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Do tej uroczystości przy

gotowywały się parafie ze 
wspólnotami do Introniza
cji wraz z proboszczami ą. 
z ks. Stanisławem Krasoniem 
z parafii MB. Wspomożenia 
Wiernych w Kolbuswwej 
Górnej, z ks. Janem Pępkiem 
z parafii Św. Brata Alberta 
i z ks. Lucjanem Szumierzem 
z parafii Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej. 

Uroczystość tq poprzedzi
ły rekolekcje święte prowa
dwne przez księży Redemp
torystów, które rowoczęły się 
4.06.2017 r. w Iw parafiach. 



baby mia 
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Gimnazjaliści z Widełki na Wawelu 

Uczniowie Gimna'l,jum im. Św. Ja
dwigi Królowej w Widelce wzięli udział w 
X '!jeździe Rodziny Szkól Jadwiżańskich w 
Krakowie. Ta niezwykła uroczystość odby
ła się 8 czerwca 2017 w Katedrze Wawel
skiej z oka'l,ji 20. rocznicy kanonizacji św. 
Jadwigi Królowej przez Jana Pawia Il. 

Reprezentacje szkół noszących imię św. Ja
dwigi Królowej spotkały się w Krakowie na Rynku 
Głównym przy Kościele Mariackim. Następnie 
uczestnicy spotkania (a było ich ponad 500 osób) 
przemaszerowali Drogą Królewską na Wawel. Po
chód pełen osób ubranych w średniowieczne stroje 
stanowił atrakcję dla turystów, zwłaszcza z zagra
nicy, którzy liczne przyglądali się wydarzeniu. 

Główna uroczystość odbyła się w Katedrze 
na Wawelu - miejscu, w którym Jadwiga została 
koronowana na króla Polski i w którym spoczę
ła po śmierci. Tam również znajdują się relikwie 
królowej. Mszę św. poprowadził biskup pomoc-

We mszy udział wzięli rów
nież udział przedstawiciele 
władz Krakowa oraz Kon
sul Węgier Adrienne Ko
mendy. Wszyscy zebrani 
modlili się w intencji szkół 
noszących imię znamieni
tej patronki. Podczas mszy 
przypomniano zasługi kró
lowej dla naszej ojczyzny 
oraz jej niezwykłe miło
sierdzie oraz chęć pracy na 
rzecz biednych i ubogich. 
Na zakończenie przedsta
wiciele szkół złożyli czerwone róże przy grobie 
św. Jadwigi. 

Gimnazjaliści z Widełki godnie reprezen
towali swoją szkołę. Zwracali uwagę pięknymi 
strojami pocztu sztandarowego. Wszystkim po
dobała się marżoretka z naszej szkoły, która wy-

niczy Archidiecezji Krakowskiej Jan Szkodoń. bijała na werblu marszowy rytm. Nasi uczniowie 

uczcili święto swej patronki. Chwile spędzone na 
Wawelu na długo pozostaną w ich pamięci. Na co 
dzień pozostaje im wcielać w życie ideały głoszone 
przez świętą Jadwigę. 

Renata Peret, Piotr Duda, Ra/al Przywara 

Spinacz po raz dwunasty 
4 czerwca w Kolbuszowej zagrał ko

lejny Spinacz Festiwal. W trackie nie
dzielnych koncertów bawiło się kilkaset 
osób. Na imprezę przybyły cale rodziny 
z dziećmi. Gwiazdą tegorocznej 12 edycji 
było Lao Che. 

tujących rożne gatunki muzyczne. Dla miłośni
ków punk-rocka zagrali Wańka Wstańka & The 
Ludojades. Poza tym zagrały dwa rzeszowskie 
zespoły: Histeria (rapcore) i Silent Jester (me
tal). Wystąpiły również kolbuszowskie zespoły 
MOSFET (metal) oraz Le Moor (rock). Rockowy 

N a scenie wystąpiło sześć kapel prezen- folk zaprezentowało Lao Chce gwiazda wieczoru. 

Organizatorem imprezy było Stowarzysze
nie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rze
szowskiego. Imprezę sfinansował Urząd Miej
ski w Kolbuszowej, z kolei gospodarzem była 
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 
w Kolbuszowej. 
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z Y JE. • • 

Złote rybki 
W „Maleńkim raju" Cortazar opisał sytuację 

pewnej społeczności, która była bardzo szczęśli
wa. Szczęśliwa, bo ich dyktator postanowił, że 
każdemu, kto skończył osiemnaście lat zostaną 
wszczepione do krwiobiegu złote rybki. Na ludzi 
tak bardzo działała ta cudowna wizja, że każdy 
osiemnastolatek nie posiadał się ze szczęścia, kiedy 
te ryby w końcu mu wszczepiano. Potem starał się 
je czuć w sobie, to kiedy łaskotały jego aorty i żyły, 
to kiedy się rozmnażały i gdy ślicznie połyskiwały 
w strugach ciemno czerwonej krwi. 

Obrazek psuł się nieco, kiedy rybka zdycha
ła, a jej martwe ciałko przytykało aortę, albo żyłę. 
Wówczas taki osobnik był bliski śmierci, ale miał 
w mieszkaniu zastrzyk ze specjalnej substancji, 
która po wstrzyknięciu rozpuszczała ścierwo i 
krew na nowo płynęła swobodnie, oczywiście do 
następnego razu. Rybki jak na długowieczne pa
dały dość licznie. Okazało się, że jeden człowiek 
potrzebuje ampułki z lekiem trzy razy w miesiącu, 
a ta ampułka swoje kosztowała. 

Te rybki to taki swoisty narkotyk, tyle, że nie 
bezpośredni, raczej wymuszacz by lek mieć zawsze 
w zanadrzu. Zdumiewać może sytuacja, w której 
dobrowolnie członkowie wspomnianej społeczno
ści poddawali się wszczepianiu rybek, ale należy 
zauważyć, że niewiele mieli do gadania więc cie
szyli się z tego z czego się dało. Albo pozwolili 
sobie założyć różowe okulary z wygodnictwa, a 
rząd kontrolował ich życie i pieniądze na potęgę. 

Przyjemność nie jest dla człowieka luk
susem, ale potrzebą. Jest nagrodą za skuteczne 
działanie, za pracę, za dobre decyzje, za dobre 
zakończenia. Podobnie jak ból jest oznaką porażki, 
destrukcji, śmierci. W stanie zadowolenia człowiek 
doświadcza wartości życia, dostrzega, że jest ono 
warte jego wysiłku i walki. Przyjemność jest emo
cjonalną nagrodą za skuteczny czyn,jak i pobudką 
do jego ponowienia. 

Jeżeli człowiek zbłądzi w wyborze to jego 
organizm tej pomyłki nie skoryguje. Jeżeli okaże 
się, że człowiek pragnie rzeczy, które autentycz-

nie prowadzą do jego 
destrukcji to jego me
chanizm emocjonalny 
nie uratuje go przed 
nią a wręcz przeciw
nie będzie go do niej 
popychał. 

P r zy j emność  
upicia się to przyjem
ność ucieczki od świa
domej odpowiedzialności. Gadając głośno i bez 
sensu, ludzie znajdują radość w iluzji wszechświa
ta, w którym nikt nie musi kłopotać się celowością, 
logiką czy rzeczywistością. Najlepiej jeszcze jeżeli 
ktoś im podpowie w jaki sposób spędzić kolejny 
dzień i co zrobić, gdy dostaną torsji. 

Jedną z największych przyjemności, jakie 
człowiek może uzyskać, jest duma, przyjemność 
·czerpania zadowolenia z własnych osiągnięć i 
dzieł. Cyrano de Bergerac czy Czekając na Godo
ta? Który z bohaterów wymienionych książek jest 
bliższy człowieka szczęśliwego? 

Agnieszka Czachor 

Laureaci konkursów nagrodzeni 
Nagrodwno uczniów gimna.jów i 

szkól podstawowych powiatu kolbuszow
skiego - laureatów konkursów przedmio
towych stopnia wojewódzkiego. 

Nagrody książkowe i dyplomy zostały wrę
czone 13 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bi
bliotece Publicznej w Kolbuszowej. 

W spotkaniu, którego gospodarzami byli 
poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz 
Ewa Nowak Prezes Fundacji Serce, uczestniczyli 
laureaci, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wło
darze gmin. 

W ramach podziękowań za osiągnięte wyniki 
poseł wręczył uczniom dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Laureatów z gminy_ nagrodził również 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Nagrody wrę
czył Inspektor Oświaty Ireneusz Kogut. Podzięko
wania otrzymali także nauczyciele przygotowujący 
uczniów do konkursów. 

Laureaci z Gminy Kolbuszowa 
Gimnazjum nr 2 
Iga Flis 
Filip Jemioło 

Konrad Zasowski 
Piotr Wygoda 

SPnr2 
Marta Flis 
Przemysław Wrona 
Zuzanna Wygoda 

Gimnazjum nr 1 
Weronika Kwiecień 
Sebastian Surowiec. 
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Lato w skansenie 
Czerwiec i kolejne wakacyjne miesiące przyniosą wiele czasu, któ

ry można spędzić z rodiiną, radośnie i owocnie, wśród piękna okolicz
nej przyrody i wyjątkowej architektury. 

Z MAMĄ I TATĄ ZACZYNAM LATO 

Pierwsza wakacyjna niedziela w skansenie 
będzie wyjątkowo bogata w przygody. 25 czerwca 
skansen czeka na dzieci wraz z rodzicami. Będą 
tam dla nich przygotowane liczne atrakcje w ra
mach przedsięwzięcia pod hasłem „Z mamą i tatą 
zaczynam lato". W ten rodzinny czas animatorzy 
i pracownicy muzeum zaproszą do opowiadania i 
tworzenia niesamowitych historii. Do snucia opo
wieści pobudzać będą twórcy projektu „Opowieści 
z Walizki": bajarka Joanna Sarnecka oraz antropo
lożka i animatorka kultury Anna Woźniak. 

Prócz tego została przygotowana gra tereno
wa. Rodziny wspólnie poszukają skarbu. Zadanie 
będzie trudne, bo teren skansenu rozległy i bogaty 
w zakamarki, a skarb świetnie ukryty. 

W kolejnych godzinach letniej niedzieli od
będą się warsztaty techniczne. Uczestnicy będą 

mogli własnoręcznie wykonać 
tradycyjną zabawkę z natural
nych materiałów. Wszystko pod 
ok.iem fachowców zajmujących 
się wielopoziomowym rekon
struowaniem chłopstwa w ra
mach „Projektu Chłop". 

Przez cały dzień rodzice 
i dzieci wciągani będą w zaba
wy i gry, w które bawiono się 
też dawno, dawno temu - bez 
tabletu i konsoli. 

Oto plan wakacyjnego dnia: 
11.00 - 12.00 - opowiadanie bajki - pierw

sza grupa dzieci 
15.00 - 16.00 - opowiadanie bajki - druga 

grupa dzieci 
17.00 - 18.00 - opowiadanie bajki - trzecia 

grupa dzieci 

Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

[Cl NiEtZiElł W ZllliftCtZiE 
liPiEC - !iiEftPiEŃ 2a11 

W PftDlift"Mif: 

skansen 
muzeum kultury ludowej 

w kolbuszowej 
www.muzeumkolbuszowa.pl 

liDtZ. 12-lB 

pokazy twórczości ludowej, kiermasz rękodzieła, warsztaty etnograficzne, potrawy 

regionalne, zwiedzanie kościoła i chałupy, wystawa malarstwa Wojciecha Trzyny 

Wstęp: 12 i 9 zł, 34 zł bilet rodzinny, dzieci do 7. roku życia wstęp bezpłatny 

0 

12.00 - 13.00 - rodzinna gra plenerowa -
pierwsza grupa 

15.00 - 16.00 - rodzinna gra plenerowa -
druga grupa 

17.00 - 18.00 - rodzinna gra plenerowa -
trzecia grupa 

Na spotkania z bajarkami i grę plenerową 
obowiązują zapisy (tel.: 17 2271 296, 

e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl) 
11.00 - 18.00 - dawne gry i zabawy 
13.00 - 16.00 - warsztaty tworzenia zabawek 
Dodatkowo w szkole z Trzebosi panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Gór
nej prezentować będą swoje rękodzieło i potrawy 
regionalne. 

CO NIEDZIELĘ W ZAGRODZIE 

W każdą niedzielę lipca i sierpnia, od godz. 
12.00 do 18.00 Muzeum zaprasza na spotkania z 
twórcami ludowymi oraz kuchnią regionu. Prócz 
wyśmienitych dań z lasowiackiego i rzeszowiack.ie
go menu przygotowywanych przez panie z KGW z 
Ostrów Baranowskich, Przedborza, Weryni, Cmola
su, Mazurów czy Koziarni, będzie można obejrzeć, 
kupić, a nawet wytworzyć jakieś rękodzieło. Artyści 
i rzemieślnicy będą prezentować swój warsztat pra
cy. W ten wakacyjny czas zwiedzający dowiedzą się, 
kiedy zbierać i jak układać zioła, zobaczą, jak się 
rzeźbi w drewnie czy glinie,jak wygląda praca nad 
haftem, obrazem czy gorsetem krakowsk.im,jak się 
robi batik, ozdoby z bibuły, wikliny czy korzenia, 
jak powstają gliniane naczynia, drewniane zabaw
ki, skąd bierze się miód i w jaki sposób można go 
przetwarzać. Stałym punktem letniego repertuaru 
jest spotkanie pod hasłem „Koń, jaki jest .. . " (6 
sierpnia), nowością - warsztaty szkoleniowe dla 
drwali organizowane przez Nadleśnictwo Kolbu
szowa i Nadleśnictwo Mielec (9 lipca). W każdy 
weekend można zwiedzać kościół z Rzochowa, 
obejrzeć niezwykłe malarstwo Wojciecha Trzyny 
(spichlerz z Bidzin) i wejść do wybranej chałupy. 

Szczegóły dotyczące wydarzeń w skansenie 
można znaleźć na stronie internetowej www.mu
zeumkolbuszowa.pl. 

Agata Front 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
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UCZNIOWIE Z WERYNI NA STAŻU W NIEMCZECH 
Uczniowie Zespołu Szkól Agrotech

niczno-Ekonomicznych w Weryni »y
jeżdżali do Niemiec trzykrotnie: marzec/ 
kwiecień 2016, październik 2016 i ma
rzec/kwiecień 2017. 

W ramach projektu „Praktyka zawodowa w 
Turyngii - szansa na dobrą pracę" w programie 
ERASMUS+ 20 15-2017, praktykę zawodową od
było 36 uczniów kształcących się w zawodach: 
technik żywienia i usług gastronomicznych i tech
nik architektury krajobrazu. 

Praktykanci mieszkali i pracowali „dwójka
mi" w hotelach w landzie Turyngia. Dla większo
ści z nich była to pierwsza praktyka zawodowa, 
a często również pierwszy samodzielny wyjazd 
zagraniczny. Z jakimi wrażeniami wrócili? 

„Było super! Wszyscy byli dla nas bardzo 
życzliwi i serdeczni!" - Natalia, ,,Cieszę się, że 
pojechałam: nabrałam pewności siebie, bo pora
dziłam sobie językowo i zawodowo" - Patrycja, 
,,Zawarłem nowe znajomości i przyjaźnie i wiem, 
że warto uczyć się języków obcych" - Radek, ,,Za
skoczyło mnie to, że pracownicy hotelu byli tak 

wyluzowani i wyrozumiali dla prakty
kantów" - Karolina, ,,Poznałem innych 
praktykantów, uczyliśmy się nawzajem 
naszych języków i przy okazji języka 
niemieckiego" - Jarek. 

Praktyka trwała 4 tygodnie - dość 
długo poza domem. Szczególnie ciężkie 
były pierwsze dni: zapoznanie się z obo
wiązkami, z nowym miejscem zamiesz
kania, ze współpracownikami i przesta
wienie się na inny język - powszechnie 
uznawany za trudny - język niemiecki. 
Ale po kilku dniach było już „z górki" 
- czas biegł bardzo szybko: 5 dni pracy 
i 2 dni wolne w tygodniu. Zdarzało się, 
że godziny pracy i dni wolne nie były w 
tym samym czasie dla obu praktykantów 
w danym hotelu, wtedy trzeba było ra-
dzić sobie samemu: nadrobić zaległości w praniu, 
poszukać w słowniku, ,,co to dzisiaj powiedział 
do mnie kucharz?!" , albo wymyślić, co kupić i z 
czego najbardziej ucieszy się koleżanka z klasy, 
Kaśka albo stęskniony chłopak;) 

Oprócz wspomnień każdemu uczestnikowi 
projektu pozostaną „na pamiątkę" Europass Mo
bilność, Certyfikat wydany przez partnera niemiec
kiego i Certyfikat wydany przez szkolę - poświad
czające uczestnictwo w działaniach projektowych. 
Dokumenty te mogą być atutem podczas ubiegania 
się o pracę po ukończeniu szkoły. 

Praktykanci przyznają, że warto uczestniczyć 
w projektach finansowanych z funduszy unijnych, 
gdyż można sprawdzić swoją wiedzę i umiejętno
ści na polu zawodowym i językowym, usamodziel
nić się, nabrać pewności siebie, nawiązać nowe 
przyjaźnie i kontakty zawodowe oraz spróbować 
życia za granicą, o czym marzy wielu Polaków. 
Niewątpliwą zaletą udziału w projekcie w ramach 
ERASMUS+ jest też możliwość zwiedzania innego 
kraju bezpłatnie i dodatkowo otrzymania kieszon
kowego na ten cel. Projekt „Praktyka zawodowa 
w Turyngii - szansa na dobrą pracę" realizowany 
był w pięknej i odwiedzanej przez wielu turystów 
okolicy Lasu Turyńskiego. Koordynatorem pro
jektu była nauczycielka języka niemieckiego Anna 
Kwiecień, która towarzyszyła uczniom również w 
charakterze opiekuna w Niemczech. 

Piknik rodzinny w Kolbuszowej Dolnej 
Dnia 11 czerwca 2017 r. w Kolbuszo

wej Dolnej Zorganizowany został „piknik 
rodzinny". 

Panie z KGW przygotowały darmowy po
częstunek dla wszystkich obecnych. Na pikniku 
obecni byli Starosta i Burmistrz Kolbuszowej, 
którzy częstowali słodyczami. 

