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KOLBUSZOWSKI
SZPITAL W SIECI

Szpital Powiatowy im. Jana Pawia II w Kolbuszo
wej znalazł się w tzw. sieci szpitali.
Celem utworzenia sieci szpitali jest poprawa opieki
specjalistycznej nad pacjentami i zapewnienie lepszych
warunkówfunkcjonowania szpitali. W sieci znalazły się
szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom
dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ich funkcjonowa
nie i stabilność.finansowania muszą być zapewnione ze
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Kolbuszowski Szpital Powiatowy został zakwalifikowany
do tzw. sieci szpitali Ministerstwa Zdrowia.

BUDOWA
I PRZEBUDOWA
KANALIZACJI
W KOLBUSZOWEJ

I'

W dniu14 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbu
szowej wstała podpisana umowa na realizację zadania
pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji
, Kolbuszowa - etap I".
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cd. czytaj na str. 14
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MAŁY PIĘKNY JAZZOWY FESTIWAL
NAD NILEM / Kolbuszowa 2 lipca 2017r./

Muzyka to uniwersalny i zróżnico
wany język mający różnych odbiorców,
o gustach się nie dyskutuje, ale ,każdego
organizatora cieszy gdy jego propozycja
trafi do odbiorcy. Radość jest tym większa
gdy wykonawców oblegają w dużej liczbie
odbiorcy, czerpiący przyjemność, ze sztu
ki na dobrym poziomie.

Relacjonując :Adam Bałdych najlepszy z
najlepszych jazzowych skrzypków ze świetnym
pianistą, publiczność zasłuchana, wcześniej Romek
Puchowski fenomenalny bluesowy gitarzysta z
niespotykanymi gitarami (podobnie jak Bałdych,
który oprócz klasycznych skrzypiec użył też wy
jątkowego instrumentu), Puchowski grał solo, ale
jakby ich wielu grało (,, a to echo grało") wesoło
nie było bo z zasady blues raczej muzyką radości
nie jest Publiczność zasłuchana i pod wrażeniem!
Organizatorów cieszy, że w końcu kolbuszowską
imprezę otworzyła lokalna formacja,
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prezie Polskiego Radia Rzeszów,
relację telewizyjną z Jazzu nad Ni
lem 2017, obejrzą odbiorcy TVP 3
w Rzeszowie dzięki redaktor Annie
Sabat Pezdan.
O tym, że zarówno publicz
ność mimo „bitych" sześciu go
dzin słuchania jazzu ciągle czuje
niedosyt i jest obecna od początku
do końca, nikogo przekonywać nie
trzeba. Wystarczy przyjść i zoba
czyć! Stałym sponsorem wyda
rzenia jest Kazimierz Fryc i firma
FiN Sp. z o.o. współorganizatorem
rzeszowski WDK, patronatu hono
rowego udzielił Marszałek Woje
wództwa Podkarpackiego Włady
sław Ortyl, TVP 3 w Rzeszowie i
wiele innych mediów.
Wśród rewelacyjnej publicznaści, można było zauważyć, jak co roku plasty
ków z kolbuszowskiego pleneru oraz artystów
ukraińskich, którzy z talentem malują freski w
Albercie. Obecny był poseł Zbigniew Chmie
lowiec z małżonką, Ewa Draus radna sejmiku
województwa oraz dyrektor Marek Jastrzębski
(współorganizator) z małżonką.
Organizator wydarzenia Miejski Domu Kul
tury gratuluje wszystkim udziału w wyjątkowym
nie tylko na miarę Kolbuszowej wydarzeniu. Cytu
jąc grającego na najlepszych światowych festiwa
lach Adama Bałdycha „Słyszałem dużo dobrego
o tym festiwalu i nie zawiodłem się, życzę dal
szych udanych edycji". Dziękujemy publiczności
za tworzenie jak co roku genialnej atmosfery, a
muzykom za traktowanie jej z wyjątkowym sza
cunkiem!

Wojtek Front Ensemble, Zespół, któ
rego liderem za sprawą Kolbuszowianki jest
importowany spod Bielska basista, bardzo
udanie zadebiutował po zaledwie miesięcz
nym okresie prób, Następnie: Apostolis An
thymos i jego Miniatures, świetni młodzi
instrumentaliści z legendą rockowej, blueso
wej i jazzowej sceny, genialnym gitarzystą i
perkusistą. Wydawałoby się, że już dość tego
kulturalnego „nudziarstwa", Gdzież tam
znów dźwięki zdobywają widzów, Na ko
niec: cokolwiek zmęczony prowadzeniem /w
tym samym dniu/ krakowskiej nowoorleań
skiej jazzowej parady JBBO ze „Staszkiem"
Breckenridgem , W tym miejscu zachodzi
pytanie, jak oni to robią że po takim marato
nie muzycznym potrafią porwać publiczność
do tańca. Imprezę świetnie poprowadziła
Elżbieta Lewicka z patronującego od lat im-

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr286

Uczniowie z Weryni w plenerze
Uczniowie z Zespołu Szkól Agro
techniczno-Ekonomicznych z Weryni
swoim talentem i umiejętnościami ku
linarnymi dzielą się z innymi. Z samo
dzielnie przygotowanymi produktami
bywają w szkołach, instytucjach oraz
imprezach.

