Rzeszy lub
powracajqcym Niemcom bahyckim dopiero
ро wojnie polskiej . [ . . . ] Dziela sztuki і kultu
ry oraz przedmioty '-''artosciowe znajdujq siy
takze па pewno w niemalej ilosci, w posiada
niu dozorc6w dom6w, szofer6w, sluzqcych і
innego personelu pomocniczego, kt6rym zbie
gli najczysciej poprzedni posiadacze oddali па
przechowanie do czasu swego powrotu. Nalezy
uwzglydnic і zbadac takze takie wypadki ( . . . )
podpisal Ш6wny Referent dla Umocnienia
Niemczyzny (-)Galke, SS-Obersturrnbann
fuhre.14
Sztab wsp6lpracownik6w Genemlnego Po
wiernika dobrany ЬуІ odpowiednio: przedstawiciele
niemieckiej nauki і sztuki, а r6wnoczesnie czlonko
wie zbrodniczej organizacji SS. Sztab ten dokonal
13 А. Lukasz, Wygnani і wywlaszczeni. Wysiedlenia
ziemianstwa polskiego w Wielkopolsce w 1939 r.,[w]
s. 61-63.
14 Ibidem, Og6lnik, Der Reichsfuhrera SS і szefa
policji niemieckiej z 28 grudnia 1939-SIV 1 Nr.
844/39-1 5 1-Sdb. Р. [ . . . ], s. 224.
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zabezpieczenia polskich d6br kulturalnych w okre
sie od grudnia 1 939 r. do konca 1 94 1 r. Dzialaj<jcy
ро 1 94 1 roku НТО mial zabezpieczac niemieckie
dobra kulturalne, za kt6re uznano wszystko, со
znajdowalo sit, na terenach wcielonych do Rzeszy.
,, W ramach zabezpieczenia niemieckich d6br kul
"
turalnych" niemieccy urzt,dnicy, profesorowie, ar
tysci rabowali wszystko, со polskie, а со posiadalo
jakakolwiek wartosc b <jdz kulturalщ, b<j dz czysto
materialщ, pocz<jwszy od obraz6w wielkicb mi
strz6w, poprzez skarbce koscielne, а:і: do ly:i:ek z
alpaki і zegark6w. Zacytuj<, tresc dokumentu pod
pisanego przez SS-Strumbaummffuhrera Wolfra
ma Sieversa sporz<Jdzonego 24 pazdziemika 1 940
roku: ,, [ . . . ]W Lodzi zlustrowano dobra kulturalne,
kt6re zgromadzil komisaryczny zarz<jdca Muzeum
Miejskiego w Lodzi, dr Walter Frenzel. Zbi6r ten
obejmuje ju:i: okr<jglo 3500 sztuk, w wii,:kszosci
obraz6w wszelkiej kategorii і wartosci, kt6re prze
chowuje w swym sejfie w banku 16dzkiej oddzial
НТО. Dla tej zbiornicy d6br kulturalnych - drugiej
w Кraju Warty-stoi do dyspozycji miejsca, szcze
g6lnie w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego і
w bylym gimnazjum Pilsudskiego" 1 5 . Z Zamku w
Gluchowie do Berlina w listopadzie 1 940 roku пр.
wymieniono 57 dywan6w, kt6re przeznaczono do
sprzeda:i:y do hoteli, jako u:i:ytkowe. Tylko jeden,
barakowy uznano za wartosciowy. Z Pelplina wy
wieziono: !ancuch perel rodziny Sl <jskich z Orlowa,
pi t,6 obraz6w olejnych z Wielko!<jki, przedmioty
z Muzeum Mieczkowskicb, meble z majqtku Nie
dzwiedz, meble z maj <jtku Piqtkowo, meble z ma
j <jlku Lasina. Z pa!acu w Miloslawiu wywieziono
ksit,gozbi6r. Z maj <jtku Bieganowo wywieziono do
Berlina: zbi6r monet, dywan rt,cznej roboty, zbi6r
broni, gamitur waz glinianych- wykopaliska, po
zlacany zegar z br<Jzu. Dnia 8 lutego 1 940 roku dr
Кraut, SS-Oberstшmfuhrer zarz <jda! wydania zlotej
bransolety, spuscizna ро hrabinie Walewskiej, cyt.
,, Jak w dniu 1 0 bm ustali! podczas swoich odwie
dzin w urzt,dzie Starostwa w Sieradzu, kierownik
naszego Treuhandstelle w Poznaniu prof. Peterson,
w skarbcu tamtejszym znajduje sii,: z!ota bransoleta
, pochodzqca ze spuscizny ро hr Walewskiej, а kt6f<! wedlug podania, hrabinie ofiarowa! Napoleon І.
[ . . . ]bransoleta nale:i:y do d6br sztuki і kultury, kt6ra
w mysl ok6lnika Reichsfuhrera і szefa policji SS
uleg!a konfiskacie. [ . . . ] Powo!uj<jc sii,: na wy:i:ej wy
mienione pismo mego Treuhandstelle w Poznaniu,
kt6re niniejszym w calej rozci<jglosci potwierdzaш,
proszt, о mo:i:liwe szybkie pгzeslanie tej bransole
ty[ . . . ]". ".
Со do ksiq:i:ek z bibliotek, to со nie wzboga
calo kultury niemieckiej, niszczono lub oddawano
na makulatur,;. Najwi t,ksza skladnict, odebranych
Polakom ksi<j:i:ek umieszczono w Katowicach і
15. ,,Вiuletyn G!6wnej Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce 1946 r. , пr IV , s. 195.
Wi,;kszosc z informacji z kt6rych korzystam, а
dotyczqcych cytat6w, ,,Biuletyn . . .. ,,opar! па
fotokopii oryginalnych dokument6w niemieckich
znaj dujqcych si,; w archiwum G!6wnej Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce а zosta!y
wykonane w Centrum Dokumentarnym " w Berlinie
(7771 Document Center-APO 742 USA і posiadajq
one moc prawnq).
16. Ibidem, s. 1 89, wyciqg z dokumentu: Ch/B/V- Dr.
kR./Mi do Dienstelle Reg. Bez. Litzmanmstadt do rak
Pana Маха Schmitz[ . . . ] Sprawa: Zlota bransoleta ze
spuscizny ро hrabinie Walewskiej.