Dzieciom z okazji ich święta wręczono po
nad 300 szt. paczek niespodzianek. Zorganizowane 
były zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 
przy zespole muzycznym. 

Grażyna Hałat 
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,,Kto zna działanie, ten żyje z nią w zgodzie " 

W pochmurny, wtorkowy poranek 
9.05.2017r. MRM udała się na wycieczkę 
edukacyjną do Nadleśnictwa Kolbuszowa z 
siedzibą w Świerczowie. 

Na miejscu oczekiwał na nas nadleśniczy pan 
Bartłomiej Peret, który w bardzo ciekawy i przystęp
ny sposób przedstawiał nam specyfikę pracy leśni
ków. Poznaliśmy strukturę organizacyjną i szeroki 
wachlarz działań pracowników nadleśnictwa, dzięki 
którym lasy tak pięknie wyglądają. Następnie opiekę 
nad nami przejęła pani Natalia Batory. Wspólnie 
udaliśmy się do budynku Centrum Edukacji Ekolo
gicznej, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach eduka
cyjnych. Zaczęliśmy od oglądania filmu „ W dechę
film o drewnie", potem było układanie drewnianych 
ekologicznych puzzli, rozwiązywanie krótkiego testu. 
Całość oprócz sporej dawki wiedzy dostarczyła nam 
wiele radości i satysfakcji. Po zajęciach teoretycznych 
oglądaliśmy ekspozycję prezentującą faunę i florę 
naszych okolic. Dodatkową atrakcją tego miejsca 
jest możliwość posłuchania naturalnych odgłosów 
zwierząt m.in. jeleni, borsuków, dzików. Chwilę 
wytchnienia po zmaganiach umysłowych przyniósł 
nam czas na posiłek- kiełbaski z grilla. Wycieczkę 
zakończyliśmy spacerem na trasie szkółki leśnej. 

Wizyta w Nadleśnictwie to realizacja jednego 
z punktów planu MRM zakładającego przeprowa
dzenie w szkołach akcji promującej ochronę lasów i 
przeciwdziałanie wywożeniu śmieci do lasu. Mamy 

nadzieję, że zdobyte na wycieczce wiadomości po
zwoliły młodym radnym bliżej poznać działanie przy
rody i zostaną wykorzystane przez nich w trakcie 
realizacji wakacyjnego konkursu plastycznego pt. 
„Niszczymy las - nie ma nas" przygotowanego przez 
komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej MRM . 

Ta niezwykła lekcja przyrody mogła się odbyć 

Kulturalna Swietlica 
Podczas tegorocznych wakacji oraz w 

pierwszych miesiącach nowego roku szkol
nego 2017/18 w Świetlicy Profilaktyczno -
Jfychowawczej działającej przy PKPS ZMG 
w Kolbuszowej realizowany będzie program 
,,Kulturalna Świetlica". 

Jest to program z zakresu pomocy społecznej w 
ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecz
nej na lata 2016- 2023. Na realizację tego autorskiego 
programu PKPS w Kolbuszowej otrzymał dotację z 
budżetu Województwa Podkarpackiego - ROPS w 
Rzeszowie. Realizację programu PKPS ZMG rozpo
czął 12.06.2017 r. a działania w nim zawarte potrwają 
do 15.12.2017 r. 

Celem zadania „Kulturalna Świetlica" jest 
wspieranie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci po-

przez rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Udział w 
nim daje wychowankom Świetlicy Profilaktyczno 
- Wychowawczej szansę na zmniejszenie poczucia 
wyobcowania oraz pozwala na nawiązywanie nowych 
znajomości. 

Działania zawarte w programie będą realizowane 
głównie w prowadzonej przez PKPS w Kolbuszowej 
Świetlicy, która mieści się w siedzibie Stowarzyszenia 
w Kolbuszowej przy ul. JankaBytnara 3. Poprzez reali
zację zadania PKPS obejmie także wsparciem również 
podopiecznych Klubu Dziecięcego w Krośnie działają
cego prze Zarządzie Okręgowym naszego Stowarzy
szenia, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych z 
Głogowa Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud 
Głogowskich i Przewrotnego a także klubu środowisko
wego, jaki powstanie podczas wakacji przy Parafii NMP 

w Komorowie. W ramach 
realizowanych działań zo
stanie nawiązana współ
praca z PKPS-em w Kro
śnie, Stowarzyszeniem 
Moja Mała Ojczyzna 
Komorów oraz Miejsko 
- Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w 
Głogowie Małopolskim. 
Ponadto do udziału w 
wypoczynku letnim zor-

' 

dzięki życzliwości pana B.Pereta - nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kolbuszowa i jego pracowników, któ
rzy chętnie i ciekawie opowiadali o swojej pracy, a 
także cierpliwie odpowiadali na nasze pytania. Dzię
kujemy za możliwość przeżycia wspaniałej przygody. 

Opiekun MR M 
L. Urban 

ganizowanym w świetlicy zostaną zaproszone dzieci i 
młodzież z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy nie 
korzystają z oferty placówki w roku szkolnym. 

W ramach projektu ,,Kulturalna Świetlica" dzieci 
będą mogły poszerzyć swoja wiedzę z zakresu sztuki, 
literatury, muzyki, teatru i fotografii. Program zakłada 
również wsparcie dla wychowanków i ich rodzin w 
postaci paczek mikołajkowych. Bardzo ważnym jego 
elementem jest objęcie uczestników dożywianiem -za
równo podczas zajęć wakacyjnych jak i podczas korzy
stania w trakcie realizacji programu roku szkolnym. Na 
rozpoczęcie zadania w roku szkolnym planowany jest 
piknik integracyjny dla placówek wsparcia dziennego 
z Kolbuszowej, Głogowa Małopolskiego, Wysokiej 
Głogowskiej, Bud Głogowskich i Przewrotnego. 

Ponadto w ramach programu dzieci będą uczest
niczyć w zajęciach na pływalni krytej „Fregata", 
wycieczkach do Fly Parku w Rzeszowie, Telewizji 
Rzeszów oraz do teatru „Maska" w Rzeszowie. Świe
tlica przeprowadzi warsztaty kulinarne, polonistyczne, 
plastyczno-techniczne, naukowe oraz artystyczne. 
Ważnym wydarzeniem integrującym beneficjentów 
programu będzie konkurs fotograficzny, w ramach któ
rego przewidziano atrakcyjne nagrody oraz powstanie 
w siedzibie placówki galerii fotografii dokumentującej 
realizację programu. 

Wychowawcy Świetlicy Profilaktyczno
Wychowawczej w Kolbuszowej 

N.Olszowy, M.Posluszny 
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Jubilaci z Woli Raniżowskiej 
Rok temu, w czerwcu, mieszkańcy Woli 

Raniżowski e j  obchodzili piękny jubil eusz 
600 - l ecia istni enia swej  wioski. Impreza 
była dobrze zorganizowana i udana. Za
pewn e długo pozostani e w pamięci lokaln ej 
społeczności. 

Gdy przebrzmiały jej ostatnie echa, pa
rafianie wolscy uczestniczyli w następnej uro
czystości. Złożyły się na nią dwa jubileusze 
tamtejszych zacnych kapłanów: Jubileusz 50 -
lecia posługi kapłańskiej byłego długoletniego 
proboszcza ks. kanonika Eugeniusza Worsy, 
oraz 20 - lecia sakry biskupiej Jana Ozgi, ro
daka wolskiego, obecnie ordynariusza diecezji 
Doume - Abong' Mbang w Kamerunie. 

Oba jubileusze zostały połączone i odbyły 
się w jednym dniu, to jest w niedzielę 4 czerw
ca br. Tradycyjnie, jak przystało na imprezę 
kościelną, główną jej częścią była uroczysta 

Koncelebra uroczystej Sumy. Od lewej, ks. kanonik E. Warsa, biskup J. Ozga, ks. dziekan R. Dyląg. 
Fot. B. Popek 

Biskup J Ozga uhonorowany prestiżową statuetką „ Serce Bez Granic". Po lewej sekretarz 
Fundacji kard Kozlowieckiego D. Bździkot i wicemarszałek B. Romaniuk. Po prawej biskup 
dr K. Nitkiewicz i dyrektor ks. Daniel Koryciński. 

Suma. Koncelebrowali ją dostojni jubilaci wraz 
z dziekanem dekanatu raniżowskiego ks. Roma
nem Dylągiem z Majdanu, w asyście dwunastu 
kapłanów. Wśród nich można było dostrzec 
proboszcza wolskiego ks. Kazimierza Ziębę, 
proboszcza raniżowskiego ks. Bogdana Pieku
ta, emerytowanego proboszcza lipnickiego ks. 
Edwarda Ożoga. W początkowej części uroczy
stości uczestniczył również ordynariusz diece
zji sandomierskiej bp dr Krzysztof Nitkiewicz. 
Pragnął bowiem osobiście złożyć życzenia obu 
jubilatom a także parafianom Wol i  Raniżow
skiej. Towarzyszył też biskupowi Ozdze, gdy 
ten odbierał statuetkę „Serce Bez Granic" upa
miętniającą dzieło misyjne kardynała Kozło
wieckiego, z rąk wicemarszałka województwa 
podkarpackiego Bogdana Romaniuka, sekre
tarza Fundacji im. Księdza Kardynała Adama 

Kozłowieckiego „Serce bez gra
nic" Dariusza Bździkota, oraz ks. 
Daniela Korycińskiego dyrektora 
muzeum w Hucie Komorowskiej 
i PDM diecezji sandomierskiej. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił 
ks. Michał Grochowina, były wi
kariusz tamtejszej parafii. 

Na początku oraz na końcu 
uroczystej Mszy kwiaty i życzenia 
przekazali obu jubilatom przedsta
wiciele tamtejszej lokalnej spo
łeczności. Najpierw dzieci, mło
dzież oraz ministranc i .  Za nimi 
panie Czesława Raczek - długo-

Dostojni jubilaci - ks. kanonik Euge
niusz Warsa i ks. biskup Jan Ozga. 

letnia nauczycielka, opiekunka Kółka Misyj
nego działającego przy Zespole Szkół w Woli 
Raniżowskiej, Irena Kata - dyrektorka Zespołu 
Szkół i Genowefa Bajek - przedstawicielka 
parafialnego Koła Misyjnego. W imieniu miej
scowej jednostki OSP życzenia składał prezes 
Andrzej Rembisz, w towarzystwie uroczych 
strażaczek, zaś w imieniu Rady Parafialnej Sta
nisława i Bronisław Stec, były wójt. Życzenia, 
kwiaty i pamiątkowe grawerunki przekazali 
jubilatom także reprezentanci samorządów :  
radny Dariusz Sobolewski, jako przedstawi
ciel mieszkańców wsi, wójt Gminy Raniżów 
W ładysław Grądzie!, przewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Rzeszutek, oraz przewodniczą
cy Rady Powiatu Mieczysław Burek. Oficjalne 
życzenia złożył osobiście poseł na Sejm RP 
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(PiS) Zbigniew Chmielowiec z Kolbuszowej. 
Samorządowcom i posłowi towarzyszyły żony. 
Wiele ciepłych słów, życzeń, a nawet krótkich 
wspomnień popłynęło w stronę jubilatów od 
niektórych kapłanów. Jednym z nich był rodak 
wolski ks. Stanisław Kobylarz, rówieśnik bpa 
Ozgi, z jednej ławy szkolnej. Dalsze życzenia, 
kwiaty, niekiedy też skromne upominki, skła
dano czcigodnym jubilatom po obiedzie, w 
restauracji „Słoneczne Wzgórze" w Raniżowie. 
Tam wykonywano też pamiątkowe fotografie z 
jubilatami. 

Do tych wszystkich pięknych życzeń 
dołącza się również redakcja oraz czytelnicy 
Miesięcznika Powiatowego „Przegląd Kolbu
szowski". Oby dobry Jezus Chrystus, Jego Mat
ka Najświętsza i Święty Wojciech błogosławili 
Wam dostojni Jubilaci w dalszej drodze kapłań
skiej. Dali Wam siły, mądrość, zdrowie i czas do 
ewangelizowania wszystkich potrzebujących. 
Coraz bardziej potrzebujących . . .  

Benedykt Popek 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Reprezentantki miejscowych Kół Misyjnych oraz 
Zespołu Szkól. Od prawej: Cz. Raczek, dyr. I. Kata, 
G. Bajek. 

0 

Reprezentanci parlamentu i samorządów. Poseł RP 
Z. Chmielowiec z żoną, wójt Gminy Wł. Grądzie!, 
przewodniczący Rady Powiatu M Burek, radny 
D. Sobolewski. 

SAM M I N ISTER TRZYMAŁ M U  SKRZYPCE !  
W dniu 7 czerwca 2017 roku na 

Zamku Królewskim w Warszawie Nagro
dę im. Oskara Kolberga odebrał jeden 
z najlepszych ostatnich puszczańskich 
muzykantów Lasowiak Jan Cebula. 

Nagrodę wręczył mu osobiście Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepre
mier prof. Piotr Gliński. 

Po odbiorze statuetki muzykant zagrał 
na skrzypcach z charakterystyczną dla siebie 
wrażliwością tradycyjną kolbuszowską melodię. 
Ceremonia wręczenia ludowych Oskarów odbyła 
się w atmosferze wyjątkowego szacunku dla 
mistrzów kultywowania naszych autentycznych 
polskich etnicznych tradycji. Podczas ceremonii 
był moment, że sam minister trzymał skrzypce 
naszemu mistrzowi. 

Skrzypek znalazł się w gronie trzynastu 
najwybitniejszych jej przedstawicieli 

z całej Polski. Wieczorem w zamkowych 
ogrodach mistrz Cebula zagrał ze swoją kapela. 
Piękna prosta, czysta lasowiacka muzyka za
brzmiała ponownie tym razem na plenerowej 
scenie, ciesząc warszawską publiczność. Sukces 
Jana Cebuli to jego, poprzedzone wieloletnią 
pasją, talentem i pracą osiągnięcie z którego 
wszyscy powinniśmy być dumni i cieszyć się 
wraz z nim. 

To też piękna, wyjątkowa promocja naszej 
kultury z której powinniśmy być dumni. Tak 
jak dumne jest z wyróżnienia kolbuszowskiego 
„skrzypoka", przyznające tę najważniejszą dla 
ludowego twórcy nagrodę znakomite gremium. 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej 

Z WIZYTĄ W DRUKARNI 

Dnia 19 maja br. dzieci wybrały się z wizytą do drukami „ABAKUS" 
w Kolbuszowej, w której pracuje mama przedszkolanki Matyldy. Dzięki jej 
uprzejmości przedszkolaki zobaczyły na czym polega praca grafika kom
puterowego czy profesjonalnego fotografa. Dzieci miały także możliwość 
zobaczenia jak drukowany jest kolejny numer Miesięcznika Powiatowego 
„Przegląd Kolbuszowski" (również strona tytułowa), a także zobaczyły w 
jaki sposób nakładane są kolejne farby. Na zakończenie wizyty dzieci wzięły 
udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. 

Przedszkolaki z wizytą w drukarni „ABAKUS". 

DZIEŃ DZIECKA 

I czerwiec to dzień, w którym swoje święto obchodzą DZIECI. Z tej 
okazji na przedszkolaków czekała niespodzianka, której zupełnie nie domyśla
li się. Zaczęło się zupełnie normalnie. Dzieci wraz z paniami i siostrą wybrały 
się na spacer. Jakież było ich zdumienie, kiedy okazało się, że celem spaceru 
jest Restauracja McDonald's. Radości było co niemiara, gdy okazało się, że 
tam czeka na dzieci jeszcze pyszny podwieczorek. 

PRZEDSZKOLNA RODZINNA WYCIECZKA 

Dnia 8 czerwca br. dzieci wraz z rodzicami wybrali się na wspólną wy
cieczkę autokarową. Było na niej coś dla ciała i dla ducha. Najpierw wizyta w 
Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, udział we Mszy Św. , oraz możliwość 
zwiedzenia przepięknego obiektu. A potem znakomita wspólna zabawa w Par
ku Rozrywki „Energylandia" w Zatorze. Dopisała świetna pogoda i wspaniałe 
towarzystwo. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, chociaż mocno zmęczeni. 

Przedszkolna rodzinna wycieczka autokarowa. 

PRZEDSZKOLNY DZIEŃ RODZINY 

Dnia 13 czerwca br. w przedszkolu obchodzony był „Dzień Rodziny". 
Z tej okazji dzieci przygotowały dla rodziców przedstawienie nawiązujące 
do setnej rocznicy objawień Maryi w Fatimie, opowiadające historię Łucji, 
Hiacynty i Franciszka. 

Przedszkolaki z wielkim przejęciem i zaangażowaniem grały swoje 
role, wczuwając się w grane przez siebie postacie. Gra aktorska oraz myśl 
przewodnia przedstawienia u niejednego widza wywołała łezkę wzruszenia. 
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W dalszej części spotkania, to Rodzice zamienili się w aktorów i wysta
wili dla swoich pociech teatrzyk pt.: ,,Królewna Śmieszka", który spotkał się 
z żywym aplauzem publiczności. Trzeba przyznać, że w przedszkolu mamy 
bardzo utalentowane dzieci i rodziców. Później na wszystkich czekał szwedz
ki stół oraz wodzireje, z którymi wszyscy znakomicie się bawili do godzin 
wieczornych. Tego dnia pożegnano również kilkoro absolwentów, którzy 
od września rozpoczną naukę w szkole. Z tej okazji życzymy im: ,,Samych 
sukcesów, wielu przyjaciół i życzliwych osób spotykanych na drogach życia 
oraz opieki Anioła Stróża oraz Matki Bożej Fatimskiej". 

Przedszkolny „Dzień Rodziny ". 

FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA 

Tradycj ą  już stało się uczestnictwo przedszkolaków w olimpiadzie 
sportowej w ramach Footbolowej Kolbuszowej. Humory dopisywały, pogo
da też, dlatego dzieci wraz z rodzicami przybyły na Stadion Sportowy, by 
uczestniczyć w zabawach i zawodach sportowych. Każdy uczestnik otrzymał 
medal oraz okolicznościowe gadżety. A potem był czas na rodzinne spędzenie 
niedzielnego popołudnia na dmuchawcach i zabawach z wodzirejem. 