Ostatnio gościli podczas Footballowej
Kolbuszowej, rozpieszczając podniebienia
przybyłych na spotkanie uczestników.
- Takie cuda, to robią tylko w Weryni powiedziała jedna z pań odwiedzająca nasze
stoisko przygotowane z okazji Footballowej
Kolbuszowej. Nie ukrywamy, że słowa te były
dla nas wspaniałym komplementem i potwier
dzeniem, że to co robimy jako nauczyciele i
uczniowie żywienia jest życzliwie i z podziwem

przyjmowane przez lokalną
społeczność - wspominają
uczniowie ZSAE z Weryni,
którzy w czerwcowy, upal
ny weekend przygotowali
catering dla uczestników
plenerowej imprezy Foot
ballowa Kolbuszowa. Na
stołach znalazły się więc
owocowe przekąski, ale
także warzywa pokrojone
w słupki z dipem koper
kowym, frytki z rabarbaru
z cukrem miętowym i so
sem waniliowym, koktajle
truskawkowo-bananowe,
pomarańczowo-jabłkowe i _....._
______"---- -- -�-- - - �-- �Uczniowie ZSAE z Weryni dzielą się swoim talentem i umiejętnościami
kulinarnymi.
miętowe oraz lody arbuzowe. Ponadto uczniowie „pod okiem" swoich
opiekunek przygotowali wykwintne desery i zdrowe sałatki dla gości.
- Nasze stoisko jak zawsze cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem,
było wręcz oblegane przez przybyłych uczestników imprezy, a to co
przygotowaliśmy prawie natychmiast znikało ze stołów - dodają za
dowoleni uczniowie.
Zdrowe przekąski cieszyły się
sporym zainteresowaniem.

INFORMACJA WS. ZMIANY
NAZWY ULICY

,, Mądrość jest córką doświadczenia;

tycie ludzkie jest nieustanną szkolą".
(Leonardo da Vinci)

Podziękowanie
dla
Pana Dyrektora
Dariusza Fusa

za uświetnienie naszego Jubileuszu 50-Iecia Matury oraz wyrażenie zgody na
organizację spotkania w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym (nam nie było dane
uczyć się w tym pięknym obiekcie- uczyliśmy się w obecnej SP nr 1 i Technikum, po dwa
lata w każdej).
Dziękujemy za przypomnienie historii naszej szkoły oraz informację o aktualnych
wydarzeniach.
Niezmiernie cieszy nas, że LO nadal kształci młodzież w duchu najwyższych wartości
i wierności ideałom, oraz cieszy się uznaniem lokalnej społeczności, a także wspaniałymi
osiągnięciami profesorów i uczniów.Życzymy dalszych sukcesów i radości z tego, co
przyniesie przyszłość.

Ponadto bardzo gorąco dziękujemy
pp. profesorkom - p. Joannie Zioło i p. Barbarze Piłat

za uświetnienie naszej uroczystości i przywołanie wspomnień ze szkolnych lat.
z wyrazami uznania i szacunku absolwenci - rocznik 1967

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje,
że w związku z ustawą z dnia I kwietnia 2016
roku o zakazie propagowania komunizmu lub in
nego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz.
U. z 2016 rok poz.744/ - Rada Miejska w Kolbu
szowej Uchwałą Nr XL/493/2017 z dnia 25 maja
2017 roku, dokonała zmiany nazwy dotychcza
sowej ulicy „Gwardii Ludowej" w Kolbuszowej
na nową nazwę: ,,ks. Antoniego Dunajeckiego".
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod
pozycją 2460 i wchodzi w życie w dniu 20 lipca
2017 roku.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z
zapisami w/w ustawy:
Pisma oraz postępowania sądowe i admini
stracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w
księgach wieczystych oraz uwzględnienia w reje
strach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są
wolne od opłat - art. 5 ust. I ustawy
Zmiana nazwy dokonana na podstawie
ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową - art. 5 ust.
2 ustawy.
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Informacja prasowa

Koń, jaki jest ... każdy zobaczy!

6 sierpnia Skansen zaprasza na
spotkanie z najbardziej pomocnym miesz
kańcem chłopskiej zagrody.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
wraz z Zagrodą Jeździecką „Mustang" z Dzi
kowca oraz Okręgowym Związkiem Hodowców

Koni zapraszają wszystkich miłośników rżących i
strzygących uszami czworonogów nieparzystoko
pytnych: wystawców koni, hodowców, rzemieśl
ników, gospodarzy i gospodynie z okolicznych
wsi i, przede wszystkim, zwiedzających do parku
etnograficznego na coroczną imprezę pod hasłem
,,Koń, jaki jest. ..".

KCŃ,

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Przebieg imprezy:
12.00 - 15.00 - wystawa klaczy rasy mało
polskiej i pokaz ras koni: zimnokrwistej, śląskiej,
konika polsldego, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi, kuców, hucułów
15.00 - parada koni
15.3 0 - 16.00 - pokaz musztry ka
waleryjskiej w wykonaniu Stowarzysze
nia Kawalerii Konnej w Dobryninie im.
5 Pułku Strzelców Konnych
16.00 - 18.30
- zawody i pokazy jeździeckie
- konkursy dla publiczności
13.00 - 19.00 - pokazy prac rze
skansen mieślników: kowalstwo (kuźnia ze Sta
muzeum kultury ludowej niszewskiego), zabawkarstwo (zagroda
w kolbuszowej z Wrzaw), rymarstwo (stodoła z Glin
www.muzeumkolbuszowa.pl Małych)
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Dodatkowe atrakcje:
13.00 - 18.00 - możliwość prze
jażdżki koniem i bryczką
13.00 - 19.00 - degustacja potraw
regionalnych: szkoła z Trzebosi (KGW
Kolb. Górna), karczma z Radli Kańczuc
kich (KGW Nowa Wieś)
12.00 - 19.00 - wystawa maszyn
i sprzętów rolniczych (stodoła z Glin
Małych)
Tego dnia będzie otwarty kościół z
Rzochowa i spichlerz z Bidzin, w którym
można podziwiać zachwycające obra
zy Wojciecha Trzyny, a także zagroda
z Jeziórka.
Można wejść i podejrzeć, jak daw
niej się mieszkało - pod strzechą, na kle
pisku, przy piecu...

·.

. .. -... :·.