Poznaniu, а najwit,kszq sk!adnic,; zrabowanych
przedmiot6w, przeznaczonych do wywiezienia do
Rzeszy(gl6wnie Berlina) urzqdzono w katedrze w
Poznaniu. Tutaj umieszczono zbiory dziel sztuki
malarskiej і skarb6w kultu religijnego. Druga sk!ad
nica znajdowa!a sit, w Muzeum Miejskim w Lodzi.
Na terenach przyl<jczonych do Rzeszy wywo:i:enie
dzie! sztuki nie wyst,;puje tak wyraznie jak w Ge
neralnej Gubemi. Tereny bowiem przyl<jczone do
Rzeszy byly traktowane przez Niemc6w jako zie
mie na wieki niemieckie, dlatego nie zawsze uwa
:i:ano za stosowne wywo:i:enie z nich dzie! sztuki do
,,starej Rzeszy". Со ciekawe, urzt,dowi Generalne
go Powiernika nie wystarczy!a grabie:i: і niszcze
nie kultury polskiej . Pomyslano о tym, аЬу kulturi,:
t,; sfa!szowac, а w koncu zohydzic w oczach swiata.
W tym celu zalecono kolekcjonowanie bohomaz6w,
аЬу nastt,pnie urzqdzic ich wystawt, і zaprezento
wac j<J jako wystawt, kultury polskiej : ,,Podczas
mego pobytu w Katowicach dnia 5.7.40. Pokazal
mi Pan w Muzeum r6:i:ne przyklady obraz6w, kt6re nale:i:y ocenic jako kicz kulturalny najgorszego
rodzaju і kt6re maja Ьус zniszczone[ . . . ]. Jest czas ,
аЬу rozwa:i:yc, czy nie ЬуІоЬу wskazane urz<jdzenie
w p6zniejszym czasie wystawy podobn)'ch produk
t6w kultury polskiej [ . . . ] ." 1 7
Dla zilustrowania grabie:i:y" dokonanej
"
przez Generalnego Powiemika przyk!ady:
Odpis z dokumentu niemieckiego z dnia 1 7
marca 1 94 1 r.
Przedmioty z metali szlachetnych nale:i:y na
dal , jak to Ьу!о dotychczas , oddawac Generalnemu
Powiemikowi, kt6ry bada czy posiadaj<! one, czy
nie posiadajq wartosci kulturalnej :