Tradycją już stało się uczestnictwo przedszkolaków w olimpiadzie sportowej 
w ramach Footbolowej Kolbuszowej. 

Humar z 
�rzeaszkaf a • • •  : · )  

f:r Do przedszkola przyszła pani Jesień, za którą przebrała się pani Ania. 
Gdy ją zobaczy/a Wiktoria mówi do sioshy: ,, Wiesz ona się wygłupia. 
Przebrała się ta nasza pani" 

f:r Do pani przychodzi Milenka i mówi: ,,Proszę pani, idę wysikać nosek" 
1:.-r Przychodzi pani Edytka na ryhnikę, a dzieci mówią: , ,Ale dzisiaj od pani 

czuć . . .  ".Na co pani Edytka zdezorientowana: ,, Tak? A czym? ". Dzieci: 
,,Perfumami" 

f:r Podczas zajęć z czterolatkami pani Gosia pyta dzieci po czym poznać, że 
te ilustracje są do baśni „Kopciuszek". Zgłasza się Iga i mówi, że ona 
wie, że to jest „ Kopciuszek", bo ona ma majtki z ilustracją Kopciuszka i 
wie jak wygląda ta postać 

,1:r Wiktor wola panią Gosię, aby pomogła mu w wejściu na ubikację, po 
czym gdy już mu pomogła mówi: . ,Niech pani stąd wyjdzie, bo będzie 
śmierdziało " 

f:r Wiktor wybiega z Sali i krzyczy: .. Zmiatam stąd, bo chce mi się sikać " 



- -- - � 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Odszedł ks. Józef Łasica 
Z ziemi raniżowskiej, należącej na 

przestrzeni wieków do diecezji krakow
skiej, później przemyskiej i obecnie san
domierskiej, wyrosło wielu wybitnych 
kapłanów. Jednym z nich był ks. prałat 
Józef Łasica. 

,,. ___ _ 

ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu, w dniu 30 maja 1957 r. został wy
święcony na kapłana. Jako wikariusz pracował w 
parafiach - Manasterz, Cieklin, Połomia, Trze boś 
i Piskorowice. W 1969 r. objął urząd proboszcza 
parafii Osobnica k. Jasła. Pełnił swą posługę bar

Trumnę z ciałem ks. prał. J. Łasicy wynoszą z kościoła jako pierw
si - proboszcz raniżowski ks. B. Piekut (po prawej) oraz mazurski 
ks. W Dopart. 

dzo długo, bo aż 33  lata. Cieszył 
się tam dużym poważaniem. W 
1994 r. ordynariusz rzeszowski 
bp K. Górny mianował go dzie
kanem dekanatu Jasło - Zachód. 
Dwa lata później otrzymał tytuł 
prałata. I września 2002 r. prze
niósł się do rodzinnej parafii w 
Raniżowie. Zamieszkał w odre
montowanej własnym kosztem 
wikarówce. Ufundował i umieścił 
przed nią figurę Matki Boskiej 
Saletyńskiej „Płaczącej". Jako 
emeryt, rezydent, wspierał tam
tejszych księży w duszpasterstwie 
parafialnym. Należał do starszego 
pokolenia kapłanów o mocnym 
powołaniu, dużym doświadczeniu 
i autorytecie moralnym. Ceniony 
był zwłaszcza przez ludzi mło
dych, dokonujących życiowego 
zwrotu w kierunku Pana Boga. 
Szanował również więzy rodzin
ne. Często bywał razem z ks. in
fułatem Józefem Sondejem nie 
tylko na ojcowiźnie w Posuchach, 
ale też u krewnych w Mazurach, 
Rzeszowie, Gdyni, Łodzi, czy w 
Płonkówku na Kujawach. 

Zmarł niespodziewanie, w 
dniu 18 maja br. w swym miesz-

Urodził się 5 października 1927 r. w nie
wielkiej wiosce Posuchy, w ówczesnej gminie 
jednostkowej Zielonka. Jego rodzicami byli 
zamożni rolnicy Franciszek i Maria z domu Son
dej, z Mazurów, siostra późniejszego ks. infułata 
Józefa Sondeja. W małżeństwie Franciszka i 
Marii urodziło się siedmioro dzieci, z których 
najstarszy był syn Józef. Po nim sześć córek: 
Janina, Teresa, Zofia, Genowefa, Anna i Julia. 
Dużym zaskoczeniem dla rodziców było powo
łanie kapłańskie jedynego syna, planowanego na 
następcę w gospodarstwie. 

kaniu na wikarówce w Raniżowie, w 90 roku 
życia i 60 roku kapłaństwa. Nie doczekał pięk-
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nego jubileuszu, na który zdążył już rozesłać 
zaproszenia. Uroczysty pogrzeb odbył się 22 
maja. Żegnało go kilkudziesięciu kapłanów. 
Mszę św. koncelebrował ordynariusz diecezji 
rzeszowskiej bp Jan Wątroba w asyście bpa 
Edwarda Frankowskiego, bpa Jana Ozgi, pro
boszcza raniżowskiego ks. Bogdana Piekuta oraz 
czterech innych, starszych wiekiem kapłanów. 
Cieszącego się wielkim autorytetem ks. prałata 
żegnały tłumy parafian. Pośród nich byli przed
stawiciele samorządu wiejskiego, gminnego i 
powiatowego, szkół, straży pożarnej (pięć pocz
tów sztandarowych) oraz różnych organizacji i 
instytucji. Żegnały go siostry, przybyłe z odle
głych stron Polski. Także krewni z pobliskich 
Mazurów. Spoczął na raniżowskim cmentarzu, 
nieopodal kaplicy. 

Requiescat in pace . . .  

Benedykt Popek 

Czas okupacji niemieckiej przeżył na 
wysiedleniu u rodziny w Mazurach. W wieku 
15 lat został zmuszony przez okupantów do 
niewolniczej pracy na terenie lasów poligonu 
Luftwaffe. Po tak zwanym „wyzwoleniu" poma
gał rodzicom w odbudowie zniszczonej całko
wicie zagrody. Także w przywracaniu do użytku 
gospodarstwa rolnego. Za namową ks. Sondeja 
ukończył siódmą klasę w Szkole Podstawowej 
w Mazurach, następnie Gimnazjum w Rzeszo
wie. Doznał wiele nieprzyjemności, a nawet 
zagrożenia zdrowia i życia ze strony UB. Po 

Ostatnie pożegnanie na cmentarzu w Raniżowie. Od prawej, bp J. Wątroba z Rzeszowa, bp J. Ozga z 
Afryki, bp E. Frankowski z Sandomierza. Fot. B. Popek 

I 



Nr 285 przegląd KOLBUSZOWSKI 

Telefony na misje 
W maju 2017 zakończyła się trwająca 

przesz/o dwa miesiące akcja „Stare telefo
ny komórkowe na misje". 

Jej pomysłodawcą był ks. Daniel Koryciński 
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko
morowskiej. Zapoczątkowana w czasie Wielkiego 
Postu akcja miała na celu wsparcie różnych dzieł 
misji na świecie. Uzyskane z recyklingu telefonów 
komórkowych drogie surowce takie jak koltan zo
staną sprzedane, a dochód z nich wesprze potrzeby 
Kościoła Misyjnego w Afryce. Wspomniany koltan 
jest mieszaniną rud tantalu, niezbędnego do produkcji 
telefonów komórkowych. Duże jego złoża znajdują 
się w Demokratycznej Republice Konga, gdzie od 
15 lat trwa wojna domowa. Koltan wykorzystuje 
się w elektronice do produkcji rninikondensatorów, 
bez których technologia smartfonowa nie mogłaby 
się rozwinąć. Ze względu na wysoką temperaturę 
topnienia rud tantalu stosuje się je także do wyrobu 
pancerzy czołgowych, powłok statków kosmicznych 
i rakiet balistycznych. I kg koltanu kosztuje w Euro
pie ok. 400 USD, a w rejonie 3 USD. Nic więc 
dziwnego, że toczą się walki o kontrolę nad złożami. 
W miejscach, gdzie znajdują się kopalnie ludzie są 
zmuszani do niewolniczej pracy. Często są to dzieci, 
bo tylko one mieszczą się w wąskich korytarzach 
kopalń. Surowiec jest wydobywany ręcznie kilofami 
w bardzo prymitywnych warunkach. Mało kto wie, 
ile przemocy, wyzysku i śmierci ciągnie się za tym, 
byśmy mogli korzystać z tych najnowszych cudów 
techniki. Mamy nadzieję, że ze sprzedaży kondensa
torów wykonanych z tego drogiego surowca uda się 
zebrać pieniądze na pomoc misjonarzom na świecie. 
Kontynuując tym samym misję Ks. KardynałaAdama 

Kozłowieckiego SJ- Patrona Muzeum i Fundacji, 
który pełnił posługę w Afryce przez 61 lat. 

W czasie trwania akcji dzięki zaangażo
waniu, parafii, szkół i ludzi dobrej woli udało się 
zebrać ponad 4600 telefonów komórkowych. W tę 
jakże piękną inicjatywę włączyły się następujące 
dekanaty Diecezji Sandomierskiej: Baranów San
domierski, Gorzyce, Janów Lubelski, Klimontów, 
Koprzywnica, Nisko, Opatów, Ożarów, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Pysznica Rudnik n. Sanem, Nowa 
Dęba, Raniżów, Sandomierz, Tarnobrzeg, Staszów, 
Zaklików, Zawichost. Również czynnie do zbiórki 
przyłączyły się szkoły, zarówno z terenu diecezji, 
jak i z całej Polski. Należy tu wymienić SP nr! w 
Rudniku n. Sanem, SP w Majdanie Królewskim, PSP 
w Hucie Komorowskiej, PSP w Krzątce, SP nr 3 w 
Sandomierzu, PSP w Kleczanowie, PSP w Spiach, 
SP w Cyganach, ZS w Wilczej Woli, ZS w Maliniu, 
Samorządowy Zespół Szkół Nr l w Opatowie, SP nr 

,,Bardzo szkołę swą lubimy, 
nocą fajnie się bawimy" 

Już po raz trzeci uczniowie kolbu
szowskiej „Jedynki" mieli możliwość noc
nych zabaw na terenie szkoły. 

Pomysłom na tę imprezę nie było końca, a 
szczególnie ciekawe było to, czy na realizację za
planowanych zabaw wystarczy czasu. Cała impreza 
rozpoczęła się w piątek 2.06 o 19.00 i zakończyła w 

sobotę o 9.00 rano. Ponieważ dla uczniów klas 2c i 2d 
to pierwsza noc w szkole ich rodzice byli ciekawi, jak 
ich pociechy sobie poradzą. W późnych godzinach 
wieczornych rodzice opuścili szkołę z życzeniami 
dobrej zabawy i dobrej nocy ;). 

Nocne przygody rozpoczęto wspólnym przy
gotowaniem „spania". Następnie na zewnątrz odbyło 

się kilka konkurencji 
sportowych, które 
rozbudziły u dzieci 
apetyt. Tuż po kolacji 
uczniowie rywalizo
wali w kalamburach. 
Po nabraniu sił przy
szedł czas na nocne 
zabawy z la(arkami. 
Frajdą okazało się 
oswajanie z ciemną 
szkołą i terenem wo
kół niej. Uczniowie 

I w Rzeszowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
5 w Lublinie, SP w Weryni, Zespól Szkól Agrotech
niczno-Ekonomicznych w Weryni, PSP w Obidzy, 
PSP w Kamienicy, a także Rycerze Kolumba z parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. 

Liczny udział w akcji dzieci, młodzieży, doro
słych pokazuje, że w dzisiejszych czasach ludzie nie 
są obojętni na potrzeby innych i pragną nieść pomoc 
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Dzięki 
takim działaniom można wesprzeć pracę misjonarzy 

w biednych krajach misyjnych. 
W imieniu organizatorów i Dyrektora Papie

skich Dzieł Misyjnych składamy serdeczne podzięko
wania wszystkim Państwu, którzy włączyli się w ak
cję „Stare telefony komórkowe na misje". Okazaliście 
w ten sposób bezinteresowny gest miłosierdzia, który 
wesprze potrzeby Kościoła Misyjnego w Afryce. 
Życzymy w dalszym ciągu misyjnego zapału na wzór 
Apostoła Afryki Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Anna C hmielowiec 

wraz z paniami chętnie bawili się w podchody i w 
chowanego. 

Zbliżająca się północ pozwoliła na realizację 
kolejnego zadania - bitwy na poduchy, po której 
przyszedł czas na inne atrakcje: fotografowanie się 
i zmienianie twarzy w programie graficznym, opo
wieści o duchach, oglądanie bajek, urodziny Tymka 
z 3c oraz oglądanie gwiazd na niebie. 

Po tych zabawach większości zaczęły kleić 
się oczy, więc przyszedł czas na wieczorną toaletę i 
spanie. Ale nie tak szybko . . . .  Cisza nocna zapadła 
około 2.30. Rekordzistami, jak zwykle okazali się 
uczniowie 3c, im najdłużej towarzyszyła bezsen
ność. Około godziny 8.00 rano, wszyscy wyspani, 
zjedli śniadanie przygotowane przez mamy i udali 
się do domów. Rodzicom, pomysł nocnych zabaw w 
szkole przypadł do gustu, a co na to dzieciaki? Oto 
kilka wypowiedzi: ,,mogę spać z koleżankami", ,,to 
świetna zabawa i super sprawa", ,,możemy kłaść się o 
późnyc;h godzinach", ,jest super, można się pośtniać, 
spać z koleżankami, wygłupiać się, są nocne zabawy 

. w szkole i na boisku", ,,sąróżne fajne zabawy, miło 
jest się spotkać nocą, mało śpimy". 

Ilona Iwaniak (3c), Bożena Rzeszutek (2d) 
Danuta Tyl utka (2c) 
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G ratu lacje i podziękowania 
• • • • • • 

Dyrekcja wraz z Radami Rodziców Zespo-
łu Szkół nr 2 w Kolbuszowej ma przyjemność 
i zaszczyt pogratulować uczniom, ich rodzicom 
i opiekunom naukowym sukcesów osiągniętych 
w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 
2016/2017. 

Pragniemy poinformować, że w tym roku 
szkolnym w konkursach przedmiotowych organi
zowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
tytuły laureatów i finalistów zdobyli następujący 
uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Kolbuszowej 

konkurs chemiczny: laureat Konrad Zasow
ski, opiekun - pani Marta Krawczyk, 

konkurs matematyczny: laureaci Iga Flis, 
Filip Jemioło, Konrad Zasowski, opiekun - pani 
Helena Mazan, finalista Jakub Harchut - opiekun 
pani Renata Ożóg, 

konkurs języka niemieckiego: laureat Piotr 
Wygoda - opiekun pani Beata Mierzwa, 

konkurs języka angielskiego: finalista 
Dawid Biesiadecki - Dzióba - opiekun - pan Se
bastian Zuber, finalistka Joanna Magryś - opiekun 
pani Lucyna Stagraczyńska-Domin, 

konkurs języka francuskiego: finalista 
Mikołaj Blicharz - opiekun pani Małgorzata Se
rafin - Kochanowicz, 

konkurs geograficzny: finalistka Joanna 
Magryś - opiekun pani Lucyna Stagraczyńska 
-Domin, 

konkurs historyczny „Dzieje oręża pol
skiego": finalistka Anna Bąk - opiekun pan Paweł 
Michno, 

Uczniowie naszego gimnazjum zdobyli już 
l 04 tytuły lauretów konkursów przedmiotowych. 

Sukcesami mogą się pochwalić również 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. 
Baczyńskiego w Kolbuszowej, i tak: 

konkurs języka angielskiego: laureat Prze
mysław Wrona, opiekun - pani Agnieszka Gul, 

konkurs matematyczny: laureatka Marta 
Flis, opiekun - Izabela Posłuszny, 

konkurs języka niemieckiego: Zuzanna 
Wygoda, opiekun - pani Beata Mierzwa, 

Miło nam również przekazać, że w tym roku 
uczeń Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Konrad Za
sowski otrzymał nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackego dla najlepszego ucznia Powiatu 
Kolbuszowskiego. 

Warto dodać, że Iga Flis (I miejsce), Konrad 
Zasowski (I miejsce) i Jakub Harchut (III miejsce), 
Marcin Michalski, Sebastian Reguła i Radosław 
Wolak odnieśli wielke sukcesy w ogólnopolskim 
konkursie matematycznym Albus 2017 zajmując 
w nim najwyższe w Polsce lokaty i otrzymali 
tytuł laureata. Na czołowych lokatach uplasowali 
się również Patryk Brzoza, Jakub Duszkiewicz 
i Michał Staniszewski. Do konkursu przygoto
wywały ich panie Helena Mazan, Renata Ożóg i 
Bożena Koźmic. 

Podobnie w ogólnopolskim konkursie fi
zycznym Lwiątko tytuł hiperona i VII miejsce w 
Polsce zdobyła Ewelina Ofiara, a czołowe miejsca 
zdobyli Jakub Harchut, Marcin Magda i Konrad 
Zasowski. W konkursie fizycznym Albus laureata
mi zostali Konrad Zasowski i Marcin Michalski. 

l i  Sportowy P ikn i k  Rodzi n ny oraz 
Półmaraton „ B iegam i Wspieram" 

W dniu 20 maja 2017 roku Funda
cja Centrum Animacji Społecznej wraz z 
Gminami Kolbuszowa oraz Głogów Ma
łopolski oraz licznymi partnerami zor
ganizowała w Ośrodku Centrum Natura 
2000 Caritas w Budach Glogowskich, II 
Sportowy Piknik Rodzinny połączony z 
Półmaratonem „Biegam i Wspieram. 

Trasa biegu połączyła dwie Gminy: Kol
buszową oraz Głogów Małopolski, a prowadziła 
przez urokliwe zakątki okolic Kolbuszowej i pięk-

ne tereny wzdłuż rezerwatu Zabłocie Nadleśnictwa 
Głogów. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację na 
kolbuszowskim Stadionie Sportowym. Do dystan
su półmaratonu tj. 2 I ,097 km wystartowało 62 
biegaczy, z których 8 to mieszkańcy Gminy Kolbu
szowa. Uczestnicy biegu głównego klasyfikowani 
byli w kategoriach wiekowych. Wyłoniono także 
najlepszą mieszkankę oraz najlepszego mieszkańca 
Gminy Kolbuszowa, zostali nimi: p. Kinga Bajor 
i p. Jakub Wróbel. Start Biegu otworzyli Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz Zastępca 

Burmistrza Kolbuszowej Pan Marek 
Gil. 