W PftllilU\MiE: • godz. 12.00-15.00 - wystawa klaczy i pokaz różnych ras koni
• godz. 15.00 - parada koni
• godz. 15.30-16.00 - pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Stowarzyszenia
Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5. Pułku Strzelców Konnych
• 16.00-18.30 - zawody i pokazy jeździeckie oraz konkursy dla P,!lbliczności
• 13.00-19.00 - pokazy rzemiosła oraz kuchnia regionalna
Wstęp: 12 i 9 zł, 34 zł bilet rodzinny, dzieci do 7. roku życia wstęp bezpłatny

Bilety wstępu do skansenu kosztują
12 zł, 9 zł - bilet ulgowy, 34 zł - bilet
rodzinny, dzieci do 7 lat - bezpłatnie.
Szczegóły na:
www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96 w. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl
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OGNISKO „POLIŁO SIE AZ SKRY LOTAŁY"
SOBÓTKI W DOMATKOWIE 2017
KOLBUSZOWSKI

Po raz jedenasty społeczność /25
czerwca/ Domatowa uczestniczyła w fe
stynie sobótkowym. Puszczańskie laso
wiackie świętojańskie tradycje ludowe,
wyraźnie się różniły od zwyczajów in
nych grup zamieszkujących dawną Pol
skę. Mnóstwo w nich było magii i ognia.
Leśne tereny, które zamieszkiwali, niezbyt
były bogate w większe rzeki. Nil który przepływa
przez Domatków, to niewielki strumyk cudnie me
andrujący skrajem lasu i łąk, którym jednak wianka
spuścić się nie da. Lasowiacy z Domatkowa palili
wielkie ogniska. Okadzali, żeby ochronić od gradu
i innych nieszczęść pola uprawne.

Scenariusz, który napisał powstały w 2007
roku Zespół Wołanie był zlepkiem wspomnień
starszych mieszkańców miejscowości dotyczących
obyczajów sobótkowych.
Rewelacyjnie w tym roku wystąpili ucznio
wie z miejscowej szkoły. Nieliczna ich grupka
pięknie zaśpiewała, powiedziała i zagrała krótkie
przedstawienia co dobrze świadczy o pracy na
uczycieli.
Same superlatywy o występie dzieciaków
wypowiedział, przybyły z Cisnej renomowany
folklorystyczny Zespól „Łopienka" wykonujący
po mistrzowsku ludową muzykę polską oraz ukra
ińską. Po najmłodszych mieszkańcach na scenie
pojawiły się mamy i babcie /jeden dziadek/ z Ze
społu Wołanie. Przedstawiły skecz „Ucho Sołtysa"
,opowiadający dość dosadnie o wydarzeniach z
życia włodarza jakiejś wsi. Następnym punktem
programu zespołu, był występ śpiewaczy. Panie
wraz z akompaniującą im na harmonii Izabelą
Karkut, sprawnie i melodyjnie zaśpiewały zbiór
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różnorodnych piosenek. Świetnie nawiązując do
ludowej tradycji pięknego naturalnego śpiewu
ludowego.
Na koniec wspomniany wcześniej zespół
„Łopienka" zaprezentował muzykę dawnych
mieszkańców Podkarpacia i Małopolski. Podzie
lony na dwie części koncert, przepleciony był
konkursem wicia wianków, w którym z zapałem
wzięło udział prawie sto dzieciaków. Miłym ak
centem było docenienie przez miejscowych Ze
społu Ludowego Wołanie, który obchodzi w tym
roku dziesięciolecie swojego istnienia. Kwiaty
jubilatom na ręce Grażyny Rozmus, wręczył prze
wodniczący straży i rady miejskiej KrzysztofWilk

wraz z sołtysem Jackiem Skowronem oraz dy
rektorem Wiesławem Sitko z Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej. Jak co roku dzieciarnia
miała możliwość jazdy konnej, z czego skorzystała
z radością.

Szefowa zespołu podobnie jak i cała gru
pa bardzo się wzruszyła, a przecież to początek
obchodów pierwszego „krzyzika" I jak nazywał
okrągłe rocznice dziś już prawie dziewięćdziesię
ciu siedmioletni Władysław Pogoda. Na koniec
Wołanie i Łopienka odśpiewali sobie nawzajem
sto lat /oni też w tym roku obchodzą swoje dzie
sięciolecie/ i dwieście lat dla Władysława Pogody.
O sobótkach przypominało ponad dwumetro
we j wysokości ognisko dozorowane przez strażaka
ochotnika. Wspólnie z Domatkowianami bawił się
poseł na sejm Zbigniew Chmielowiec z małżonką.
Do pierwszego kwiatu paproci profesjonalnie grał
do tańca Zespół Golden Time. Zabawa przednia, a
i ofiarność sponsorów i organizatorów wyjątkowa.
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WIATRAKI W KRAINIE DESZCZOWCOW

Plener Wiatraki 2017 Szymbark „ W
kasztelu i skansenie" (17 czerwca) to wy
darzenie plastyczne dla dzieci i młodzieży
szkolnej aktywizujące młode pokolenie
twórców. Uczestniczą

w nim dzieci i młodzież, szkolna z terenu po
wiatu kolbuszowskiego i sąsiednich. Od pierwszej
edycji upłynęło już ćwierć wieku a organizowany
przez Miejski Dom Kultury plener cieszy się cią
gle popularnością. Szymbarska edycja była pod
każdym względem wyjątkowa, pobiliśmy rekord

uczestnictwa. Po raz pierw
szy młodzi artyści pojechali
dwoma pełnymi autobusami.
Wzbudzili podziw turystów
z całej Polski swoją malar
ską pasją (mimo rekordowo
skrajnej „niepogody"). Wy
jątkowe życzliwe przyjęcie
ze strony kierownictwa pla
cówki etnograficznej doku
mentującej dziedzictwo gru-

--

py Pogórzan umożliwiło wykonanie prac w pod
cieniach, sieniach, klepiskach i izbach obiektów.
Na zakończenie nastąpiło oblężenie Kasztelu
Gładyszów - perły polskiego renesansu. Obiekt
wyremontowany i wyposażony w multimedia za
interesował grupę fanów plastyki.
Już w środę (21 czerwca) nastąpił werni
saż prac wykonanych w szymbarskim deszczu.
Na wystawie mogliśmy obejrzeć bardzo udane
prace. Wszyscy nagrodzeni zostali upominkami,
dyplomami, przebojem okazały się lody pochło
nięte błyskawicznie przez młodych twórców i ich
nauczycieli.
Kolejna plenerowa lekcja wrażliwego spoj
rzenia na świat została z nawiązką odrobiona!