1.

.( . . . )

2. О іІе zdarzajq siy przypadki, ze do
staje Pan takze sztucce z innyc\1 metali niz sre
bro, пр. z alpaki, aluminium itp. to і te nalezy
dostarczac do Generalnego Powiernika, gdyz
bydq potrzebne jako sztнcce wymienne. Stwier
dzono mianowicie, ze w majqtkach ziemskich
itd. s11 czysto w uzyciu sztucce srebrne wielkiej
wartosci і s11 uzywane przez osoby, dla kt6rych
odpowiedniejsze bylby sztucce z innych meta
li. Wlasciciele majqtk6w czysto zgadzajq siy w
zasadzie па oddanie sztucc6w srebrnych, lecz
nie mogq tego uczynic, gdyz nie majq zadnej
mozliwosci nabycia sztucc6w innych. W przy
szlosci Generalny powiernik bydzie w takich
wypadkach oddawal do dyspozycji, za oddane
sztucce srebrne, sztucce z innych meta\i.
З . .( . . . )
Z ро\ес. :
Kt
SS-Untersturmfuher
Ро zakonczeniu wojny czesc zrabowanych
dziel sztuki zdolano rewindykowac, zas wszystkie
te, kt6re ulegly grabie:i:y czy konfiskacie ale nie
byly wywiezione do Rzeszy, powr6cily automa
tycznie w posiadanie polskie. Fakt ten nie umniej
sza w niczym winy grabie:i:c6w.
1 7 Ibidem , tlumaczenie dokumentu z j. niemieckiego:
Dokument z 6.02.1941 r. do Haupttreuhandstelle
Ost . . . Katowice do rak р. dr Jacob, Katowice , ul.
Barnhard Str. 44. Sprawa: Polski kicz kulturalny. Z
polecenia SS-Oberstrumfuhrer Krauta, s. 184 і 220.

� ----------
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Jerzy Vaulin zolnierz АК
і NSZ z Podkarpacia

Jer7JІ Vaulin vel Wolen urodzil sif
9 czerwca 1926r. w Warszawie. ffychowywal
sif w rodzinie о tradycjach patriotycznych.

Brat jego matki, major Kazimierz Jurgiele
wicz byl adiutantem prezydenta Moscickiego. Za
namowц wuja w 1 938г. rozpoczцl naukc, w Korpu
sie Kadet6w we Lwowie. Tam zastal go wybuch П
wojny swiatowej. Ро powrocie do Warszawy dziala
w Szarych Szeregach. Matka z uwagi па to, jakie n.ie
bezpieczenstwo grozi mu w Warszawie, wysyla go do
majqtku Plisowskich w Kobylanach kolo Кrosna. Ро
przybyciu па Podkarpacie dziala czynnie w АК. W
czerwcu І 944г. z mocy wyroku panstwa podziemnego
likwiduje szefa n.iemieckiego posterunku graniczпego
w Dukli Paula Dubiela. Ро przetoczenit1 sic, dzialan
wojennych w 1 945r. rozpoczql studia na wroclawsk.iej
Politechnice. Tam aresztuje go miticja za dzialalnosc
w АК. Drc,czony przez UВ dobrowolnie" podpisuje
"
zobowiljZanie wsp61pracy z nowyrni mocodawcami.
Na ich polecenie przybywa па Podkarpacie і szuka
kontaktu z bylyrni partyzantami. Szybko zпajduje sic,
w oddzialeAnton.iego Zubryda. 24 pazdziernika 1 9461·.
strzela w tyl glowy do Zubryda і jego zony w lesie pod
Matiп6wkq w powiecie brzozowskim.Na Podkarpaciн
jest juz spaloпy.Powraca do Warszawy. Konczy potem
L6dzkц Szkolc, Fi!Jnowq. Jest rezyserem w Zespole
Filmowym Тог" і wytw6mi Czol6wka". Targany
"
"
wyrzutami pragnie naprawic swoje blc,dy. Razem z
,,Orszq" z Szarych Szereg6w krc,ci film dokumental
пy Strzaly pod Arseпalem", Ьу uparn.ic,tn.ic heroiczпq
"
walkc, Szarych Szereg6w, gdzie sam w Warszawie Ьу!