Podczas Pikniku Sportowego 
odbyły się także zawody biegowe dla 
dzieci i młodzieży na I 00, 400 i 800 
metrów, marsz Nordic Walking na 6 
km oraz bieg w kat. Junior 13+ na 
dystansie 3 km. Poza tym rozegrano 
mecz siatkówki i piłki nożnej. Przygo
towano wiele atrakcji tj.: ściankę wspi
naczkową, bumper bali, water bali, 

cd. na str. 30 
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Ich opiekunami były panie Renata Kłosowska i 
Agnieszka Słotwińska. 

W konkursie chemicznym Albus znów na 
czołowym miejscu znalazł się Konrad Zasowski 
przygotowywany przez panią Martę Krawczyk. 

Nasi uczniowie zwyciężali również w wielu 
konkursach na szczeblu gminy i powiatu. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do po
wyższych sukcesów, Dyrekcja Szkoły wraz z Ra
dami Rodziców gratulują, a jednocześnie składają 
serdeczne podziękowania za wspólną pracę, która 
przyniosła satysfakcję laureatom i zaszczyt szkole. 

Dyrekcja Zespołu Szkól nr 2 w Kolbuszowej 

Rada Rodziców SP nr 2 im. K. K. 
Baczy ńskiego w Kolbuszowej 

Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Paw ia II w Kolbuszowej 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 

• • • że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej
skiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 2 1  

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

ce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę. 

• • • że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej
skiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 2 1  

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

nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

Panu 

JERZEMU WILKOWI 
Wójtowi Gminy Majdan Królewski 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 

składają . 
Burmistrz Kolbuszowej 

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 
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SERWIS IN FORMACYJ NY 

U RZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Inwestycje d rogowe i kanalizacyjne 
Rozpoczęły się prace przy modernizacji dróg i ulic. Rozbu

dowa drogi gminnej nr I 03955 R w miejscowości Kolbuswwa i 
Kolbuszowa Dolna ( ul. Jana Pawia Il), budowa drogi dojazdo� 
wej do oczyszczalni ścieków w Kolbuswwej Dolnej, przebudo
wa drogi gminnej nr 104042R ul. Jaśminowej w Kolbuszowej, 
budowa chodnika w miejscowości Kupno na odcinku 0+888 
do 1+063 to niektóre przedsięwzięcia zaplanowane na ten rok. 

Trwa rozbudowa ul. Jana Pawła II. Koszt inwestycji wyniesie prawie 
1,8 mln zł. Roboty prowadzone są na odcinku od ronda na drodze wojewódz
kiej nr 875 relacji Mielec-Leżajsk do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. 
Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Powstaną 92 miejsca postojowe, 
chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy, dwukierunkowa ścieżka 
rowerowa od ul. Wojska Polskiego w stronę ronda na drodze wojewódzkiej. 
Inwestycja obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok autobusowych. Pojawi 
się nowe oświetlenie, ławki oraz urządzona od nowa zieleń dekoracyjna. 
Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Po
koju - wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających 
w lewo. Na realizację zadania gmina zdobyła dofinansowanie z Programu 
rozwoju gmillllej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w 
wysokości ponad 555 tys zł. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to 
koniec września tego roku. 

Do końca lipca potrwa budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków w Kolbuszowej Dolnej oraz remont drogi gmillllej od ul. Łąkowej 
do oczyszczalni. 

Koszt inwestycji to ponad 870 tys. Gmina otrzymała blisko 382 tys. 
dofinansowania na budowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W ramach inwestycji zostanie położony asfalt na odcinku od drogi wojewódz
kiej nr 875 relacji Mielec-Leżajsk. Przebudowana zostanie infrastruktura 
elektroenergetyczna, gazociągu, wodociągu i kabla światłowodu, kanalizacja 
sanitarna, budowa jezdni oraz oznakowanie pionowe. Zwiększy się nośność 
do 40t. Wyremontowana zostanie również droga gmilllla od ul. Łąkowej do 
oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmuje frezowanie i wzmocnie
nie nawierzchni geokompozytem, wykonanie nakładki z mas bitumicznych, 
wykonanie poboczy z kruszywa. 

W dniu 25 maja tego roku w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na 
budowę chodnika w Kupnie na odcinku od km 0+888 do km 1+063. Koszt 
wykonania tego odcinka wyniesie ponad 140 tys. Prace zakończą się w 
połowie sierpnia. W tym dniu podpisano również umowę na przebudowę 
ulicy Jaśminowej za kwotę ponad 260 tys. Inwestycja obejmuje przebudowę 

infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodociągu, wykonanie wpu
stów ulicznych wraz z przyłączami oraz budowę jezdni. Termin realizacji 
koniec sierpnia br. 

W tym roku rozpocznie się również zadanie inwestycyjne pn. ,, Po
prawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa." W ramach 
inwestycji planuje się: 

- przebudowę kanalizacji ogólnosplawnej na system rozdzielczy w 
zlewni ul. Partyzantów w obrębie ulic: Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, 

cd. na str. 1 6  
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S. Żeromskiego, Gwardii Ludowej, I. Krasickiego, 
W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, 
Kazimierza Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. 
Zawadzkiego i części Kolbuszowej Dolnej na północ 
od ul. Partyzantów 

-budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej 
Górnej - etap III. 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej 
w obrębie ulic: Polnej, Obrońców Pokoju, J. Piłsud
skiego, Targowej, Zielonej, Żytkowskiego. W ramach 
przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze 
obejmującym przede wszystkim południowa stronę 
ul. Obrońców Pokoju w kierunku rzeki Nil 

- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej 
w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, 
Bytnara, Obrońców Pokoju na system kanalizacji 
rozdzielczej. W ramach przedmiotowej inwestycji 
planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami na obszarze obejmującym rejon 
ul. Nowe Miasto. 

Nr285 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszo
wej, ul. Obrońców Pokoju od ul. Topolowej do Nowej 
Wsi. W ramach przedmiotowego zadania planuje 
się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami na obszarze od ulicy Św. Brata Alberta 
w kierunku Nowej Wsi. 

- opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicz
nego sieci wodociągowej 

- wdrożenie systemu zarządzania majątkiem 
sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa. 

Prace zakończą się w 20 I 9 r. 

Polak z Widełki, Węgier z Mateszalki 
czyli o wymianie uczniów 

Węgiersko-angielska sd<ola podstawo
wa Móricz Zsigmond mieszcząca sif w Mate
szalce, mieście partnerskim Kolbuswwej, po 
raz drugi zaprosiła uczniów Zespołu Sd<ól w 
Widelce na wymianę mifdzynarodowq. 

Wizyta odbyła się w dniach 18-19 maja i z 
pewnością jej echa wciąż słychać w rozmowach 
mieszkańców Widełki. Tym razem uczniowie na
szej szkoły zostali zaproszeni na obchody Dnia 
Dziecka. W czwartek Węgrzy powitali nas poka
zem tańca i programem artystycznym w języku 
angielskim. Potem była chwila na wspólne roz
mowy, rozgrywki sportowe, następnie uczniowie 
rozeszli się do domów węgierskich partnerów. 
W piątek od rana zaczęły się atrakcje: gimnast
ka poranna, przejażdżka pociągiem po mieście, 
zjeżdżalnie, rodeo, trampoliny, zjazdy na tyrolce, 
pokazy udzielania pierwszej pomocy, tatuaże i 
malowanie twarzy. Świetną zabawą okazał się 
polsko - węgierski mecz koszykówki, w którym 
dyrektorzy szkół zagrali wraz z uczniami - szkoda, 
że sędzia zniknął po pierwszej połowie, a wynik 
pozostaje wielką tajemnicą. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu podkreślali 
ogromną życzliwość i gościnność Węgrów, wspa
niałą atmosferę spotkań z burmistrzem miasta 
Mateszalka, dyrekcją i pracownikami szkoły oraz 
rodzicami. Uczniowie dodają, że trzecie spotkanie 
z partnerami (węgierscy uczniowie byli w Wideł-

ce w październiku) 
było już tylko przy
jemnością i radością 
- stres i niepewność 
pierwszego wyjazdu 
poszły w zapomnie
nie. Po raz kolejny 
20 uczniów naszej 
szkoły znalazło się 
w sytuacji, gdzie 
jedynym sposobem 
komunikacji  jes t  
używanie języka 
angielskiego. Stwo
rzenie takich wa
runków prowadzi 
do pokonania barie
ry językowej, daje 
uczniom możliwość doskonalenia swoich umiejęt
ności językowych, uświadamia potrzebę uczenia się 
języków obcych. Nie sposób przecenić wagi takiego 
doświadczenia, niemożliwe jest zasymulowanie go 
w środowisku szkoły czy sali lekcyjnej. A to dopiero 
początek zalet rozpoczętej w 20 I 6 roku polsko -wę
gierskiej wymiany uczniów. Uczestnicy zapoznają 
się z funkcjonowaniem szkoły i systemem edukacji 
w kraju partnerskim, poznają tradycje i środowisko 
naturalne Węgier. Już podczas pierwszej wizyty 
nawiązały się przyjaźnie pomiędzy uczniami, po-
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zostają oni w kontakcie mailowym, komunikują się 
również poprzez media społecznościowe. 

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy 
szkołami będzie przebiegała w kolejnych latach 
tak dobrze, jak w chwili obecnej. Każde spotkanie 
przynosi ciekawe pomysły, pojawiają się nowe moż
liwości. Cieszy fakt, że nasi uczniowie potrafią się 
porozumieć z rówieśnikami w języku angielskim, 
są otwarci, tolerancyjni i chętni do współpracy z 
przedstawicielami innych kultur i narodowości. 

Joanna Sieraczy ńska 

Przedszkolaki uczą się ogrodnictwa 
W piękne, słoneczne przedpołudnie 

17 maja br. Rodzinne Ogródki Działkowe 
,,Prefabet" w Kolbuszowej, po raz kolej
ny, odwiedziły dzieci, które z zaciekawie
niem oglądały działki. 

Po ogrodzie oprowadzała je wieloletnia 
działkowiczka, Pani Ludmiła. Nasz ogród odwie
dziły już dzieci z Przedszkola nr I i 3 oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, a 
następne placówki są już w kolejce. 

Małe dzieci ciągle 
dziwią się światu. Oglą
dają i dotykają roślin, a 
ponieważ nie wszyscy 
posiadają przydomowe 
ogródki, dzieci odkry
wają warzywa na nowo. 
Większość z nich, dzię
ki pani Ludmile „złapała 
ogrodowego bakcyla". 
Rozochocone dzieci za
dawały mnóstwo pytań, 
a potem przygotowały 

grządki, siały i podlewały. W ten sposób uczymy 
najmłodsze pokolenie szacunku do przyrody. 

Dzięki takim spotkaniom dzieci nabywają 
ogrodowych umiejętności i wiedzę, która będzie 
im przydatna w późniejszym, dorosłym życiu. 
Dowiadują się wielu cennych informacji o różnych 
gatunkach roślin, zjawiskach atmosferycznych 
związanych z porami roku, czy działaniami szko
dzącymi środowisku i takimi, które wpływają na 
poprawę jego stanu. 

Takie spotkania realizujemy dzięki wsparciu 
finansowym Gminy Kolbuszowa na realizację 
zadania publicznego pn."Organizacja pozalek
cyjnych zajęć edukacyjno - wychowawczo -
wypoczynkowych w zakresie ekologii w gminie 
Kolbuszowa". 

Andrzej Chmielowski 
Prezes R OD „Prefabet " w Kolbuszowej 
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Droga wojewódzka Kolbuszowa - Sokołów 
Małopolski będzie przebudowana 

W czwartek (1 czerwca), w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuswwej, podpisana 
została umowa dotycząca przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kol
buszowa - Leżajsk, od końca obwodnicy 
Weryni do początku obwodnicy Sokołowa 
Małopolskiego. Wartość tego zadania wy
nosi 34,2 mln zł. 

W ślad za tym dokumentem przebudowa
ny zostanie ponad 18-kilometrowy odcinek po
między Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim. 
Dokładniej inwestycja obejmie fragment drogi 
wojewódzkiej przebiegający przez miejscowości: 
Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby 
Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, 
Mazury, Zmysłów oraz Turza. Na całej długości 
jezdnia będzie posiadała dwa trzymetrowe pasy 
ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie 
w pobocza bitumiczne oraz gruntowe. Planowany 
termin oddania inwestycji to lipiec 2018 r. 

WAŻNA INWESTYCJA 

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 
Kolbuszowa - Sokołów Młp. to niezwykle ważna 
i potrzebna dla mieszkańców powiatu kolbuszow
skiego inwestycja. Starosta Kolbuszowski JózefKar
dyś podczas czwartkowego spotkania podkreślił, że 
bardzo cieszy się, iż doszło do podpisania umowy 
właśnie w Kolbuszowej w Starostwie Powiatowym. 
Bo jak się okazuje to właśnie w budynku Starostwa, 

w 2008 roku, kiedy w naszym powiecie gościł premier 
Polski Jarosław Kaczyński zapadła wstępna decyzja 
o budowie mostu na Wiśle z rozbudową drogi woje
wódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódz
ką nr 875. Wówczas Marszałkiem Województwa Pod
karpackiego był Zygmunt Cholewiński a senatorem 
RP Władysław Ortyl, obaj byli bardzo zaangażowani 
w powodzenie tej inwestycji. Wspierali ich mocno w 
tych zamiarach ówczesny poseł RP Stanisław Ożóg, 
poseł RP Zbigniew Chmielowiec, były radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, a obecny poseł RP 
Mieczysław Miazga. Od czasu tego spotkania most 
łączący województwo podkarpackie ze świętokrzy
skim został wybudowany, ponadto przebudowany 
został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżaj
ska (w latach 2008 - 2009 w ramach ZPORR) oraz 
zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek 
pomiędzy Mielcem i Kolbuszową. Teraz przyszła pora 
na rozbudowę drogi wojewódzkiej Kolbuszowa -So
kołów Małopolski, która stanowić będzie dopełnienie 
kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
875, łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Mało
polski i Leżajsk. 

W powodzenie tej inwestycji mocno zaangażo
wani byli również Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, 
radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewa 
Draus oraz samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego. 

POŁĄCZENIE Z DROGĄ EKSPRESOWĄ Sl9 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Kolbuszowa 
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- Sokołów Małopolski stanowić będzie dopełnienie 
kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
875, łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Ma
łopolski i Leżajsk. Jej przedłużeniem będzie ponad 
6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni. Ob
wodnica Sokołowa Małopolskiego natomiast w przy
szłości będzie stanowiła połączenie z drogą ekspre
sową S 19. Obie wspomniane inwestycje realizowane 
są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 201 4- 2020. 

Zakres inwestycji: 
- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wo

jewódzkiej w istniejącym przebiegu 
- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z droga-

mi powiatowymi i gminnymi 
- budowa mostu nad rzeką Zyzoga 
- przebudowa/rozbudowa przepustów 
- budowa i przebudowa zatok autobusowych 
- budowa i przebudowa i chodników 
- budowa ścieżki rowerowej 
- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do 

posesji indywidualnych i publicznych 
- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogo

wego (rowów oraz kanalizacji deszczowej) 
- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infra

struktury technicznej w niezbędnym zakresie 
- przebudowa oświetlenia drogowego 
- budowa urządzeń ochrony środowiska. 

Opr. B. Żarkowska 
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Podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -
Kolbuszowa - Leżajsk - 201 7 rok. 

Pierwsze decyzje odnośnie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączenia z 
drogą wojewódzką nr 875 zapadły w 2008 roku, podczas wizyty w naszym powiecie 
premiera Jarosława Kaczyńskiego. Fot. A. Stec. 
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Konferencja „Gospodarka łowiecka 
jako element och rony środowiska 

przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju" 
30 maja 2017 r. w Senacie odbyła się 

konferencja „ Gospodarka łowiecka jako 
element ochrony środowiska przyrodni
czego i zrównoważonego rozwoju", zor
ganiwwana przez Komisję Środowiska. 
Wziqł w niej udział Starosta Kolbusww
ski Józef Kardyś. 

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Maria 
Koc podkreśliła, że podejmuje ono niezwykle waż
ny temat, jakim jest gospodarka łowiecka, wokół 
której narosło wiele mitów. Jak stwierdziła, las 
stanowi wielkie dziedzictwo, które w ubogaconym 
stanie powinniśmy przekazać kolejnym pokole
niom. Wicemarszałek Senatu przypomniała, że 
od zakończenia II wojny światowej powierzchnia 
polskich lasów wzrosła prawie o 1/3, co przeczy 
różnego rodzaju teoriom o niewłaściwie prowa
dzonej gospodarce leśnej. Dotyczy to zarówno 
przemysłu drzewnego jak i łowiectwa, będącego 
własnością Skarbu Państwa. W polskich lasach 
znajduje się dużo dobrej zwierzyny i warto się 
zastanowić, w jaki sposób korzystać z tego dobra, 
aby przynosiło ono jak najlepsze efekty środowi
skowe i gospodarcze. 

Z kolei zdaniem przewodniczącego Komisji 
Środowiska senatora Zdzisława Pupy konferencja 
powinna zainaugurować debatę na temat polskiego 
modelu łowiectwa, pozyskiwania i wykorzystania 
dziczyzny, a także wpisania go na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Należy 
także zastanowić się, co zrobić, by dziczyzna po
zostawała w kraju i była chętnie spożywana przez 
Polaków. 