Sukces ucznia kolbuszowskiego LO

Kacper Sito - uczeń trzeciej klasy Li
ceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej
został laureatem X Ogólnopolskiej Olim
piady „O Diamentowy Indeks AGH" z
przedmiotu geografia z elementami geo
logii, w roku szkolnym 2016/2017.

Dnia 21 czerwca 20 I 7 roku odbyło się uro
czyste zakończenie X Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH". Organizowana
przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
olimpiada przebiegała w trzech stopniach i reali
zowana była w zakresie czterech przedmiotów:
matematyki, fizyki, chemii i geografii z elemen
tami geologii.
W pierwszym etapie olimpiady brało udział
łącznie ponad 2 tysiące uczniów szkół ponadgim
nazjalnych z całej Polski. Na tym poziomie na
leżało wykazać się wiedzą i umiejętnościami w
zakresie rozszerzonym z wybranego przez siebie
przedmiotu - mówi Piotr Bujak, nauczyciel geo
grafii i podstaw przedsiębiorczości kolbuszow
skiego LO.
Do drugiego etapu olimpiady geograficz
nej zakwalifikowało się około 20 osób z naszego
województwa. Sprawdzian pisemny odbył się w
Przemyślu i dotyczył treści z geografii fizycznej
na poziomie rozszerzonym oraz treści wykraczają-

cych poza realizowany program nauczania.
Po tym etapie Kacper zakwalifikował się do
trzeciego stopnia olimpiady i znalazł się w
grupie finalistów.
Stopień centralny odbył się w budyn
ku głównym AGH w Krakowie, brało w
nim udział łącznie 567 uczniów. Zmagania
młodych geografów na tym poziomie do
tyczyły szerokiej znajomości zagadnień z
dziedziny geologii i geomorfologii. Lau
reatami zostali finaliści, którzy otrzymali
minimum 70% możliwych do zdobycia
punktów w sprawdzianie w ramach zawo
dów centralnych.
Kacper wykazał się ogromną wiedzą
geograficzną oraz logicznym myśleniem.
Uzyskał wynik 76% i dzięki temu zdobył za
szczytny tytuł laureata II stopnia olimpiady.
W rekrutacji w roku akademickim
20l7/2018 na wszystkie kierunki studiów
pierwszego stopnia w AGH przyjmowa
ni będą z pominięciem rekrutacji laureaci
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy
Indeks AGH".
Gratulujemy uzyskanego wyniku i
życzymy Kacprowi dalszych sukcesów na
wymarzonym kierunku studiów.

Kacper Sito - uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształ
cącego w Kolbuszowej został laureatem X Ogólnopolskiej
Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH".
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Swiętego Józefa w Kolbuszowej

WAKACJ E, WAKACJ E . . .

Czas wakacji w Przedszkolu Niepublicznym pw. Św. Józefa w Kolbu
szowej to przede wszystkim czas odpoczynku. Kolejny rok przedszkolnych
przygód dobiegł końca. Dla wszystkich był to rok pełen niespodzianek, suk
cesów i wielkich wypraw.
Wiele łez wzruszeń spłynęło po policzkach podczas corocznej uroczysto
ści patriotyczno-religijnej, jasełek połączonych ze spotkaniem z okazji „Dnia
Babci i Dziadka", a także przygotowanym przedstawieniem nawiązującym do
setnej rocznicy objawień Maryi w Fatimie, gdzie mali artyści odegrali swoje
życiowe role. Wzruszeń nie zabrakło w trakcie obchodzonego Jubileuszu z
okazji 25-lecia ślubów zakonnych Czcigodnej Siostry Beaty Nieć Służebniczki
NMP NP. Przedszkole przekazuje wiele wartości swoim podopiecznym. Szcze
gólnie ważne są wartości religijne, dzieci są zachęcane do aktywnego udziału
w różnych nabożeństwach i uczestnictwa w życiu religijnym. Wiele radości,
ale także możliwości poznania oraz zdobycia informacji o wielu świętych i
zaczerpnięcia z ich życiorysów najlepszej cząstki do realizacji w swoim życiu
miały przedszkolaki podczas zorganizowanego „Balu Wszystkich Świętych".
Wycieczka do Muzeum Dobranocek, Centrum Zabaw „Fantazja" w
Rzeszowie była wspaniałą przygodą dla wszystkich. Przedszkolna rodzinna
wycieczka do Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach oraz znakomita zabawa w
Parku Rozrywki „Energylandia" w Zatorze będzie cudownym wspomnieniem.
Wiele radości sprawiły zorganizowane w przedszkolu przez Panie warsztaty
dla rodziców. Niesamowite wrażenia dostarczyła familijna grupa parateatralna
rodziców, która wystawiła swoją wersję bajki pt. ,,Królewna Śmieszka". I wiele
innych, cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra dzieci i przedszkola ...
Dziękujemy rodzicom przedszkolaków za zaangażowanie w tych małych
i dużych przedsięwzięciach. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy odwiedzili
przedszkole.
,, Szczególne słowa podziękowania należą się Czcigodnej Siostrze Dyrek
tor Beacie; Szanownym Paniom: Ani, Gosi, Teresie, Edytce i Kasi za wszyst
ko, co każdego dnia robiły dla naszych dzieci. Realizowane przedsięwzięcia
przerosły nasze oczekiwania i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wcielonych
inicjatyw. Codziennie widzimy i słyszymy w naszym domu nowe piosenki,
wierszyki, słówka w języku angielskim, które poznają nasze dzieci. Jesteśmy
wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, dobrą radę i pochwalę.
Za ogromne wsparcie i wskazywanie właściwej drogi. Serdecznie dziękujemy za
wyzwalanie pragnień, zdolności, troskę, wielkie serce i oddanie. Za te wspólne
drogi i ścieżki najpier w „przedeptane ", potem przebyte, za mądrość i jeszcze
raz za ogromne serce - jeszcze r az dziękujemy. "
Ten rok dla wszystkich i dla każdego z osobna był rokiem, którego nie
zapomnimy. Do zobaczenia we wrześniu!
Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną przypominającą niektóre
przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane w Przedszkolu Niepublicznym pw.
Św. Józefa w Kolbuszowej.