ich czlonkiem. Pisal r6wniez artykuly do "Ро prostu"
pisma opozycyjпego, kt6re zamkщl Gom6lka. W Ш
RP Jerzy Vaulin mieszka w Warszawie na Saskiej
Кс,ріе. Wsr6d mieszkanc6w uchodzi za fi!Jnowca і
dzienпikarza z szaroszeregowq і akowskq chlubnц
przeszlosciц. АІе tеп staп zakl6ca пiejaki Janusz Nie
miec, syn Zubryd6w. Wycbowywa!a go siostra jego
matki pod swoim nazwiskiem, jako w!asne dziecko,
Ьу nie odnalazla go bezpieka. Komisja Scigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Rzeszo
wa na wniosek Janusza Niemca skierowa!a sprawc,
Vaulina do Prokuratury Rejoпowej w Brzozowie. Od
1 999- 2002r. Sqd Okrc,gowy w Кrоsпіе przeprowa
dzil ponad trzydziesci posiedzen w sprawie zab6jstwa
Zubryd6w. Jerzy Vauliп przyzпal sic, do zab6jstwa
Zнbryd6w. Wedlug jego wersji zdarzen, dzialal w
samoobroпie, gdyz sam Zubryd prowadzil go па
smierc. Vaulin byl szybszy і strzelil pierwszy. Oskar
zoпy піе przyznal sic,, ze to ЬуІо zab6jstwo zІесопе
przez jego mocodawc6w z UВ. Sqd przychylil sic, do
wersjі Vaulina і n.ie wymierzyl kary ze wzglc,du па jej
przedawnienie. W 2014r. adres Vaulina przeciekl do
opinii publiczпej. Pomimo, ze sцd nie wymierzyl mu
kary, а zab6jstwo па polecen.ie mocodawc6w z UВ n.ie
zпalazlo potwierdzenia w materiale sledczym, grupa
МlodziezyWszechpolskiej і kibic6w Legii Warszawa
zorgaпizowaly pikietc, przed 1niejscem za1nieszkania
zab6jcy Zubryd6w і rozdawali ulotki о zab6jstwie
zlecoпym przez ubeckich mocodawc6w. Nie wytrzy
muje presji. Zmienia miejsce zamieszkaпia. Umiera 11
marca 20l 5r. Nawet podczas swojej ostatn.iej drogi nie

Stanislaw Gorzelany

•

P u ch a r P o l s ki
N o rd i c Wa l ki n g

І

Jut ро raz piqty w Kolbuszowej odbrdzie sir impreza zwiq
zana z nordic walking.