Natomiast według ministra środowiska 
Jana Szyszki Polska, pod względem zachowania 
środowiska naturalnego, stanowi unikat w skali 
światowej. Jego zdaniem wypracowany przez nią 
model łowiectwa mógłby być wzorem dla Europy. 
W naszym kraju bowiem udało się zachować w 
100% rodzime gatunki zwierząt, roślin i grzybów, 
występujące w naszej strefie geograficznej, pod
czas gdy w większości państw UE to tylko 40%. 
Stało się tak m.in. dzięki polskiej kulturze, tradycji 
łowieckiej i rodzinnemu modelowi łowiectwa i 
rolnictwa. Mimo prowadzenia gospodarki leśnej, 
wyrębu drzew, pozyskiwania zwierzyny, zbierania 
grzybów i runa leśnego nie straciliśmy ani jedne
go gatunku, co więcej ciągle zwiększa się nam 
powierzchnia obszarów leśnych. Oznacza to, że 
właściwie użytkowaliśmy lasy. 

W opinii ministra środowiska Europa może 
czerpać z kształtowanego przez wieki modelu pol
skiego łowiectwa, które dzięki mądrej i aktyw
nej postawie człowieka chroni bioróżnorodność. 
Opiera się on na Polskim Związku Łowieckim 
i jego 120 tys. członków - dobrze przygotowa
nych i wykształconych, społecznie realizujących 
swoją pasję. Kolejnymi atutami tego modelu są 
odpowiednio duże obwody łowieckie i stosunki 
własnościowe - w Polsce właścicielem zwierzyny 
jest Skarb Państwa. Jak przypomniał minister, my
śliwi pozyskują rocznie 15 tys. ton bardzo dobrego 
surowca, niestety, w większości sprzedawanego za 
granicą jako ekskluzywny towar. W ten sposób w 
Polsce nie pozostaje wartość dodana. Należałoby 
dążyć do tego, aby upolowana zwierzyna, która 

trafia do punktu skupu była przerabiana i spożywa
na u nas w Polsce jako bardzo dobra żywność lub 
myśliwego, który pozyskuje zwierzynę na użytek 
własny i płaci za nią cenę jak w danym punkcie 
skupu. 

Podczas konferencji prof. Dariusz Gwiazdo
wicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
mówił o łowiectwie jako elemencie ochrony przy
rody. W skazał m.in. na myśliwych jako znakomite 
źródło informacji o lesie i zwierzynie. Niestety, 
często niewykorzystywane. Ważna jest także moż
liwość redukcji zbyt dynamicznie rozwijających 
się gatunków, uważanej często za kontrowersyjną 
ze względu na odstrzał zwierząt. 

O potrzebie i zaletach zarządzania popula
cjami zwierzyny na przykładzie polskiego modelu 
łowiectwa mówiła z kolei prof. Wanda Olech ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War
szawie. Jak stwierdziła, musi to być prowadzone w 
sposób spójny, skoordynowany, planowy, uwzględ
niający dalekosiężny cel i weryfikowalny. Ze 
względu na zarządzanie populacjami pozytywnie 
oceniła polski model łowiectwa, który,jej zdaniem, 
powinien zostać zachowany. Z kolei ks. dr Edward 
Rusin podjął temat dotyczący kultury łowieckiej 
jako integralnej części dziedzictwa narodowego. 
Mówiono o etyce łowieckiej, czyli pewnego ro
dzaju zbiorze zasad, które ukształtowały się przez 
pokolenia i stworzyły pewien model zachowania. 

Opr. B. Żarkowska 
(źródło http://senat.gov.pl). 

Mniej bezrobotnych w powiecie 
Liczba osób bezrobotnych w po

równaniu do ubiegłego roku jest niższa. 
- Świadczy to o ożywieniu rynku pracy oraz 
większej potrzebie zatrudniania pracowni
ków i jest to trend pozytywny- mówiła pod
czas majowej sesji Rady Powiatu Kolbu
swwskiego dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kolbuswwej Elżbieta Kapusta. 

Na koniec grudnia 2016 roku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zarejestrowanych 
było 2 754 osób bezrobotnych, zaś w marcu br. 
liczba ta wynosiła 2 636. Stopa bezrobocia w 
powiecie kolbuszowskim natomiast wyniosła na 
koniec roku 2016 - 11,6 proc. i w stosunku do 
roku ubiegłego jej wartość spadła o niecałe 2 proc. 

DAWNIEJ I DZIŚ 

nych było z gminy Kolbuszowa, następnie z gminy 
Majdan Królewski, gminy Cmolas, najmniej zaś 
z gminy Niwiska, Dzikowiec i Raniżów. Jeśli 
natomiast chodzi o wiek, to najwięcej osób po
zostających bez pracy mieściło się w przedziale 
wiekowym 25-34 lata. Z kolei struktura bezro
botnych według wykształcenia wyglądała w ten 
sposób, że najwięcej osób pozostających bez 
pracy posiadało wykształcenie zasadnicze zawo
dowe (34 proc. ogółu bezrobotnych), policealne 
i średnie zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej. 
- Widzimy ten problem i w związku z tym or
ganizujemy dużo szkoleń do tych właśnie grup 
osób. Dążymy do tego, aby ich umiejętności 
były adekwatne do obecnych wymogów rynku 
pracy - tłumaczyła dyrektor Elżbieta Kapusta. 
- Dla przykładu kiedyś zawód spawacza wy-

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowa- glądał nieco inaczej niż obecnie. Teraz są nowe 

technologie i maszyny, więc ci ludzie muszą 
się doszkalać - dodała dyrektora PUP w Kolbu
szowej. W gronie osób bezrobotnych najwięcej 
zarejestrowanych było: sprzedawców, kucharzy, 
krawców, ślusarzy, murarzy oraz pomocniczych 
pracowników budowlanych. 

NA AKTYWIZACJĘ 

Kolbuszowski Urząd Pracy przekazuje 
bardzo duże środki na aktywizację osób bez
robotnych. Tylko na ten i kolejny rok na ten 
cel zaplanowano kwotę w wysokości ponad 1 O 
milionów złotych. Fundusze trafią m.in. na or
ganizację stażów, wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy oraz na rozpoczęcie działalno
ści gospodarczej. 

Barbara Żarkowska 
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Prace na drogach idą pełną parą 

Słoneczna pogoda sprzyja re
montom i przebudowom dróg powia
towych. Z kilku rozpoczętych do tej 
pory inwestycji jedna z nich już zosta
ła ukończona. 

Na chwilę obecną ukończony jest remont 
drogi powiatowej Mielec - Toporów - Ostrowy 
Tuszowskie, w Toporowie. - W ramach tego za
dania na długości I 090 m położony został nowy 
dywanik asfaltowy, wykonane zostały również 
pobocza - informuje Eugeniusz Szczebiwilk, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kol
buszowej. Remont tej drogi kosztował 221 505 
zł i został w całości pokryty z budżetu Powiatu 
Kolbuszowskiego. 

OGŁOSZEN I E  
Na podstawie art. 39 ust.I pkt 1 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od
działywania na środowisko /tekst jednoli
(Y Dz. U. z 2016r. po;,. 353 ze zmian.I 

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o przy
stąpieniu do realizacji zadania pn: ,,Wykonanie 
uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na tere
nie miejscowości: Wola Raniżowska, Mazury, Stani
szewskie, Karczowiska, Zielonka, Leśna Wspólnota 
wsi Dzikowiec w msc. Lipnica, Las Serwitutowy wsi 
Nowy Dzikowiec w msc. Lipnica, Leśna Wspólnota 
Gruntowa wsi Markowizna w msc. Korczowiska, 
Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia w msc. 
Ostrowy Tuszowskie, Leśna Wspólnota Gruntowa 
Tuszów Narodowy w msc. Ostrowy Tuszowskie oraz 
inwentaryzacji stanu lasów dla Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek N.M.P. w Starej wsi pod Brzozowem 
w msc. Cmolas wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko". 

Uproszczony plan urządzenia lasu jest podsta
wowym dokumentem do prowadzenia gospodarki 
leśnej na gruntach leśnych osób fizycznych i wspól
not gruntowych. 

Celem planu jest umożliwienie prowadzenia 
trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodar
ki leśnej oraz sprawowanie przez Starostę nadzoru 
nad gospodarką leśną w lasach objętych planem. 
Uproszczony plan urządzenia lasu określa zadania 
w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia 
upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielę
gnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony 
przeciwpożarowej. 

Projekt w/w planów będzie wyłożony do pu
blicznego wglądu dla zainteresowanych właścicieli 
lasów w wyznaczonym terminie. 

Sprawa prowadzona jest w Wydziale Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyro
dy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 

Starosta Kolbuszowski 
Kolbuszowa, 201 7-05-24 

NOWA DROGA W PRZYŁĘKU 

Trwają natomiast prace przy przebudowie 
drogi powiatowej Mielec - Rzochów - Przyłęk 
- Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba, w Przyłęku. 
Nowy dywanik asfaltowy w tej miejscowości 
zostanie położony na długości 756 m (od Wy
twórni Mas Bitumicznych do skrzyżowania z 
drogą Kosowy - Niwiska). Ta inwestycja podob
nie jak poprzednia również zostanie w całości 
sfinansowana przez Samorząd Powiatu Kolbu
szowskiego. Jej koszt ma zamknąć się w kwocie 
wynoszącej 202 577 zł. 

BĘDZIE NOWA NAWIERZCHNIA 

Ekipa budowlana pracuje również na drodze 

powiatowej Kolbuszowa Górna -Kłapówka, w Kol
buszowej Górnej (Wojków). Nowy asfalt będzie tam 
położony na odcinku liczącym ok. kilometra. Zadanie 
ma kosztować 333 tys. zł. Jego koszt w całości zosta
nie pokryty z funduszy Powiatu Kolbuszowskiego. 

CHODNIKI W BUDOWIE 

Obok remontowanych dróg powiatowych, 
w naszym powiecie, trwa także budowa nowych 
odcinków·chodnika. Aktualnie budowlańcy zaj
mują się budową deptaka w Wilczej Woli. W 
dalszej kolejności budowany będzie chodnik w 
Lipnicy oraz Mechowcu. Tego typu inwestycje 
realizowane są dzięki wsparciu udzielonemu z 
budżetu gminy Dzikowiec. 

Barbara Żurkow ska 

Nowe przepisy dotyczące 

wycinki drzew 
Od 17 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew 

i krzewów. Najważniejsze zmiany do(Yczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą 
mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodar
czej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. 

Jak się okazuje zmienią się również wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, a co 
za tym idzie wysokości opłat jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat. Do 17 lipca br. w 
tej sprawie zostanie wydane nowe stosowane rozporządzenie. 

GŁÓWNE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 

Przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów obowiązujące: 

do 16 czerwca 2017 r. od 17 czerwca 2017 r. 
Usunięcie drzew w pasie drogowym nie podlega Usunięcie drzew w pasie drogowym podlega 
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska środowiska 
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie 
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm 
nie przekracza: nie przekracza: . 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, . 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionol istnego, klonu jesionol istnego oraz klonu srebrzystego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu . 65 cm - w przypadku kasztanowca 
klonolistnego, zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platan u . 50 cm - w przypadku pozostałych klonolistnego, 
gatunków drzew. . 50 cm - w przypadku pozostałych 

gatunków 
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem 
lub krzewów, które rosną na nieruchomościach uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia 
stanowiących własność osób ftycznych i są drzewa do wójta/burmistrza/prezydenta 
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków 
działalności gospodarczej. i w przypadku braku sprzeciwu tego organu. 

Jeśli po wycięciu drzew na podstawie 
zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat 
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w 
związku z działalnością gospodarczą, właściciel 
nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie 
drzew. 

Rada gminy może określać w drodze uchwały Przepis uchylony. 
dodatkowe wyjątki od konieczności uzyskania Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są 
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. w art. 83f ust. 1 ustawy. 
Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i 
krzewów określa rada gminy w drodze uchwały. krzewów określa Minister Środowiska w drodze 

rozporządzenia. 
Rada gminy może określać w drodze uchwały Przepis uchylony. 
dodatkowe wyjątki od konieczności ponoszenia Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są 
opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. w art. 86 ust. 1 ustawy 
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Nagrody trafiły już do zwycięzców 
Laureaci XIV Konkursu Plastyczne

go „ Wędrówki po lesie", organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Kolbuswwej 
oraz Nadleśnictwo Kolbuswwa już odebrali 
swoje nagrody. 

Uroczyste rozdanie dyplomów i upominków odbyło 
się w poniedziałek (5 czerwca), w Szkólce Leśnej w Świer
czowie. 

Uroczyste wręczenie nagród. Fot. B. Żarkowska 
Leśny konkurs plastycmy, który swój początek wziął 

w 2013 roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci 
i młodzieży. Rokrocznie uczestnicy nadsyłają kilkadziesiąt 
prac. Tylko w tym roku komisja konkursowa obejrzała 234 
prace z 37 szkól podstawowych. 

Prace oceniane były w następujących kategoriach: ry
sunek, grafika, malarstwo i collage. W konkursie udział wzięli 
uczniowie klas rv, V i  VI szkól podstawowych. W uroczystym 
rozdaniu nagród udział wzięli: Monika Wójcik-Niemalska 
- kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Starostwie Powiatowym, 
Kazimierz Samojedny - zastępca nadleśniczego, Stanisław 
Pereł-emerytowany nadleśniczy i inicjator konkursu, zapro
szeni goście oraz nauczyciele i dyrektorzy wraz z uczniami. 

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo 
Kolbuszowa. 

Prace, które zajęły najwyższe miejsca wyeksponowa
ne są w galerii Starostwa Powiatowego, w auli 220. Można je 
oglądać, do 31 sierpnia, po wcześniejszym poinformowaniu, 
w godzinach pracy Urzędu. 

Pamiątkowe zdjęcie. 

LAUREACI 
Grand- Prix 

l .  Radosław Grądzie! - SP Wola Raniżowska 
2. Aleksandra Gancarczyk - SP nr 2 w Kolbuszowej 
3. Magdalena Czerw- SP w Komorowie 

w kategorii Rysw1ek 
klas IV 

I .  Karolina Siwiec - SP w Domatkowie 
klas V 

I. Zuzanna Kozak - SP w Kopciach 
2. Amelia Chudzik-ZS w Wilczej Woli 

klas VI 
1 .  Paulina Rzeszutek- SP w Ostrowach Tuszowskich 
2. Julia Kopacz- SP w Jeżowem Kameralnem 
3. Arwa Ziętek- SP w Komorowie 

w kategorii Grafika 
klas IV 

I .  Amelia Chudzik - SP w Woli Raniżowskiej 
2. Patrycja Piędek -ZS w Jeżowem Centrum 
3. Anna Kata- SP w Woli Raniżowskiej 

klas V 
I .  Arkadiusz Zomerfeld- SP w Spiach 

klas VI 
I .  Jakub Chudzik- SP w Woli Raniżowskiej 
2. Marcelina Sasiela - SP w Dzikowcu 
3. Kinga Stolarz- SP w Lipnicy 

w kategorii Collage 
klasa IV 

I .  Radosław Grądzie! - SP w Woli Raniżowskiej 
2. Weronika Mokrzycka - SP w Komorowie 
3. Łukasz Maciąg- SP w Majdanie Królewskim 

klas V 
I .  Magdalena Czerw - SP w Komorowie 
2. Kinga Rurak - SP w Cholewianej Górze 
3. Klaudia Szot- SP w Mazurach 

klas VI 
I .  Wioletta Białek- SP w Przedborzu 
2. Weronika Kołodziej - SP w Raniżowie 
3. Wiktoria Śpiewak- SP w Przedborzu 
3. Emilia Piechota- SP w Hucie Komorowskiej 

w kategorii Prac Malarskich 
klas IV 

I .  Patrycja Gola - SP w Woli Raniżowskiej 
2. Karolina Jadach- SP w Kupnie 
3. Karolina Boroń- SP w Kosowach 

klasa V 
I .  Lidia Starzec - SP w Weryni 
2. Karolina Kaczmarska- SP w Trzęsówce 
2. Klara Harchut- SP w Niwiskach 

3 .Paulina Mazgaj - SP w Brzostowej Górze 
klasa VI 

1 .  Aleksandra Gancarczyk - SP nr 2 w Kolbuszowej 

2. Piotr Micek- SP w Trzęsówce 
3. Aleksandra Durak - SP w Zarębkach 
3. Sylwia Markowicz -ZS w Jeżowem Centrum 

Wyróżnienia: 
Wiktoria Dębiak - SP w Kolbuszowej Górnej 
Marcelina Paklos - SP w Hadykówce 
Damian Chmielowiec - SP w Siedlance 
Daria Misiak -ZS w Cmolasie 
Katarzyna Rębisz - SP w Woli Rusinowskiej 
Joanna Ploch - SP w Widelce 
Alicja Wojda - SP w Bukowcu 
Iga Zielińska - SP nr I w Kolbuszowej 
Martyna Lidwin - SP w Klatkach 
Klaudia Żak- SP w Starym Narcie 
Dominika Krystel - SP w Krzątce 
Wtlctoria Piróg- SP w Kamieniu Podlesie 

Opr. B. Żarkowska 

„Nie umiera ten, kto trwa 

w pamięci żywych" 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia 

dla 

JERZEGO WILKA 

Wójta Gminy Majdan Królewski 
· z powodu śmierci 

OJCA 

składają 
Starosta i Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady, 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy 

dla 

MARII GIZY 

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej 

z powodu śmierci 

SIOSTRY 

składają: 
Starosta i Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady, 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej 

Promocja -i Kultura Powiatu 
tel. 17 7445 730 

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl 
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KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. W KOLBUSZOWEJ 

Warunki konkursu: 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która 

spełnia wymagania wynikające z rozporzą
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach pu
blicznych szkół i rodzajach publicznych pla
cówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.) 
tj.: 

1) ma ukończone studia magisterskie i posiada 
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifi
kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 

2) ma ukończone studia wyższe lub studia po
dyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs 
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stano
wisku nauczyciela akademickiego, pięcioletni 
staż pracy na stanowisku kierowniczym w 
przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

4) uzyskała: 
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostat

nich pięciu lat pracy lub 
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w 

okresie ostatniego roku albo 
c) w przypadku nauczyciela akademickiego 

pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
czterech lat pracy w szkole wyższej przed 
przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora, 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wy
konywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne
go; 

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami pu
blicznymi, o którym mowa w art. 3 1  ust. I pkt 
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 
z późn. zm.5)); 

9) nie była karana karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 7 6 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. -Karta Nauczyciela a w przypadku 
nauczyciela akademickiego - kara dyscypli
narną, o której mowa w art. 140 ust. I ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie dyscyplinarne, 

10) w przypadku nauczyciela: posiada stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowa
nego lub nauczyciela dyplomowanego. 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu po
winny zawierać: 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z 
koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z 
oryginałem kopię dowodu osobistego lub in
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz potwierdzające obywatelstwo kandydata; 

3. życiorys z opisem pracy zawodowej, zawiera
jący w szczególności informację o stażu pracy 
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub 
stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na
uczyciela akademickiego albo stażu pracy, w 
tym stażu na stanowisku kierowniczym - w 
przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

4. oryginały lub poświadczone przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego 
stażu pracy, co najmniej pięcioletniego stażu 
pracy pedagogicznej na stanowisku nauczycie
la lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej 
na stanowisku nauczyciela akademickiego a 
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem 
pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kie
rowniczym; 

5. oryginały lub poświadczone przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego 
wykształcenia i przygotowania pedagogicz
nego - w przypadku osoby będącej nauczy
cielem; 

6. oryginał lub poświadczoną przez kandyda
ta za zgodność z oryginałem kopię dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych z zakre
su zarządzania albo świadectwo o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą; 

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwska
zań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym; 

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie 
toczy się postępowanie karne, postępowanie 
dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwła
snowolnienie; 

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

10. oświadczenie, że kandydat nie był kara
ny zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o 
których mowa w art. 3 1  ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny o finansach pu
blicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. 
zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o 
którym mowa w art.7 ust. I i ust. 3 a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu 
informacji o dokumentach organów bezpie
czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, 
poz. 425 z późn. zm.); 

12. w przypadku nauczyciela - oryginał lub po
świadczona przez kandydata za zgodność z 
oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczy
ciela mianowanego lub dyplomowanego; 

13. oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia karty oceny 
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w 
przypadku nauczyciela i nauczyciela akade
mickiego; 

14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela lub art. 140 ust. I ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż
szym w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność 
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem; 

16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa
rzanie swoich danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych ko
pertach, na których należy podać nazwisko 
i imię, adres i numer telefonu kontaktowego 
kandydata z dopiskiem „Konkurs na stano
wisko Dyrektora w Zespole Szkól Technicz
nych w Kolbuszowej" na adres: Starostwo 
Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listo
pada 10, 36-100 Kolbuszowa lub składać 
osobiście w godz. 8 :00 do 15:30 w pok. 217, 
w terminie do dnia 03 lipca 2017 r. 