Jubileusz z okazji 25-lecia ślubów zakonnych Czcigodnej Siostry Beaty Nieć
Służebniczki NMP NP.

,,Bal W szystkich Świętych ".

Uroczystość patriotyczno-religij'na.

Wizyta Świętego Mikołaja - Biskupa.

Jasełka połączone ze spotkaniem z okazji „ Dnia Babci i Dziadka ".
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Piknik rodzinny
,, Siedlisko 2017"
W dniu 16.07.2017 r. na Stadionie Sportowym w Kolbusw
wej odbyło się wydarzenie kulturalno - promocyjne pn. ,,Piknik
Rodzinny Siedlisko 2017".

Celem wydarzenia było pobudzenie zaangażowania społeczności lokal
nej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym
obszarze, wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi, lokalnymi środowiska
mi. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Siedlisko" przy
udziale Burmistrza Kolbuszowej oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu. Od godz. 1 0.00 toczyły się rozgrywki szachowe o puchar
Prezesa LGD „Siedlisko, w których uczestniczyło łącznie 66 szachistów. O
godz. 16.00 rozpocz,ły się rozgrywki sportowe piłki nożnej, siatkówki pla
żowej oraz konkurs rzutów karnych dla dzieci. Na scenie wystąpili laureat
programu „Mam talent": Michał Stochel na akordeonie, flecista Marcin Kosio
rowski oraz zespół folklorystyczny seniorów „Ziemia Podkarpacka". Grupa
Crazy Art zaprezentowała spektakl interaktywny pt. ,,Skecz wakacyjny".
Podczas imprezy odbył się również konkurs dla KGW „Słodkie babeczki",
w którym brały udział cztery KGW, po jednym z każdej gminy wchodzącej
w skład Stowarzyszenia „Siedlisko".

Gwiazdą wieczoru był zespół „VEEGAS". Organizatorzy zapewnili
dla dzieci darmowe atrakcje: dmuchańce, kule wodne oraz strzelnicę inte
raktywną.
Wydarzenie promocyjno-kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" wspófinansowane było ze środków UE
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywi
zacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
,, Przedszkolny Dzień Rodziny ".

Stowarzyszenie „LGD Siedlisko"

-----,

�
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J u b i l e u sz 20 l at „ M azu rza n "

Sięgając pamięcią do początków
tego sławnego zespołu należy zauwa
żyć, że został on założony z inicj atywy
oddolnej.

Po prostu grupa osób, na czele z Janem
Adamczykiem, jego żoną Emilią i sąsiadką Geno
wefą Makusak uznała, że we wsi Mazury potrzeb
ny jest zespół śpiewaczy. Marzyli o zespole pieśni
i tańca, lub zespole obrzędowym, który potrafiłby
zaśpiewać na imprezach wiejskich lub kościelnych,
zatańczyć, zademonstrować jakieś dawne obrzędy
ludowe. Oparli się na członkiniach miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich, którego pani Adamczy
kowa była przewodniczącą.

Kierowniczka zespołu E. Adamczyk, wyr aźnie
wzruszona dużym uznaniem obecnych na sali.
Pomysł trafił na właściwy grunt. Wśród star
szego pokolenia Mazurzan wspominane są do dziś
piękne tradycje teatralne. Przedwojenne i powo
jenne. W szczególności teatr amatorski założony i
prowadzony przez państwa Jagodzińskich, zasłu
żonych nauczycieli, który przez całe lata 60- te co
zimę odgrywał nową sztukę teatralną. Była to kla
syka literatury. Ale to nie tradycje zadecydowały
o sukcesie zespołu. Ważniejsze okazały się chęci,
zdolności poszczególnych osób i samodyscyplina.
Nie bez znaczenia była bezinteresowność. Poświę
cenie cennego czasu na działalność społeczną.
Pierwszy występ zespołu, na razie jeszcze
śpiewaczego, bez nazwy, odbył się podczas uro
czystości oddania do użytku i poświęcenia gazocią
gu gminnego, w Mazurach, w dniu 3 maja 1997 r.
Skompletowany na tę okoliczność zespół tworzyły:
Emilia Adamczyk - kierowniczka, Alicja Adam
czyk, Genowefa Makusak, Zofia Fila, Anna Rosół,
Maria Białas, Halina Czułyt, MariaAndrysiewicz,
Ewa Starzyk, Anna Skwira, Monika Dec i Helena
Bębenek. Na akordeonie przygrywał im wtedy
Jan Woś. Występ się ludziom spodobał. Panie na-