З czerwca na stadionie sportowym przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej
zawodnicy Ьс,dц mieli okazjc, zmierzyc sic, па dystansach 5, 10 і p6lmaratonu
w ramach Puchar Polski Nordic Walking. Rozegraпa zostanie r6wniez edycja
,
Pucharu Swiata. Corocznie bierze w піеj udzial kilkaset uczestnik6w m.іп. z
Slowenii, Bia!orusi, Niemiec, Ukrainy czy Wloch.
Zawody poprzedzi Mic,dzyпarodowa Konferencja Naukowa "Trening
"
zdrowotпy w 011toge11ezie czlowieka orgaпizowana 2 czerwca.
W zawodach moze wziцc udzial kazdy, bez wzglydu па koпdycjc,
fizycznq і wiek. Wszyscy, kt6rzy піе posiadajц kijk6w, аІе chcq spr6bowac
swoicb sil w Puchai·ze, bc,dq mogli wypozyczyc odpowiedni sprzc,t przed
zawodami. Zawodnicy wystartujq w klasyfikacji druzynowej і indywidualnej
w podziale na wiek і рІес. Trasa bc,dzie przebiegala przez treny lesne і stadion.
Wydarzeпiu bc,dq towarzyszyly liczne atrakcje.
W tym roku zostanie zorgaпizowana Akademia Zdrowia Santaпder
oferujqca bezplatne treningi dla os6b chcqcych пauczyc sic, techniki nordic
walkiпg. Osoby, kt6re wystartujq со najmпiej raz w jednej z siedmiu imprez
Pucharu Polski wezmq udzial w losowaniu samochodu Suzuki Swift 9
wrzesnia w Hajn6wce.
Zgloszeпie mozna wypelnic, korzystajqc z formularza dostypnego na
stronie http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskiпw/index.

zazпaje spokoju.Grupa mlodych ludz� -jak pisze Szy
moп Nowak w swojej ksiljZce ,,Zdrajcy Wyklc,tych"
glosпo krzycZq, ze па rozkaz komun.ist6w zamordowal
Zubryd6w. Кіеdу grabarz konczyl swojц robotc,, do
mlodych ludzi z ЬіаІо- czerwoпymi opaskami pod
chodzi kobieta w czemi і prosi, Ьу dati juz spok6j. Оп
і tak przez te ostatпie siedemdziesiцt lat od smierci Zu
bryd6w рІасі! za swoje winy. Bezpieka inwigilowala
go do konca lat osiemdziesiqtych ubieglego stulecia.
Zona n.ie wytrzymala presji, zyl samotпie na stare Іаtа.
Nie nam go osцdzac. Zostawmy to Bogu. Tak пakazuje
nasza wiara.

KOLBUSZOWA

З czerwca 2017 r.

Stadion, ul. Wolska 2
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rok powstania 1 965
SPOt.DZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
OFERUJEMY USt.UGI:

36-1 ОО Kol buszowa, ul. Handlowa 2
ТеІ. 1 7 2271 666, 1 7 2271 962, Fax 1 7 2271 465
Badania techniczne pojazdбw:
Czynne poniedzialek - piqtek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 З

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ci�gniki rolnicze
Samochody z instalacj � gazow� - motocykle
Badania: с, d, е, f

,;;;;;;;;;;;;=====�"'-І

O F E RUJ E MY

• naprawy samochod6w osobowych і ci�zarowych • naprawa і serwis ogumienia:
• wymiana opon do samochod6w ci�zarowych, TIR, maszyn і ciqgnik6w rolniczych oraz
samochod6w osobowych • profesjonalne u rzqdzenia і materia/y.

Wymiana і sprzedaz olej6w silnikowych, przekladniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziatek - piqtek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 З

Ustugi transportowe samochodami skrzyniowymi і samowytadowawczym i

Stacja pal iw prowadzi sprzedaz

Czynne poniedziatek - piqtek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5

• Oleju nap�dowego і etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PtOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekladniowe
• рІупу niezamarzajqce do uklad6w chlodzenia • sznurki do pras samozbierajqcych itp.
• Sprzedaz material6w budowlanych: cement, wapno, cegla, piasek, zwir.