Za termin złożenia oferty uznaje się datę 
i godzinę wpływu do urzędu. 

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powia
towego w Kolbuszowej po wyżej wskazanym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa 
powołana przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postę
powania konkursowego kandydaci zostaną powia
domieni indywidualnie. 
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,,Łowcy Burzy" Chodorowskiej, pwd. Annie Kmieć, pwd. Mate
uszowi Drausowi, dh. Dagmarze Niedziółce, dh. 
Agnieszce Dragan, dh. Annie Płodzień - Ząbik, 

W dniach 19-21 maja 2017 roku w 
Kolbuswwej odbył się II Zlot Bytnarow
ski „Łowcy Burzy", wrganiwwany przez 
Hufiec z ZHP.Kolbuswwa im. Janka Byt
nara „Rudego". 

To już druga edycja Zlotu, którego celem jest 
utrwalanie wiedzy i pamięci o bohaterze naszego 
Hufca - Janie Bytnarze „Rudym", harcerzu i żoł
nierzu odbitym przez przyjaciół z rąk hitlerowców 
podczas Akcji pod Arsenałem. 

Na zlocie stawiło się 150 harcerzy z więk
szości drużyn naszego Hufca a także drużyny z 
innych hufców: 54 Stalowowolska Drużyna Har
cerska z Hufca Lasow·iackiego oraz Patrol „Kalina" 
z Tarnobrzegu i harcerze z 1 Środowiskowego 
Szczepu Drużyn Harcerskich „Jedynka" z Nowej 
Dęby -Hufiec ZHP Tarnobrzeg. Nie zabrakło także 
najmłodszych - zuchów z 3 GZ „Młode Wilczki" 
z Kolbuszowej oraz Stalowej Woli. 

W piątek ( 19.05) harcerze uczestniczyli w 
wieczornej grze miejskiej pt. ,,Nieodkryta Kolbu
szowa" a później w ognisku obrzędowym, które 
odbyło się na terenie kolbuszowskiego LO. 

Przed poważnym wyzwaniem stanęli har
cerze w sobotę, 20.05, kiedy wyruszyli na grę 
terenową z Kolbuszowej do pomnika partyzan
tów w Porębach Kupieńskich, podczas której, na 
8 punktach kontrolnych mogli sprawdzić swoją 
wiedzę dotyczącą Janka Bytnara „Rudego" oraz 
Akcji „Burza" na terenie kolbuszowszczyzny (w 
Porębach Kupieńskich znajdowało się najsilniej
sze zgrupowanie AK i BCh na terenie powiatu). 
Trasa marszu to 12 km przez lasy i łąki, w upale 
i trudzie. Wszyscy jednak dotarli do celu, gdzie 
uczestniczyli w pokazach Grupy Rekonstrukcyj
nej im. Wojciecha Lisa z Mielca. Mogli ćwiczyć 
strzelanie z różnych rodzajów broni oraz z łuku 

oraz poznawać umunduro
wanie Wojska Polskiego z 
II Wojny Światowej. 

Po powrocie do Kol
buszowej odbył się wieczór 
tematyczny pt. ,,Jeno wyj
mij mi z tych oczu szkło 
bolesne - obraz dni . . .  ", 
podczas którego prezento
wali piosenki, wiersze, mu
zykę i stroje z lat okupacji. 
Pani Karolina Majdan -
specjalistka od choreografii 
- uczyła ich również tań
ców, które były popularne 
w tamtych czasach. Celem tego wieczoru było 
uświadomienie harcerzom, że w okrutnych czasach 
okupacji ludzie także próbowali żyć normalnie -
spotykali się, słuchali muzyki, czytali książki i 

pisali wiersze. 
W n iedz ie l ę  

harcerze uczestniczy
li we Mszy Świętej, 
po której, podczas 
apelu nastąpiło pod
sumowanie wszyst
kich konkurencji oraz 
wręczenie nagród. 

I mie j sce  w 
kategorii drużyn har
cerskich zajęła 1 5  
Drużyna Harcerska 
im. Stasia Ozimka z 
Siedlanki - Hufiec 
Kolbuszowa. 

I miejsce w ka
tegorii drużyn starszoharcerskich zajęli harcerze z 
I Środowiskowego Szczepu Drużyn Harcerskich 
,,Jedynka" z Nowej Dęby - Hu-
fiec ZHP Tarnobrzeg. 

dh. Elżbiecie Wilk, dh. Agnieszce Jemioło, dh. 
Barbarze Górka - Starzec. 

Dziękujemy osobom, które pomogły w orga
nizacji Zlotu: Burmistrzowi Kolbuszowej - Panu 
Janowi Zubie, Staroście kolbuszowskiemu - Panu 
Józefowi Kardysiowi i Pani Wójt Gminy Niwi
ska Elżbiecie Wróbel za pomoc w sfinansowaniu 
atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców. 
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 - Panu Mirosła
wowi Kaczmarczykowi za udostępnienie budynku 
szkolnego, Pani Dyrektor Elżbiecie Chmielowiec 
za udostępnienie kuchni w Zespole Szkół w Kup
nie oraz Paniom: Ewie Czachor i Danucie Ząbczyk, 
które w tejże kuchni w sobotę, nieodpłatnie, ugo
towały pyszny obiad dla harcerzy. Przychylnością 
i pomocą służył nam także Pan Stanisław Miazga 
- sołtys Porąb Kupieńskich - zawsze pozytywnie 
nastawiony do harcerzy - bardzo dziękujemy! Za 
pomoc dziękujemy również Gospodarstwu Rybac
kiemu „Karp" w Kolbuszowej. 

hm. Mariusz Szamraj 
Komendant II Zlotu Bytnarowskiego 

,,Łowcy Burzy " 

II Zlot Bytnarowski „Łow
cy Burzy" przeszedł do historii, 
lecz instruktorzy naszego Hufca 
już myślą o kolejnym - III Zlocie 
za rok. 

Wspomnienie . . . .  

Jako Komendant II Zlotu 
Bytnarowskiego dziękuję przede 
wszystkim instruktorom - druży
nowym naszego Hufca, których 
ogromna praca spowodowała, że 
Zlot przebiegł wzorowo: phm. 
Julicie Stępień - Komendantce 
Hufca Kolbuszowa, phm. Mał
gorzacie Miąso, pwd. Brygidzie 

13 lat temu 
11 czerwca 2004r. 

zmarł nasz 
redakcyjny Kolega 

STANISŁAW 
BUJAK 

Cześ_ć 
Jego Pamięci ! 



dr Anna Jagodzińska BUWiM IPN st. specjalista 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
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Ksiądz Gustaw Jan Bombicki 1 883-1 942, 
więzień KZ Dachau, nr obozowy 28424 

Po przyjęciu do obozu, Haftling nu
mer 28424 został skierowany do grupy 
starszych księty. Wkrótce władze obozowe 
uznały, iż nie nadaje się do żadnej pracy i 
zapisano Go na „listę inwalidów". ,,Nume
ry" już nieproduktywne nie miały prawa 
tyć. 

Ksiądz Gustaw Bombicki urodził się 11 lipca 
1883 r. w Kępnie w nauczycielskiej rodzinie. Po 
uzyskaniu w 1902 r. świadectwa dojrzałości rozpo
czął studia w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 
kontynuował w Poznaniu. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1906 r. Po krótkim urlopie w domu ro
dzinnym, 1 marca 1906 r. przyjechał do Kórnika 
na swoją pierwszą placówkę wikariuszowską do 
Parafii pw. Wszystkich Świętych. Był to czas, gdy w 
parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, 
systematycznie pracowali w różnych organizacjach 
lub poza nimi księża polscy przeciwstawiając się 
ostrej polityce germanizacyjnej. Był jednym z nich 
- wielkopolskim księdzem społecznikiem. Wspierał 
także polskie dążenia narodowościowe. W Kórniku 
był zaangażowany w walkę z nasilająca się germa
nizacją. 2 grudnia 1906 r. wziął udział w polskim 
zebraniu wyborczym, pełniąc funkcję sekretarza. 
Także w Kórniku, a później w od 1907 r. Przemęcie, 
jako jeden z dwóch duchownych wielkopolskich 
był również prezesem Katolickiego Towarzystwa 
Robotników Polskich. W 1907 r. został członkiem 
zarządu Banku Parcelacyjnego. W latach 1907-1909 
przewodniczył radzie nadzorczej Banku Ludowego 
w Przemęcie. W marcu 1913 r. został administrato
rem parafii w Ceradzu Kościelnym. Do uzyskania 
niepodległości Polski działał w Towarzystwie Po
mocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego. W 
latach trzydziestych był prezesem Powiatowego 
Komitetu tego Towarzystwa w Wolsztynie. W Pol
sce odrodzonej był kolejno: administratorem parafii 
w Łaszczynie od 15 marca 1920 r., proboszczem w 
Golejewku od 1 października 1924 r., od 193 1  r. 
proboszczem wolsztyńskiej Fary, a od lutego 1936 
r. dziekanem zbąszyńskim. 

Ksiądz Leon Stępniak wspomina: ,,Poznałem 
Go na początku lipca 1939 r., krótko przed woj
ną. Po święceniach kapłańskich 4 czerwca 1939 
r. przyjechałem do swojej pierwszej parafii, do 
Kębłowa, pow. Wolsztyn. Każdy nowo przybyły 
kapłan miał obowiązek przedstawić się swojemu 
dziekanow( Pojechałem z moją pierwszą wizy
tą do ks. dziekana do Wolsztyna. Przywitał mnie 
życzliwie. Podziwiałem jego wspaniałą postawę 
duchową. Gdy wybuchła wojna nie zapomniał o 
swoich księżach. Pamiętam, że 8 grudnia 1939 r. 
od mieszkańców pobliskiego Wolsztyna dowiedzia
łem się, że aresztowany przez Gestapo proboszcz 
Kębłowa ks. Franciszek Harwaczyński, Powstaniec 

Wielkopolski, razem z Żydami, w czasie deszczu, 
wyrywa trawę na wolsztyńskim rynku. Nie zwle
kając, z przepustką w ręce wsiadłem na rower i 
udałem się do ks. Bombickiego, by bezzwłocz
nie powiadomić Go o losie mojego proboszcza. 
Ksiądz Gustaw Bombicki natychmiast, za pośred
nictwem kapelana Kreuzerwergera, życzliwego 
nam Niemca, wysłał na posterunek niemiecki list, 
w którym uzasadniał, dlaczego ks. Harwaczyński 
powinien być zwolniony. Dzięki wstawiennictwu 
ks. Bombickiego mojego proboszcza zwolniono i 
odesłano do Kębłowa. Niestety, wkrótce ponownie 
Go aresztowano i wywieziono do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Dachau. W 1940 r. został 
zamęczony w kamieniołomach w Gusen." 

Kolejne aresztowania polskich duchownych 
katolickich w powiecie wolsztyńskim nastąpiły w 
styczniu 1940 r. Aresztowano wszystkich dziewięt
nastu kapłanów pracujących na terenie powiatu. 
Ksiądz Leon Stępniak wspomina: ,,Był mroźny 
poranek 27 stycznia 1940 r., gdy mnie aresztowa
no; następnie przetransportowano do Wolsztyna. 
Wśród aresztowanych księży zobaczyłem mojego 
dziekana, ks. Gustawa Bombickiego. Staliśmy na 
wolsztyńskim rynku pełni niepokoju, w oczeki
waniu na dalsze dyspozycje Gestapo. Po południu 
do zgromadzonych podszedł gestapowiec w czar
nym mundurze i oznajmił <Golus und Bombicki 
entlassen> tzn. zostają zwolnieni i mogą udać się 
do domu. Prawdopodobnie zostali zwolnieni po 
interwencji miejscowego pastora niemieckiego 
Engla [ks. Golus w chwili aresztowania był pro
boszczem w Obrze w Klasztorze Ojców Oblatów]. 
Pozostałych księży - wśród nich i mnie - wywie
ziono do klasztoru benedyktynów w Lubiniu, a 
stamtąd przez Fort VII w Poznaniu 24 maja 1940 
r. do Dachau. Do chwili ponownego aresztowania 
pisał do nas listy, które pozwalały nam wierzyć, 
że przetrwamy i wrócimy. W jednym z kolejnych 
transportów księży 30 października 194 1 r. zo
stał wywieziony do Dachau. W Dachau zdążył mi 
przekazać wiadomość, iż Najświętszy Sakrament, 
tak jak zleciłem mojemu kościelnemu, znalazł się 
bezpiecznie w klasztorze w Obrze". 

Ten transport więźniów nie dostał skarpet i 
czapek. Była zima, ks. Gustaw cierpiał bardzo, ale 
tak jak w parafii, tak i tutaj zachował spokój ducha 
i równowagę. Po przyjęciu do obozu, Hiiftling 
numer 28424 został skierowany do grupy star
szych księży. Wkrótce władze obozowe uznały, 
iż nie nadaje się do żadnej pracy i zapisano Go 
na „listę inwalidów". Od 1941 r. Niemcy co jakiś 
czas przeprowadzali selekcję więźniów. Chorych, 
starszych i niezdolnych do pracy kierowali do „ba
raku inwalidów". ,,Numery" już nieproduktywne 
nie miały prawa żyć. Mówiono im, że wyjadą 

wkrótce do różnych przytułków dla starców lub 
przydzieleni zostaną do lekkich prac w wioskach 
i miasteczkach, gdzie spokojnie doczekają końca 
wojny. Księża nieświadomi tego, co ich czeka, 
często sami, symulując chorobę, zgłaszali się do 
grupy inwalidów. Baraki, w których przebywali 
więźniowie - ,,inwalidzi" były przepełnione do 
tego stopnia, że w izbie przeznaczonej dla 150-200 
osób mieszkało do 400 więźniów. Cierpieli strasz
liwy głód, ściśnięci w nieludzkich warunkach. Kto 
raz został zapisany do baraku inwalidów- chociaż 
wyzdrowiał - nie mógł już z niego wyjść. Ksiądz 
Henryk Malak, więzień Dachau wspominał: ,,Spi
sy imienne raz złożone na biurkach tych, którzy 
przyłożyli na nich pieczęć wyroku śmierci, nie 
mogły ulec zmianie.( . . .  ) Brano na transporty in
walidzkie z baraków, brano ludzi od pracy, brano 
w nocy z pryczy, brano z rewiru [ szpital obozowy], 
nie zważając na to, że pękają szwy po dopiero 
co dokonanych operacjach". Biskup Kazimierz 
Majdański, więzień Dachau pisał: ,,Oto ustawiają 
nas w łaźni, gdzie jest jakaś esesmańska komisja i 
każą nam przed nią defilować. Ruchem reki jeden 
z „komisarzy" wskazuje kierunek: na prawo lub na 
lewo. Tak jest wydawany wyrok śmierci, albo też 
czasowego ułaskawienia. Czasowego, bo przecież 
ostatecznie mamy zginąć wszyscy". 