brały więc ochoty
na kolejne występy.
Pomocna okazała się
przychylność wójta
Henryka B aj k a i
wsparcie ze strony
dyrektora GOKSiR
Stanisława Samo
j ednego. A nade
wszystko pomoc
merytoryczna, et
nograficzna, którą
zapewniła jako stała
konsultantka pani
Jolanta Dragan z
MKL w Kolbuszawej. Swego rodzaju Członkinie zespołu „ Mazurzanie " niosąferetrony podczas procesji. Od lewej Anita
Śliż, Karolina Woś, Alicja L iszkowska. Fot. B. Popek
,,chrztem bojowym"
dla zespołu był pierwszy występ na Międzywoje zajęć, kolędach, obrzędach. Stali się więc Zespo
wódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpie łem Obrzędowym „Mazurzanie", działającym pod
waczych w Tyczynie, w dn. 29 czerwca 1997 r. patronatem GOKSiR w Raniżowie. Byli i są do
Panie wystąpiły tam w strojach lasowiackich, tej pory wizytówką gminy Raniżów. Podobnie
boso. Ich oryginalny, piękny, szczery śpiew został jak utworzona później kapela „Raniżowianie",
doceniony przez jury przyznaniem wyróżnienia i czy Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki". Wszyscy
nagrody pieniężnej. Taki był początek, najogólniej dotychczasowi wójtowie doceniali „Mazurzan".
rzecz biorąc.
Nie mniej jednak sytuacja zmieniła się na gorsze
W późniejszym czasie na przeglądach w za wójta D. Fili, po zmianie dyrektora GOKSiR.
Tyczynie panie tworzące zespół śpiewaczy o na Po przeniesieniu na inne stanowisko zasłużonego
zwie „Mazurzanie", zajmowały pierwsze, drugie, dla kultury i prasy gminnej dyr. St. Samojednego
lub trzecie miejsca. Czołowe miejsca zajmowały i zastąpieniu go osobą niewłaściwą. Wskutek tego
też na wielu innych festiwalach, przeglądach i fatalnego posunięcia zachwiał się też los kapeli
konkursach. Z czasem do zespołu udało im się ,,Raniżowianie".
wciągnąć trzech swoich mężów. Byli nimi Jan
Nie sposób w tak krótkim artykule opisać
Adamczyk, Henryk Maknsak i Józef Fila. Doraźnie choćby ważniejsze sukcesy „Mazurzan". Jest ich
występowali też inni. Tańczyli z paniami i odgry naprawdę bardzo dużo. Czytelników interesują
wali role męskie w różnych pokazach dawnych cych się tym tematem odsyłamy do artykułu pani

Zespól „ Mazurzanie " w obecnym składzie, odbier a życzenia od posła lv(iazgi. Od lewej: Renata Śliż,
Teresa Szymanek, Jan Adamczyk, Genowefa Makusak, JózefFila, Ewa Srodoń z· d. Jaworska, Henryk
Makusak, Karolina Woś, Anita Śliż, Mar ia Fila, Danuta Sobuś z d. Stępień, z tylu mało widoczna Alek
sandr a Kiełb, Stefania Sondej, Emilia Adamczyk, z tylu mało widoczna Alicja Liszkowska z d. Adamczyk,
poseł Mieczysław Miazga, r adny Sławomir Spaczyński.
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Emilii Adamczyk pt. Zespół Obrzędowy „Mazu
rzanie", zamieszczonego w pracy zbiorowej W
służbie bliźniemu. 90 lat OSP w Mazurach, opu
blikowanej w 2012 r. pod red. B. Popka. Także do
strony internetowej wsi Mazury, gdzie w zakładce
> Zespół Obrzędowy Mazurzanie prezentowane są
skany kroniki zespołu. Aktualnie w przygotowaniu
jest większa publikacja o zespole.
Jednak nie można pominąć najbardziej presti
żowych w skali kraju osiągnięć zespołu. Pierwszym
z nich jest udział w 33 Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą, w dniach 25 - 27 czerwca 1999 r. Na tym
najsłynniejszym w kraju festiwalu zespół „Mazu
rzanie" wystąpił w dziewięcioosobowym składzie:
Emilia Adamczyk, Alicja Adamczyk, Genowefa
Makusak, Zofia Fila, Maria Fila, Maria Białas,
Stefania Sondej, Monika Dec, Edyta Potocka, z
trzema pieśniami - Dojze nom Boze, Oj na podwó
recku, Kasiejko moja. Za piękne wykonanie tych
starodawnych pieśni jury festiwalu przyznało im
trzecią nagrodę. W dniu 6 lipca 2003 r. młode „Ma
zurzanki" (do 18 lat), w składzie: Alicja Adamczyk,
Edyta Potocka, Ewa Jaworska, Monika Dec i Danuta
Stępień, wystąpiły na VIII Ogólnopolskim Festi
walu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"
w Bukowsku. Tam zdobyły I miejsce. Wielka była
radość dziewczyn, ale też wszystkich pozostałych
członków zespołu, ich rodzin i znajomych. Potem
jeszcze dwukrotnie zdobyły tam I miejsca oraz dwu
krotnie II miejsca. Były też wyróżnienia. W tym
samym roku, 1O sierpnia, ogromny sukces starszych
„Mazurzanek". Wspaniały występ, I miejsce i Złota
Spinka na słynnej ogólnopolskiej imprezie XXXVII
Sabałowe Bajania, w Bukowinie Tatrzańskiej, koło
Zakopanego. Wygrać z góralami to nie jest łatwa
sprawa. Panie z Mazurów w składzie E. Adam
czyk, G. Makusak, Z. Fila, S. Sondej, H. Czułyt,
zaśpiewały pieśni - Dojze nom Boze, Kozarek, Trzej
młodzieńcy.
Na Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenc
kich w Spale zespół z Mazurów reprezentował
Województwo Podkarpackie. Tam, za wieniec
dożynkowy, uwity w kształcie kopuły z czterech
podstawowych zbóż, ozdobiony świeżymi kwiata
mi, otrzymał wyróżnienie I stopnia. Także osobiste
gratulacje od pary prezydenckiej - Aleksandra i
Jolanty Kwaśniewskich.
„Mazurzanie" ubogacają wszystkie większe
imprezy organizowane w Mazurach. Każdego roku
w styczniu, wspólnie ze szkołą, organizują impre
zę otwartą dla wszystkich, z poczęstunkiem, pod
nazwą „Mazurskie Kolędowanie". Odgrywają na
niej „Kolędę z Herodem", lub „Kolędę z Rajem".
Potem wspólnie z członkami Rady Sołeckiej, stra
żakami OSP i wszystkimi na sali śpiewają kolędy.
Uczestniczą w procesjach Bożego Ciała, niosąc
feretrony, w organizowanych Piknikach Rodzin
nych i Dniach Mazurów. Po żniwach wykonują
piękne, oryginalne wieńce dożynkowe. Wnoszą
je uroczyście do kościoła, wraz z księdzem pro
boszczem. Następnie uczestniczą z nimi w do
żynkach diecezjalnych w Rzeszowie. Często też
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Długoletnie byle członkinie zespołu. Od lewej, Maria Białas, Halina Czulyt, Anna Rosół, Zofia Fila.
w organizowanych wojewódzkich przeglądach
wieńców dożynkowych. Nie rzadko zdobywają za
nie duże uznanie jury i główne nagrody. Ubogacają
też imprezy organizowane przez Gminę Raniżów.
Przypominają, propagują i upowszechniają ginącą
kulturę ludową okolic Raniżowa. Na scenach Wo
jewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, oraz
innych ośrodków, często prezentują opracowane
i przygotowane przez siebie widowiska teatralne,
jak np. ,,Okrężne w Mazurach", ,,Wigilia lasowiac
ka", ,,Obrzędy Wielkiego Tygodnia", ,,Kiszenie
kapusty", ,,Obróbka lnu", ,,Zmówiny", ,,Wesde
lasowiackie". Niekiedy występują wspólnie z kapelą
,,Raniżowianie" i zespołem „Lesiaki" z Raniżowa.
Biorą udział w rekonstrukcjach dawnych prac po
lowych, jak np. żniwa, kopanie ziemniaków, obrób
ka lnu, kręcenie powrozów. Podczas przedstawień
mówią gwarą miejscową i używają replik strojów
ludowych Lasowiaków raniżowskich.
Do największych osiągnięć Zespołu Obrzę
dowego „Mazurzanie", ale już w zupełnie innej
kategorii, należy zaliczyć utworzenie w Mazurach,
w budynku po byłym przedszkolu, Mazurskiej Izby
Regionalnej. Takiego sublokalnego mini muzeum,
prezentującego kulturę materialną mieszkańców
wioski z początku XX wieku. Eksponowane są
tam różnego rodzaju narzędzia, meble, sprzęty go
spodarskie, rolnicze, kuchenne, używane dawniej
przez kilka pokoleń rolników, rzemieślników, czy
gospodynie domowe, które udało się uratować przed
zniszczeniem. Służą one też zespołowi jako rekwi
zyty podczas przedstawień. Chętnie pokazują je
wycieczkom szkolnym, a nawet zainteresowanym
pojedynczym osobom, zwłaszcza rodakom.
W tym roku zespół obchodzi 20 - lecie swej
działalności. Skromna impreza jubileuszowa odbyła
się w niedzielę 18 czerwca b.r. Głównymi punktami
programu były: Msza św. w kościele parafialnym w
Mazurach, odprawiona przez ks. proboszcza Wie
s�awa Doparta, następnie już w Domu Strażaka
tradycyjny toast i odśpiewanie „sto lat", składanie
życzeń, gratulacji, występ kapeli „Raniżowianie" ·