W cic1glej sprzedazy WQgiel orzech, kostka і mial - dowбz do З km. Gratis.
Stosujemy: niskie сепу z moiliwoscic1 negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdi nasze сепу!!!
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36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kosciuszki 1 2 (okok Urz�du Skarbowego), tel. (1 7) 22 71 588
36-050 Sokolбw МІр., ul. Rynek 1 4, tel. (1 7) 77 1 3 21
39-460 Nowa D�ba, ul. Slowackiego 1 А, tel. (1 5) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreu bezpi ecze n i a.eu
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. І)О falach Srednlch дМ 1 062 kH%
codziennie od ponieclzialku do soЬoty
w liosttpuiqcych godzinoch

�м

�

wiectorem
w nieclzlele І hnQto

7� • . �оо

od · 1 7:00 do 19:00
od 13:00 do 1 5:00

.....

а.-._,.
l'Jrci,, _,.. reg/lNl>I, Wonнqo, � ..r..qo, .,.,,.
........ ,..,._..,....,
..,.__,..,,.,.,_,�, -;....,_,
.,.,.,. ·�.,,..с i laJtwo, � � арі,,Іо.

�. ...._..... ....__,_,,.,do.1........., ........... iJaotl
1!11/fox

1 7 28 37 295

odfOU, 8:00 do 15:00
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AdNw: •Тwoje Rocllo Cmolo.-, Cmola1 269А. 36-105 Cmola1

TELEFOH DO RдDІд: (01 7) 744 44 22

l i czy па mfode talenty! ! !
Masz dzien n i ka rski pazu r?
Pisa n i e jest Twojq pasjq?
Pofqcz pi�kne
z pozytecznym
і zgfos si� d o n aszej
redakcj i , а P rzeglqd
pozwol i zai stn i ec
Сі med i a l n i e !
Kontakt: 781 075 51 З,
604 541 286,
1 7/ 22 73 658,
1 7/ 22 7 1 456

U L. 1 1 [ІSТОРАОА З, 36- 1 00 KOLBUSZOWA

О PANSTWA DYSPOZYCJ I :

8

8

DOLNA KON DYG NACJA: Neopunkt AGD , RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat "Кога" - Posciel, R�czniki, Ustugi
Foto .
Krawiectwo - Szycie па miar� , przer6bki ,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spozywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

8

І PIE;TRO: Bizuteria , Centrum Chinskie
11 PIE;TRO: Centrum Medyczne PROMEDI. СА , Kompleksowe ustugi z zakresu medy
cyny і stomatologii , Lekarze Specjalisci ,
Stomatologia, Medycyna Ргасу , Rehabilita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezptat
ne - Umowa z NFZ

www.sklep y.orzech .com . pl
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'1t.V.-KI
(]E�AMl(]ZI\IE
Z. P. U. H . STALB ET
KOLBUSZOWA,
U L. J . WIKTORA 1 5
{ BOCZNA
U L . RZESZOWS KI EJ )
T E L ./FAX 1 7 22 73 047
ком 51 О 463 899

ZA P RAS ZA M V
W GODZ. 7

оо

- 16

°0

W S O B OTY 7 оо - 1 3 оо

!JJwt �tawuuja

Kolbuszowa, ul. Sokotowska 79
• Pizza • dania obiadowe
• sniadania • desery • alkohole
Organizujemy catering
oraz przyj�cia okolicznosciowe.
Godziny otwarcia:
poniedziatek - piqtek: 10°0-21 °0
12 °0 -21 °0
sobota - niedziela:

tel. 1 7 744 40 77

Dowбz na terenie miasta gratis!

--------- �

DR N. MED.

ARКAD I USZ FLI S

SPECJALISTA GINEKOLOG - POtOZNIK

36-100 Kolbuszowa

www.flisarkadiusz.com

ul. Nowe Miasto 51 (І pi�tro)
/przy aptece Pani mgr Furmanskiej/

USG 4D

• genetyczne • sutka
• iamy brzusznei
• przeptywy naczyniowe • cytologia
GODZINY PRZVJ�C:
Wtorek, Piqtek 17.15 - 19.15
/pozostate dni tygodnia ро kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA:Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537

rm ----------

Nr284

przegl�d KOLBUSZOWSКI

)

оо

36-100 Kolbuszowa, ul. WoJska Polsklego 1 0
tel. 1 7/ 22 71 687, tel. kom. 692 5 5 0 382
І

F.U.H. LUPROM
ZLOTNIK

36 - 100 Kolbuszowa ul. 1 1 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 О96.