Podczas selekcji, komisja „lekarska" zapisała 
numer obozowy 28 424 na listę jednego z pierw
szych „transportów inwalidów". Wywozili według 
alfabetu. Więźniów gromadzono w obozowej łaźni 
i tam wstrzykiwano im jakąś surowicę, po której 
stawali się apatyczni. Spokojnie wsiadali do sa
mochodów pokrytych plandekami - ,,samochody 
widma". Chorych wnoszono na noszach lub kocach. 
Na drogę dawano pół bochenka chleba i kawałek 
kiełbasy, ręcznik i kawałek mydła. Początkowo 
więźniów dziwiło, że „inwalidzi" wyjeżdżali w 
najgorszych obozowych ubraniach. Po kilku mie
siącach już wiedzieli. Ksiądz Gustaw Bombicki, 
wywieziony 4 maja 1941 r. razem z 180 więźniami 
w „transporcie inwalidów", został zamordowany 
w komorze gazowej w renesansowym Zamku Har
theim k. Lincu (Górna Austria) w ramach progra
mu eutanazji - rozporządzenie Adolfa Hitlera z I 
września 193 9  r. o kryptonimie „T4". Przez dłuższy 
czas do obozu nie dochodziły wieści o losach trans
portów. Kilka miesięcy później zaczęły nadchodzić 
listy od rodzin, które otrzymały urzędowe zawiado
mienia z obozu koncentracyjnego Dachau o śmierci 
swych najbliższych. Jako miejsce śmierci figurowa
ło zawsze Dachau, a przyczyną śmierci miały być 
przeziębienia, zapalenie płuc lub udar serca. Data 
śmierci więźnia odpowiadała dacie odejścia trans
portu z Dachau. Śp. ks. Marian Szczerkowski -wię
zień KZ Dachau zapamiętał ks. Bombickiego jako: 
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„Gorliwego, zacnego i świętego kapłana. Cierpienia 
znosił on z zupełnym poddaniem się woli Bożej. Do 
transportu inwalidów przygotowywał się zupełnie 
spokojnie, mówił: <Jeżeli będzie trzeba umierać, 
niech się dzieje wola Boża>'0• Żyjący jeszcze wtedy 
śp. ks. biskup Michał Koza! wyjeżdżającym udzielił 
błogosławieństwa. 

W Hartheim poniosło śmierć co najmniej 
30.000 ludzi, w tym Polacy i 3 1  O polskich kapła
nów. Mordowano tlenkiem węgla. Wielu zginęło 
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w drodze w autobusach śmierci z zamalowanymi 
szybami, nazywanych „skrzyniami śmierci". W 
komorach gazowych Hartheim „uwalniano" tak
że naród niemiecki od osób niepełnosprawnych i 
umysłowo chorych z terenu III Rzeszy. Prochy spa
lonych wywożono poza teren zamku i wrzucano do 
rzeki Dunaj lub Traun. Był to jeden z pierwszych 
„zakładów śmierci", w których funkcjonowały 
pierwsze komory gazowe III Rzeszy. 

Dziś Księdza Gustawa Bombickiego upa-

miętnia tablica umieszczona po lewej stronie głów
nego wejścia do wolsztyńskiej Fary. Urzędowa 
data zgonu to 13 lipca 1942 r. 

W 2005 r. bp Ignacy Jeż w podcieniach zam
ku Hartheim poświęcił tablicę upamiętniającą mę
czeńską śmierć polskich kapłanów. 

„Nie wolno zapominać, bo kto zaręczy, że 
panowani e „obłąkanej id eologii" minęło bez
powrotnie i że jej śladów brak"/Jan Paweł II, 7 
czerwca 1 979  r./ 

Modlitwa przy cudownej studzience 
Przy ćwierkaniu świerszczy oraz 

dolatujących z oddali odgłosów der
kaczy, kosów, bażantów, w dniu 11 
czerwca br. na łąkach wsi Mazury zwa
nych Pastwiska, modlitwami i śpiewem 
uczczono Matkę Najświętszą w miejscu 
Jej objawień w 1949 r. 

zurskich, którą przy tej okazji również wspólnie 
odmówiono. 

Po spotkaniu modlitewnym, o godz. 19 -
tej rozpoczęła się Msza św. w intencji Fundacji 
,,Kwiat Łąk". Odprawił ją ojciec Tymoteusz Mar
szałek OFM, misjonarz z San Remo, dla niewiel
kiej grupy osób. 

Przejście pielgrzymów, ze śpiewem, spod kaplicy do cudownej studzienki. Na pierwszym planie panie 
z zespołu śpiewaczego. 

Tym razem proszono Ją, a także Ducha 
Świętego, o światłość umysłów, aby móc lepiej 
rozpoznawać zaangażowanie w sprawy Boże. 
Zwłaszcza uczynki. Czy są one zgodne z wolą 
Pana. 

W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło 
około 300 osób. Większość z nich przyjechała z 
Łąki k. Rzeszowa. Byli też mieszkańcy Mazurów 
oraz wiosek okolicznych. Można było zauważyć 
członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury, 
którzy to co roku koszą trawę przy studzience, 
a także panie z zarządu Fundacji „Kwiat Łąk", 
która w 20 1 5  r. przejęła opiekę nad miejscem 
objawień. W najbliższej przyszłości Fundacja za
mierza nieopodal rozpocząć poważną inwestycję. 
W tym roku po raz kolejny wystąpił zespół śpie
waczy Koła Gospodyń Wiejskich z Krzemienicy 
k. Łańcuta. Pięknie wykonane pieśni maryjne 
były nagradzane mocnymi brawami. 

Z każdym rokiem miejsce objawień w Ma
zurach, zwane „Małą Fatimą Rzeszowszczyzny", 
odwiedza coraz więcej pielgrzymów, chorych, ale 
też i turystów. Przyjeżdżają tam z bliższych i dal
szych okolic, różnych regionów Polski, a nawet z 
zagranicy. Modlą się, proszą Matkę Bożą o coś i 
pobierają wodę z cudownej studzienki. Słychać o 
coraz to nowych nadzwyczajnych wyleczeniach. 

Pan Stanisław Urban czyta ułożoną przez siebie 
modlitwę do Matki Bożej. 

W latach 2014 - 2015 były tam odprawiane Msze 
św. dziękczynne za konkretne uzdrowienia. Jed
nak nie wszyscy doznają tej łaski. Wiele osób też 
twierdzi, że dzięki pomocy Matki Bożej z Łąk 
Mazurskich udało im się odmienić swoje życie. 
Odnaleźć zagubionego Pana Boga, sens życia i 
stać się lepszym. 

Benedykt Popek 

Spotkanie modlitewne zorganizował pan 
Stanisław Urban z Łąki. Pod jego przewodnic
twem odmówiono Litanię do Serca Pana Jezusa, 
Litanię do Matki Bożej, cząstkę Różańca oraz 
inne modlitwy. Pan Stanisław jest nie tylko 
świetnym organizatorem. Jest też autorem ładnej, 
oryginalnej modlitwy do Matki Bożej z Łąk Ma- Litania odmawiana przy studzience, która powstała w sposób nadzwyczajny, tuż po zakończeniu objawień 

Matki Bożej. Fot. B. Popek 
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ZD ROWO ZAKRĘC E N I  
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I 

Promocji Wsi We,ynia realiwwało od mar
ca 2017r. projekt" Zdrowo zakręceni" , któ
rego celem było wsparcie Szkoły Podstawo
wej im kpt. J. Batorego w We,yni w zakresie 
inicjatyw edukacyjno-zdrowotnych promu
jących ruch i zdrowy styl zycia. 

Realizowane były pomysły, które rozbudziły 
w uczniach ciekawość świata, pasję, kreatywność: 
twórczą, kulinarną, ruchową i artystyczną oraz 
ukazały wartości społeczne wynikające ze wspól
nego działania. Zrealizowane przedsięwzięcia 
przyczyniły się do odkrycia i rozwinięcia indywi
dualnych zdolności. Rozwinięto u dzieci kreatyw
ność i pasję tworzenia poprzez wydanie książki 
kucharskiej z prostymi, zdrowymi przepisami. 
Wzmocniono wszechstronny rozwój osobowości 
dzieci przez działalność ruchową i taneczną - Z  um
ba to innowacyjna forma fitness „baw się i ruszaj", 
to świetna zabawa przy muzyce. Budowano pozy
tywne relacje w obcowaniu z grupą. Nocleg 230 

m. pod ziemią wymagał 
pokonania własnych sła
bości i obaw. Wyjątko
wy mikroklimat kopalni w 
Bochni, korzystnie wpły
nął na układ oddechowy 
i wzmocnił odporność 
organizmu uczestników 
projektu. 

Uczniowie zdoby
wali wiedzę o zdrowym 
odżywianiu w sposób 
praktyczny. Zdrowe nawyki żywieniowe należy 
kształtować od najmłodszych lat. Na zajęciach 
dzieci poznały zasady prawidłowego żywienia, 
zasady savoir-vivreu przy stole, przygotowywały 
zdrowe desery i przekąski, próbowały swoich sił 
w carvingu, wykonywały obrazy według Arcim
boldo Giuseppe (wyklejanie portretów za pomocą 
różnorodnych owoców i warzyw). 

Znalezienie odpowiedzi na pytania; Jak się 
zdrowo odżywiać? Co jeść by 
czuć się dobrze? Co zrobić by 
dania wyśmienicie smakowały? 
Samodzielne robienie listy za
kupów i przygotowanie z nich 
potraw -to były cele spotkań 
kulinarnych. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Werynia 
Dziękuje: 

*Regionalnej Fundacji 
SERCE w Kolbuszowej za współ
pracę i wsparcie finansowe. 

Piknik rodzinny przy M DK 

?7 

**Koordynatorowi projektu Lucynie Kwa
śnik 

Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo
ju i Promocji Wsi Werynia 

***Dyrekcji i Nauczycielom ze Szkoły Pod
stawowej im kpt. J. Batorego w Weryni 

***oraz prowadzącym 
zajęcia kulinarne prowadziła mgr inż. Wio

l etta Maj ewska, nauczyciel ZSA-E w Weryni, 
zajęcia artystyczne prowadziła mgr Katarzy

na Cesarz, nauczyciel ZSA-E w Weryni 
zajęcia taneczne prowadziła mgr Anna Ki

wak, nauczyciel ZSA-E w Weryni 
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkól Agro

techniczno-Ekonomicznych w Weryni za udostęp
nienie pracowni żywienia na zajęcia warsztatowe. 

Materiały fotograficzne udostępniono na 
stronach Facebooka: Werynia, Podkarpackie 

fot. opracowanie graficzne : Katarzy na 
Cesarz & Wioletta Majewska 

Występy orkiestr dętych, konkur
sy dla kół gospodyń wiejskich i dzieci, 
rekonstrukcje historyczne oraz koncert 
Słowiany to główne atrakcje niedziel
nego pikniku. Imprezę zorganizowano 
przy Miejskim Domu Kultury li czerw
ca br. 

,,Fanfary dla brata naszego Boga" rozpo
częły się mszą św. w Kościele pw. św. Brata 
Alberta z udziałem orkiestr dętych z Polski, 
Słowacji i Ukrainy. Orkiestry zagrały również 
przy Miejskim Domu Kultury oraz pomniku św. 
Brata Alberta. 

Kola Gospodyń Wiejskim rywalizowały 
w konkursach kulinarnych i śpiewaczych. Przy
gotowały poczęstunek z chleba, podpłomyków 
i dania z kościółka. Ponadto zaprezentowały 
pieśni religijne i patriotyczne. 

W plastycznych i muzycznych konkur
sach związanych z osobą Brata Alberta wzięły 
udział dzieci i rodzice. Kolejną atrakcją były 
rekonstrukcje historyczne i prezentacje wokalne, 
teatralne i taneczne grup MDK. 

Piknik zakończył folk-rockowy koncert 
Słowiany. 
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Trening zdrowot

ny w ontogenezie człowieka" poprzedziła zawody Pucharu Świata 
Nordic Walking w Kolbuszowej. W dniach 2 - 3 czerwca 2017 r. 
prace badawcze przedstawiło 35 prelegentów z 7 krajów Europy. 

Celem wydarzenia było zaprezentowanie osiągnięć naukowych oraz 
wymiana poglądów na temat roli treningu zdrowotnego w rozwoju osobni
czym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności Nordic Walking. 

Konferencja składała się z 3 paneli tematycznych: Trening zdrowotny 
osób w różnym wieku, Nordic Walking - współczesne problemy i perspek
tywy rozwojowe, Zdrowie a różne aspekty aktywności fizycznej człowieka 
oraz jednej sesji plakatowej. 

Sesji przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Zagranicznych 
prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło. Wśród obecnych byli: Poseł na Sejm 
RP prof. Grzegorz Raczak, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Rektor 
AWFiS prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, ks. Prałat Jacek Dziel, Presi
dent of European New WalkingAssociation Janez Lipec, President of German 
Fitness Association Walter Gath, President of the Belarusian Sports Federation 
Andrzej Diediewicz, President of the World Polonia Sport Federation Andrzej 
Kempa, Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking Olgierd Bojke, Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

W drugim dniu konferencji udział wziął Minister Sportu i Turystyki 
Jarosław Stawiarski. 

Puchar Świata w Nord ic  Walk ing w Kolbuszowej - za nami  
W sobotę 3 czerwca br. na stadionie w 

Kolbuszowej odbyły się już po raz kolejny za
wody nordic walking z cyklu Pucharu Polski 
organizowane przez Polską Federację Nor
dic Walking. Puchar Świata w nordic wal
king w Kolbuszowej przyciągnął tłumy - taki 
nagłówek można znaleźć na stronie Federa
cji o zawodach. 

A zawody te były bardzo „rocznicowe" - tak 
się złożyło, że były to 5-te zawody organizowane w 
Kolbuszowej, 1 O rocznica działalności Polskiej Fede
racji Nordic Walking oraz 50 edycja Pucharu Polski 
Nordic Walking. Ależ powodów do świętowania. 
Przyjechali znakomici Goście z Polski i z zagranicy 
i współpracownicy z Akademii Wychowania Fizycz
nego i Sportu w Gdańsku. Oprócz znamienitych gości 
do Kolbuszowej zjechało się mnóstwo zawodników. 
Wielu z nich przyjeżdża co rok wiedząc, że czeka ich 

dobre przxjęcie i sportowa rywalizacja. Ale nie tylko 
dlatego mieszkańcy naszego miasta mogę być dumni. 
Także z zawodników którzy godnie reprezentowali 
miasto na zawodach. 

Zgłoszonych do zawodów było prawie 500 
zawodników z czego na stracie stanęło 429, którzy 
rywalizowali na dystansach 21 km, I O km i 5 km. 

Trasa zawodów przebiegała ścieżkami lasu oka
lającego stadion oraz ulicą Piaskową. Miękka trasa, 
sprzyjająca pogoda - lekki wiatr i sporo cienia sprzy
jały zawodnikom. 

Kolbuszowę reprezentowała spora bo aż 
67 osobowa ekipa - dzieci, młodzież 

i dorośli. Zawodnicy startowali na dystansach 5, 
1 O i 21 kilometrów. W grupie tej były osoby które star
towały po raz pierwszy w takich zawodach i osiągnęły 
całkiem dobre czasy. Satysfakcja z udziału, uzyskanie 
dobrego czasu i otrzymanie pięknego pamiątkowego 
medalu wzmocniły wrażenia i poczucie wartości spor

towej rywalizacji. 
A na podium uplasowali się na

stępujący zawodnicy z Kolbuszowej: 
na dystansie półmaratonu Aleksandra 
Trętowicz zajęła II miejsce, na dystan
sie 1 O km startowały Małgorzata Sitko 
i Agnieszka Szalwa-Niezgoda popra
wiając swoje czasy. Najbardziej „ob
legany" jest dystans 5 kilometrów - i 
tu na podium stanęli: Barbara Cepie
lik, Krystyna Styga, Dorota Koczur, 
Helena Rozenbajgier oraz Jan Dra
pała. Zawodnicy ci zajęli III miejsce 
-oczywiście każdy w swojej kategorii 
wiekowej. Blisko podium uplasowały 
się: Alicja i Alina Dziuba, Katarzyna 
Pytlak, Stanisława Margańska, Bartla-

miej Frącz, Dawid Stobierski, Jan Fryc,Artur Orzech, 
Adam Pytlak, Beata Kolis. 

Wielu zawodników spoza Kolbuszowej, którzy 
po raz kolejny brali udział w zawodach w Kolbuszowej 
podkreślali wspaniałą organizację i panującą atmos
ferę. Bo zawody to także czas spotkań zawodników 
z innych kłubów, wymiana doświadczeń i wrażeń, 
porównywania spotkań, nawiązywania nowych kon
taktów. Niebagatelnym elementem zawodów są kibice, 
którzy dopingują zawodników dodając otuchy i sił 
na trasie. 

Ważnym akcentem zawodów było spotkanie 
profesjonalistów w osobie prezesa Polskiej Federacji 
Nordic Walking czy też instruktorów Nordic Walking, 
możliwość doskonalenia techniki chodzenia, poznania 
nowości nordicowych. Ba można było poćwiczyć 
technikę chodzenia z pod okiem fachowców - naukę 
prawidłowego chodzenia z kijkami mogli opanować 
nie tylko dorośli ale także i dzieci. One także mogły 
poczuć „ducha sportowej rywalizacji" w trakcie za
wodów dla nich. Jest to wspaniała zabawa a zarazem 
zachęta do uprawiania sportu. 

Ważnym akcentem zawodów jest fakt, iż każdy 
uczestnik ma szansę wygrać samochód Suzuki Swift, 
ufundowany przez Santander Consumer Bank. Loso
wanie odbędzie się na ostatnich zawodach w Hajnówce 
a każdy start zwiększa szansę wygranej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji zawodów, sprawnego przebiegu, któ
rzy wspierali startujących i dopingowali na trasie i 
na stadionie. 

Zachęcamy każdego do uprawiania sportu i 
prowadzenia zdrowego stylu życia, a Nordic Walking 
jest nowym ale bardzo popularnym sportem niosącym 
wiele korzyści zdrowotnych. 

KKNW 
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Mistrzostwa województwa podkarpackiego 
w sporcie pożarniczym 

Kilkuset strażaków województwa podkarpackiego rywalizo
wało w mistrzostwach w sporcie pożarniczym. W zawodach roze
granych 4 czerwca na kolbuszowskim stadionie udział wzięło 21 
reprezentacji komend miejskich i powiatowych PSP. 

Zawodnicy startowali w konkurencjach drużynowych oraz pożarniczych 
ćwiczeniach bojowych. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. 

Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec. 

Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Woje
wództwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z Wicemarszałkiem Bogdanem 
Romaniukiem, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, 
Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSPAndrzej Marczenia 
i Daniel Dryniak, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. Podkarpackiego, 
Komendant Powiatowy Policji Stanisław Babula, Starosta Kolbuszowski-Józef 
Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, ks. st. bryg. dr Jan Krynicki Kapelan 
Krajowy Strażaków, Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zawodom towarzyszyła ekspozycja wozów strażackich. Zaprezentowa
no techniki ratownictwa wysokościowego i uwalnianie osób z samochodów 
osobowych przy wykorzystaniu sprzętu hydraulicznego. Gaszenie tłuszczu 
roślinnego wodą, wybuchy zbiorników pod ciśnieniem czy skutki działania 
ciekłego tlenu były kolejną widowiskową atrakcją. 