i obiad. Jubileusz „Mazurzan" swą obecnością
uświetnili: poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga,
z Górna, wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel,
przewodniczący Rady Gminy Ryszard Rzeszutek,
skarbnik Gminy Małgorzata Puzio, radni Gminy z
Mazurów Sławomir Spaczyński i Jan Rzeszutek,
oraz kierownik USC Stanisław Samojedny, były
zasłużony dyrektor GOKSiR. Gośćmi z Kolbuszo
wej byli: kierownik skansenu MKL w Kolbuszowej
Wojciech Dragan, kustosz tego muzeum i zarazem
konsultantka „Mazurzan" Jolanta Dragan, dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Kolbuszowej Andrzej Jagodziński z żoną. Do ofi
cjalnych gości ze wsi Mazury można zaliczyć: ks.
prob. Wiesława Doparta wraz z dwoma organistami,
dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Marka
Wiącka, przewodniczącą Rady Rodziców Ewę Szot,
prezesa jednostki OSP Czesława Białasa, nauczycie
li miejscowej szkoły oraz członków Rady Sołeckiej.
Sołtysa wsi Jana Adamczyka i przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich Renatę Śliż nie traktowano
jako gości, gdyż są aktywnymi działaczami zespołu.
Członkowie Zespołu Obrzędowego „Ma
zurzanie" a najwięcej jego kierowniczka Emilia
Adamczyk, wysłuchali wiele słów życzeń i gratu
lacji. Także i podziękowań za to wszystko czego
dotychczas dokonali. Życzono im m.in. nowych
,,powołań" do zespołu, zwłaszcza młodych wie
kiem pań i panów, mieszkańców wioski Mazury.
Do tych wszystkich najpiękniejszych życzeń dołą
czają się również redakcje „Wieści Raniżowskich",
„Przeglądu Kolbuszowskiego" oraz zapewne wielu
czytelników. Przyjmijcie więc od nas najserdecz
niejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, błogo
sławieństwa Bożego i dalszych sukcesów w pro
mowaniu kultury naszych Ojców. Naszej kultury
narodowej i wszystkiego co było najpiękniejsze
w życiu naszej _dawnej mazurskiej, raniżowskiej,
kolbuszowskiej, polskiej wsi . . .
Benedykt Popek
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POCZTÓWKA Z ZIELONEJ DZIELNICY

Greenpoint- bo o nim chcę napisać kilka słów jest miej
scem wielu przeobrażeń społecznych i kulturowych na prze
strzeni ostatnich stukilkudziesięciu lat. Nigdy nie mieszkałem w
nim, ale czasami wydaje mi się, że znam go od zawsze.