Oferujemy:

• sprzedaz bizuterii zlotej і srebmej (obщczki slubne) • naprawy jubilerskiе
• skup zlota і srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodo\vych
z immobilizerem • uslugi grawerskie.
Sprzedaz: zamk6w, wkladek, kl6dek, brelok6w, bizuterii srebmej і srebrnych obrazk6w
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - ІЗ.ОО

GWARANТUJEМY WYSOI(,\ JAKOSC І NISКIE CENY!

M i ej s c e
п а ТW o j ;i
re kl a m �

І

[І
\

KONTAKT
tel. 1 7 22 73 658, 781 075 513
17 22 71 456, 604 54 12 Вб

P.rzegllld

. - KOLBUSZOWSКI

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. ocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564,
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, tanislaw Bu а , ІНаІіпа Dudzinskal Dorota Gorzelany,
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Р. Н . U .

S.J .

36-1 ОО Kolbuszowa, ul. Pilsudskiego 1 25с, tel. 1 7 22 72 396
O F E RUJ E :
• materialy dociepleniowe • materialy budowlane
• nawozy sztuczne • wQgiel • piaski, zwiry • stal
• uslugi transportowe • rozladunek towarбw HDS-em ·

SI E DZI BA F I RMY:
36-1 ОО Kolbuszowa,
ul. Pifsudskiego 1 25с,
tel. 1 7 22 72 396

__ І

_____,

�"'

СНЕМІА BUDOWLANA

ODDZIAtY:
w Cmolasie

ZAPRASZAMY

tel. 607 333 471

w Hyznem

tel. 17 2295 835
-

_,,,
�
� 0ШDШ� Wienerberger
'-1/

FREX

� CZYSZCZEN I E
• dywanбw і wykfadzin
• tapicerki meblowej
і samochodowej
• kostki brukowej
• elewacji
• posadzek przemysfowych

� S P RZj\TAN I E
• biur

1sover
''PAROC
� ·
ти

�КJrRCHER

www.frex. p l

• sklepбw

codziennie-od 7 °0 - 1 1°0
sobota 7 °0 - 1 3°0

• hal

u l . Ta rn o b rzes ka 67
36-1 О О Ko l b u szowa

tel. 501 456 002

36· 1 оо Kolbuszowa, ul. ppor Saw, 1 4
tеІJІах 17 22 73 200, kom. 605 281 968
www. stolrem.rze.pl, e-mall: stolrem.mr@wp.pl

OFERUJEMY:
• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE .
• РАRКІЕП EGZOTYCZNE

SPRZEDAZ HURTOWA І DETALICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

O F E RUJ E MY:
• pasy kli nowe • tozyska • tuleje • segery
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki
• przewody hydrauliczne • tancuchy
• czQsci zamienne і akcesoria do
samochod6w
krajowych і zachodn ich
ul. Handlowa 3, 36-1 00 Kolbuszowa
tel . 1 7 227 28 ОО, 1 7 227 58 ОО,
Czynne
.ОО - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00
com.pl

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymianQ rozrzqdu
naprawQ zawieszenia
naprawQ uktadu hamulcowego
wymianQ amortyzatorow
wymianQ klocko� szщk і tarcz hamulcowych
wymianQ olejow, filtrow
wymianQ ttumikow
toczenie tarcz hamulcowych
montaz hakow holowniczych ·

Kolbuszowa, РІас Wolnosci 9, (Rynek naprzeciw przystanku)
tel. 502 381 272. Zapraszamy !

Bank Zachod n i WB K
• Grupa Santander

3