Dla dzieci przygotowano tor przeszkód oraz zasady udzielania pierwszej 
pomocy. W nagrodę każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy prezent wraz z 
,,Legitymacją Małego Strażaka". 

Atrakcje dla dzieci przygotowali także funkcjonariusze Komendy Po
wiatowej Policji w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwa Lasów Państwowych z 
terenu powiatu kolbuszowskiego. 

Kolej ne zawody Nord ic  Wa l ki ng  w Kol buszowej 
Po raz piąty Kolbuswwa była gospodarzem zawodów Nor

dic Walking. Jubileuswwe 50 zawody z cyklu Pucharu Polski 
zorganizowano 3 czerwca. Uczestnicy ,ywaliwwali o zwycię
stwo w tym etapie Pucharu Polski, a także o punkty w klasyfi-
kacji generalnej. 

Udział w uroczystym otwarciu zawodów wzięli: Minister Sportu i Tury
styki Jarosław Stawiarski, Poseł na Sejm RP Grzegorz Raczak, Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Rektor AWFiS Waldemar Maska, President of 
European New WalkingAssociation Janez Lipec, President of German Fitness 
Association Walter Goth, President of the World Polonia Sport Federation 
Andrzej Kempa, Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking Olgierd Bojke, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Starosta Kolbuszowski JózefKardyś oraz 
Peter Hanusi burmistrz partnerskiego miasta Mateszalka. 

Kilkuset zawodników startowało w klasyfikacji indywidualnej oraz dru
żynowej mężczyzn i kobiet oraz w różnych kategoriach wiekowych. Pokonali 
dystans: 21, 1 O lub 5 km po 2,5 km pętli, która oprócz stadionu i okolicz
nych terenów, przebiegała również ulicami Piaskową i Słoneczną. Imprezie 
towarzyszyły liczne występy artystyczne oraz pokazy prawidłowej techniki 
chodzenia. Wszyscy otrzymali pakiet startowy oraz medal za uczestnictwo. 
Dodatkowo rozlosowano nagrody rzeczowe m.in. dwa rowery. 

Cykl tegorocznego Pucharu Polski to siedem imprez, całość zakończy 
finał w Hajnówce we wrześniu. Wtedy też odbędzie się losowanie samochodu. 
W loterii wezmą wszyscy uczestnicy, którzy startowali choćby w jednej z 
siedmiu edycji PP w 2017 roku. 
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Dwupoziomowy, szerokokadłubowy, czterosilnikowy 
Airbus A 380 linii lotn}czych Air France wzniósł się w obłoki 
wyjątkowo cicho i łagodnie. Po kilku godzinach wygodnego i 
spokojnego lotu wylądowaliśmy w Paryżu. 

Tą niezwykłą podróżą żyliśmy od jesieni ubiegłego roku, kiedy to 
postanowiliśmy urozmaicić urlop w Polsce odwiedzeniem „po drodze" 
innego kraju. Wybór padł na Francję. Dopełnieniem planu było zwiedzanie 
Warszawy i sentymentalny wypad do Lublina. Przełamując dotychczasowy 
schemat odwiedzania jedynie naszych rodzinnych stron- Starachowic i 
Kolbuszowej, nasz wypoczynek w Europie przerodził się w kalejdoskop 

w dobie powszechnego pośpiechu. Szczera gościnność, to kolejny powód 
do przesłania rodzinie i przyjaciołom serdecznych podziękowań. 

W dynamicznej i ekscytującej atmosferze Paryża, Warszawy i Lu
blina miło było nawet odczuć klimat pewnej egzotyki. Jakże inna wydaje 
się energia tych miast w porównaniu z wielomilionowym, nowojorskim 
tyglem. Ma się wrażenie, że czas płynie wolniej. Mimo tętniących życiem 
ulic jest bardziej kameralnie, romantycznie. Zrelaksowani ludzie wyglą
dają na zadowolonych. 

Miejmy nadzieję, że odkrycie łatwego podróżowania po krajach 
Unii Europejskiej z polskim paszportem zaowocuje kolejnymi, ciekawymi 

wydarzeń scenerii, wrażeń i . . .  odkryć. wyprawami. 
Wszyscy znaleźli dla nas czas. To jedna z najmilszych niespodzianek 

- Anna i Janusz Skowronowie, Nowy Jork 201 7 

Warszawa Kolbuszowskie spotkanie przyjaciół 

Kazimierz Dolny 

Lublin 

Spotkanie w Starachowicach Paryż 
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Dwóch z czerwonej wsi 
Tak w czasach PRL-u komunistycz

na propaganda okrzyknęła Zwięczycę pod 
Rzeswwem (dziś dzielnica Rzeszowa). 

W okresie II RP działała w tej miejscowości 
bardzo prężnie komunistyczna młodzieżówka na 
czele z towarzyszem Władysławem Kruczkiem 
(1910-2003). Drugą postacią urodzoną w Zwięczy
cy był Hieronim Bednarski (1921 - 1 9  5 3 ), który w 
okresie II RP jako tajny współpracownik Policji o 
pseudonimie „Siwy" inwigilował i rozpracowywał 
komunistyczne struktury. Po wybuchu II wojny 
światowej towarzysz Kruczek znalazł się w sze
regach Armii Czerwonej, a Bednarski znalazł się 
w szeregach Gwardii Ludowej - komunistycznej 
partyzantki i wstąpił do PPR-u. Nie wiadomo czy 
uległ komunistycznej propagandzie, czy wysłali 
go tam jego akowscy dowódcy, by być tam ich 
wtyczką. Komuniści nadali mu wówczas pseu
donim „Nawrócony", którego używał do swoich 
ostatnich dni. Nie wiadomo na ile była to robota 
Bednarskiego, ale Gestapo szybko rozprawiło się 
z komunistami w Zwięczycy. Bednarski w 1944r. 
walczył w akowskim plutonie o kryptonimie „22" 
na terenie Rzeszowa. Tymczasem latem 1944r. 
na bagnetach Armii Czerwonej przybyło na Pod
karpacie „wyzwolenie". Bednarski po przybyciu 
, ,wyzwolicieli" ze wschodu nie składa broni. Bie
rze czynny udział w akowskim ataku na zamek 
Lubomirskich w Rzeszowie, by odbić więzionych 
tam żołnierzy AK i BCH. Zostaje w tej akcji ranny 
i na rozkaz swojego dowódcy wstępuje do Lu
dowego Wojska Polskiego, by się nie dać złapać 
bezpiece. Po kilku miesiącach dezerteruje z LWP i 
przybywa na Podkarpacie, gdzie z rozkazu niepod
ległościowego podziemia wraz z grupą żołnierzy 
wyklętych wykonuje kilka wyroków śmierci na 
milicjantach, ubekach i kolaborantach nawet we 
własnej wsi, czego nie praktykowało niepodległo
ściowe podziemie. Na Podkarpaciu jest spalony. 
Bednarski wyjeżdża do Jeleniej Góry, by zacząć 
normalne życie. Aresztuje go bezpieka. Ucieka 
z więzienia i powraca do Zwięczycy po żonę i 
dziecko i wyjeżdża na Opolszczyznę do Szybowca. 
Dla bezpieczeństwa wstępuje do PZPR-u , dzia
ła w Konspiracyjnej Armii Polskiej i podejmuje 
współpracę z amerykańskim wywiadem. Pierścień 

bezpieki wokół niego i jego kolegów coraz bardziej 
się zaciska. Postanawia wraz z kolegami uciec do 
Monachium, do centrali amerykańskiego wywiadu 
na Europę. Na granicy czechosłowackiej z ame
rykańską strefą okupacyjną w Niemczech zostają 
ostrzelani przez czechosłowacką bezpiekę. Jeden 
z kolegów zostaje postrzelony. Bednarski wraca z 
rannym do Polski i ukrywa się na Mazurach pod 
Morągiem. Bezpieka aresztuje go tam w 1952r. i 
przewozi do Opola, gdzie wyrokiem rejonowego 
sądu wojskowego w Opolu zostaje skazany na 
karę śmierci i pozbawienie praw obywatelskich na 
zawsze. Prośba żony o ułaskawienie zostaje odrzu
cona przez Bieruta. Wyrok wykonano o godzinie 
3.00 29 marca 1 953r. w opolskim więzieniu, a ciało 
Bednarskiego zostaje wrzucone do dołu na cmenta
rzu ewangelicko-augsburskim w Opolu przy ulicy 
Wrocławskiej i spoczywa bezimiennie tam ponad 
50 lat. W 2006r. wnuczek Bednarskiego wraz z 
profesorem Szwagrzykiem z wrocławskiego IPN
- u  dokonują ekshumacji doczesnych szczątków 
Hieronima Bednarskiego. Badania DNA potwier
dzają autentyczność szczątków. W wrześniu 201 Or. 
w Rzeszowie-Zwięczycy mimo licznych protestów 
mieszkańców odbył się uroczysty pogrzeb z hono
rami wojskowymi. Po śmierci Hieronima Bednar
skiego towarzysz Władysław Kruczek robi oszała
miającą partyjną karierę. W latach 1 956-1971 pełni 
funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Rzeszowie. Jest gorącym zwolennikiem 
budowy w Rzeszowie pomnika Czynu Rewolucyj
nego, który zdaniem obecnego prezydenta miasta 
jest jego chlubną wizytówką. Po upadku Gomółki 
towarzysz Kruczek za Gierkiem idzie do Warszawy 
i zostaje członkiem Biura Politycznego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej i szefem komu
nistycznej Centrali Związków Zawodowych. 13 
grudnia 1981r. znalazł się w szeregach WRON. 
Towarzysz Władysław Kruczek umiera w War
szawie 5 listopada 2003r. Spoczął w rodzinnej 
ziemi w Rzeszowie-Zwięczycy. Na jego pogrzebie 
była niemal cała Zwięczyca. W 2007r. lewicowi 
radni rady miasta Rzeszowa nadają nazwę ulicy 
w Rzeszowie-Zwięczycy imieniem Władysława 
Kruczka. 8 stycznia 2008r. IPN złożył do proku
ratury wniosek o popełnieniu przestępstwa przez 

l i  Sportowy P ikn i k  Rodzi n ny . . .  cd . 
łucznictwo, dmuchaną zjeżdżalnię, przejażdżki na 
kucykach, przejażdżki motocyklowe, malowanie 
twarzy, czy animacje ruchowe. 

Rozpoczęcie Kampanii „Biegam i Wspie
ram" miało na celu promocję zdrowego i aktyw
nego stylu życia, stworzenie trwałej grupy wolon
tariuszy, kreowanie pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych. Osoby te były zaangażowane 
w przygotowanie i przeprowadzenie całości wyda
rzenia. Zajmowały się obsługą Pikniku Sportowe
go, wręczały medale biegaczom biorącym udział w 
Półmaratonie, pomagały przy zajęciach z dziećmi, 
a także obsługiwały kiermasz prac przez siebie 
wytworzonych. 

Piknik zgromadził około 2000 osób w tym 

wielu znamienitych gości. Na piknik przybyli m. 
in. dyrektor rzeszowskiej Caritas - ks. Stanisław 
Słowik oraz jego zastępca - ks. Piotr Potyrała, 
wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
- Bogdan Romaniuk, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego - Jerzy Cypryś, 
Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Paweł Baj, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Tomasz 
Czop, prezes Podkarpackiego Hospicjum dla 
Dzieci - Rafał Ciupiński, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej - Jerzy Jęczmienion
ka, natomiast zawodników z kolbuszowskiego 
stadionu wystartowali Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec oraz Zastępca Burmistrza Kolbuszo
wej Pan Marek Gil. 

Nr285 

Władysław Kruczek 

Hieronim Bednarski z synem. 

radę miasta Rzeszowa, jako upamiętnienie systemu 
totalitarnego w nowopowstałej ulicy. 

Stanis ław Gorzelany 

Pomysłodawcą oraz koordynatorem im
prezy oraz biegu był zarząd Fundacji Centrum 
Animacji Społecznej w osobach Justyny Tęcza, 
Eweliny Wdowiak oraz Daniela Jakubowskiego 
przy ogromnym wsparciu pracowników Warsz
tatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej z filią 
w Cmolasie. 

Piknik oraz bieg odbył się przy dużym udzia
le partnerów - Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Nad
leśnictwa Głogów, Centrum Szkoleń „SROKA", 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, 
klubu Tiki-Taka Kolbuszowa, Fundacji na rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu, MGDK i OSiR Głogów 
Młp, oraz wolontariuszom Parkrun Rzeszów i LO 
w Głogowie Małopolskim. Puchary oraz nagrody 
ufundował Burmistrz Kolbuszowej. 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Handlowa 2 

OFERUJEMY USŁUGI :  
Tel .  1 7  2271 666, 1 7  2271 962, Fax 1 7  2271465 

Badania techniczne pojazdów: 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3  �======1,,;.::,--._ 

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t 
Ciągniki rolnicze 
Samochody z instalacją gazową - motocykle 
Badania: c, d, e, f 

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

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

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

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

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

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

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

Sprawdź nasze ceny!!! 

ERGO warta. 
HESTIA 

nterRisklC 
VIENNA INSURANCE GROUP 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Kościuszki 12  (okok Urzędu Skarbowego), tel .  (1 7) 22 71 588 

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

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

e-mai l :  poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczen ia.eu 
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� � 
. i,o Folai:h Średnich AM 1 062 kHz 

codziennie od ponied.lku do soboty 
w ńasttpuiqcych godzinach 

rano od 7:00 do . 9:00 
wiec.iorem od 1 7:00 do 19:00 

w niecb:lele I ·święta od 13:00 do 15:00 
a---,,1 ........ .. J,cio--,., ,eglonłr, � WJWiadr, ,waqo, """" 

... m,la,, lmncert iycn,i, ..,.--, reJilo-, jy,<i•• .. ·· - · ,...,-· 
a""r<ls ..,....,,ie,q. .,,.t i Ja,/tura; � � opinio. 

w..,-i., .,.._., nldomr. .......... ,dni......,. ....._rtuiycnń 
tel/fox 1 7  28 37 295 od eocb, 8:00 cło 15:00 

Adres: • Twoje Rodło Cmolas•, Cmolo1 265tA, 36-105 (molo, 

TELEFON � RADIA: (01 7) 744 44 22 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski ' ' 

l i czy na młode ta lenty ! ! !  
Masz dzienn i karski pazu r? 
P isan ie jest Twoją pasją? 

Połącz p iękne 
z pożytecznym 

i zgłoś s ię do naszej 
redakcj i ,  a Przeg ląd 

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

Kontakt :  781  075  51 3, 
604 541 286,  
1 7/ 22 73 658,  
1 7/ 22 71 456 

GRUPA POLSKICH SKLEPÓW PASSA 
UL. 1 1  L ISTOPADA 3 ,  36- 1 00 KOLBUSZOWA 

O PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

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

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

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

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

www.sklepy.orzech .com .p l 
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'1ŁVTKI 

llE�AMlllZI\IE 
Z. P. U .  H . STALBET 

KOLBUSZOWA, 
UL. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA 
U L. RZESZOWSKI EJ } 

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

ZA P RASZAMY 

W GODZ.  7oo - 1 6°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

!JJwt �tawtaeja 
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79 

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

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

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 

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

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.flisarkadiusz.com 

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

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZYJ�Ć: 
Wtorek, Piątek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA:Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 
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36-1 oo Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 1 o 

tel. 17 / 22 71 687, tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 
ZŁOTNIK 

36 - 100 Kolbuszowa ul. 1 1  - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096. 
Oferujemy: 

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

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

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! IT 

M i ej sc e  

n a  Twoj ą 

re kl a m ę  
KONTAKT 

tel. 1 7  22 73 658, 781 075 513 

17 22 71 456, 604 54 12 86 

I d 
Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pacz. 34, tel. 1 7  2273 658, 17 2273 564, 

P.rzeg ą 17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, IStanislaw Bujak, I I Halina Dudzińska I Dorota Gorzelany, 
· Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 

IRHII KOLBUSZOWSKI 211240262711 1 1000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" se, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21 , tel. 1 7  22 70 230, e-mail: studio@ 

V W abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia/ów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J .  

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7  22 72 396 

OFERUJE:  
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski , żwiry • stal 
• usługi  transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA F IRMY: 

36-1 00 Kolbuszowa, 

ul. Piłsudskiego 1 25c, 

tel. 1 7  22 72 396 

ODDZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 17 2295 835 

ZAPRASZAMY 
codziennie od 7°0 

- 1 1°0 

sobota 7°0 
- 1 3°0 

� C E M ENT �A 
CHEMIA BUDOWLANA • _ _,_ 

� 1sover +>>PAROC oiARow � @[JJ[][D[;lli;[fi] W1enerberger '-/ <niilllllm 

FREX 
[ł]KJUICHER 

www.frex.pl 

� CZYSZCZEN IE  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  

• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • b iur • hal 

u l .  Tarnobrzes ka 67 
36-1 00 Kol buszowa 

36-1 00 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 1 4  
tel./fax 17  22 73 200, kom. 605 281 968 

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODŁOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

e·R·o·F. E:S\l'O'NA'�N Mi 

M:o:N,TrA�żł 

:IA'l
f 
K(I E1TLÓ;W} 

11 ·S�C'H·o·o'ó�W 
o:R·E1W1N 1 rA1N1Yl�HI 



SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ E MY: 

• pasy kl inowe • łożyska • tuleje • segery 
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydrauliczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

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

Czynne 
.00 - 20.00, w soboty 7 .00 - 1 3.00 

com.pl 

KREDYT GOTÓWKOWY 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 

• wymianę rozrządu 
• naprawę zawieszenia 
• naprawę układu hamulcowego 
• wymianę amortyzatorów 
• wymianę klockó� szaęk i tara hamulcowych 
• wymianę olejów, filtrów 
• wymianę tłumików 
• toaenie tarcz hamulcowych 
• montaż haków holowniaych 

Bank  Zachodn i WBK 

• Grupa Santander 