A teraz krótka historia. Najpierw byli Indianie Keskachauge. Później
tereny dzisiejszego Greenpointu zajęli biali osadnicy z E uropy. W XIX wieku
był zamieszkały przez imigrantów z Niemiec i Irlandii, których na początku
XX wieku zaczęli wypierać Polacy. I to nasi rodacy na długie lata zmienili
charakter dzielnicy. Wybudowali dwa kościoły, przy których zaczęły działać
sobotnio-niedzielne szkoły i różne organizacje. Ze składek społecznych wy
budowano Dom Narodowy, otwierano pierwsze sklepy, biznesy itd.
Pomimo tego, po II wojnie dzielnica zaczęła upadać. Dzięki powstaniu
w latach siedemdziesiątych Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej wielu

rodaków mogło wziąć kredyt i kupić dom. Wówczas zaniedbany Greenpoint
oferował bardzo tanie domy. Reprezentacyjna Manhattan Avenue była pełna
polskich sklepów, śmieci na chodnikach i niebezpiecznych wieczorów. Kiedyś
opowiadała mi znajoma, że mieszkała tam przez pięć i pół roku i nie mogła
się docze}ać, by się z niego wyprowadzić...
Na Greenpoint zawsze jeździło się po wędliny, ogórki i pieczywo ku
powane u Mazura, czy w Kiszce. Wstępowało do: polskich księgami, banku
by wpłacić ciężko zarobione dolary, aptek, lekarzy, agencji turystycznych by
wysłać paczkę do rodziny lub kupić tanio bilet do Polski ... Uczestniczyło w
polskich mszach świętych u „Cyryla i Metodego" lub „ Św. Stanisława", a po
nich zawsze znalazł się czas na spotkania towarzyskie. Wielką popularnością
cieszyły się polonijne restauracje, sklepy z elektroniką i kioski „grocery" z
czasopismami znad Wisły i kilkoma miejscowymi tytułami.
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Ale to jest już historia. Od lat widzę wielkie zmiany. Polaków przyjeżdża
do Nowego Jorku coraz mniej. Ci, którzy chcą tylko jakiś czas popracować,
wybierają Europę. Greenpoint, do niedawna kojarzony z Małą Polską,
zmienia się bardzo. Od czasu ataku na World Trade Center przeprowadziło
się tutaj wielu zamożnych Amerykanów. Dla nich ceny za mieszkania lub
domy okazały się wiele niższe niż za East River. Stąd jest stosunkowo nieda
leko do Manhattanu, gdzie oni zazwyczaj pracują. Dlatego wypierają mniej
zamożnych Polaków. Nasi rodacy zamykają biznesy, sprzedają swoje domy.
Często przenoszą się w inne, tańsze miejsca jak np.: nowojorski Ridgewood,
na gorącą Florydę lub wracają do kraju.
W ciągu ostatnich kilku lat „Nowy Greenpoint" zmienił się w takim
stopniu, że zaczął być zaliczany do grona najpopularniejszych dzielnic No
wego Jorku. I nadal się zmienia. Według portalu „Business Insider", dzielnica
jest najlepszym miejscem do zamieszkania dla młodych ludzi. Greenpoint
został nawet okrzyknięty „dzielnicą tysiąclecia". Również ceny mieszkań
znajdują się w czołówce najdroższych. Zmienia się demografia dzielnicy,
powstają nowe apartamentowce, następuje zabudowa East River na północ
od Williamsburga. Już zaczęła się realizacja projektu związanego z budową
40 kilkupiętrowych wieżowców, które mają stanąć w okolicy Commercial
Street, niedaleko Newtown Creek. W chwili pisania tych słów, na ukończeniu
jest pierwszy z nich, znajdujący się przy India Street i przystani promowej.
Został nazwany przez architektów: ,,The Greenpoint"...
Na Greepoincie zaczęły powstawać modne bary, hotele, restauracje,
kawiarenki, butiki i galerie sztuki, a także nowoczesne sklepy z żywnością,
zwłaszcza organiczną. Niestety, wzrosły bardzo szybko czynsze oraz ceny
domów i mieszkań.
Greenpoint staje się też dzielnicą czystą i zadbaną. Ulice wypełnili
brodaci hipstersi, młodzi z pieskami i na rowerach. Greenpoinckie studia
filmowe kręcą w naturalnych plenerach dzielnicy seriale telewizyjne (np.
Girls) i filmy. A ja, pracując przy 71 India Street w polskim klubie Amber
Health mogę te zmiany obserwować na bieżąco i cieszyć się, że kilka ulic
dalej jest Instytut Piłsudskiego, Kurier Plus, Markowa Apteka i jeszcze kilka
innych bliskich mi miejsc.
- Janusz Skowron, Nowy Jork 201 7

F I N A N S OWO

Polskie miasta wyludniają się
w rekordowym tempie

Z 39 metropolii liczących ponad 100 tysięcy
mieszkańców pozostanie tylko 27. Zgodnie z progno
zami GUS do 2050 roku polskim miastom ubędzie
ponad 4 mln mieszkańców. Z 39 metropolii liczących
powyżej 100 tys. pozostanie 27. Najszybciej wylud
niają się Opole, Kielce i Łódź.
Jakie są tego powody? Jest ich kilka. Jeden to
demografia. Wyludnianiu sprzyja migracja zarob
kowa. Mieszkańcy miast częściej niż ci ze wsi wy
jeżdżają do pracy za granicę. Głównym problemem
jest jednak to, że coraz chętniej wyprowadzamy się
z miasta na wieś. Eksperci mówią nawet o niekon
trolowanej suburbanizacji, czyli powstawaniu zabu
dowy mieszkaniowej na obrzeżach miast lub poza
ich granicami, gdzie nie ma dobrych dróg, szkół,
przedszkoli, czy sklepów. Dziesiątki tysięcy ludzi
buduje domy na terenach, które nie są do tego przy
stosowane. Brak im wyposażenia w wystarczającą
infrastrukturę techniczną i społeczną .
Rozlewanie się miast jest możliwe, bo dzia
łający pod presją właścicieli wójtowie i burmistrzo
wie coraz chętniej przekształcają działki rolne w
budowlane, do których dopiero trzeba doprowadzić
wodociąg, kanalizację, często nawet drogę. Tymcza-

sem terenów budowlanych w kraju nie brakuje. W
tej chwili plany zagospodarowania przestrzennego
obejmują 30 proc. obszaru Polski. Objęcie planarni
innych terenów, na których studia zagospodarowania
przewidują rozwój spowoduje, że będzie ich jeszcze
więcej.
Natomiast Ci co zostają w miastach, płacą
większe koszty. Z miast wyjeżdżają najbogatsi, często
przeprowadzając się razem ze swoją firmą. Ich dzieci
nie zmieniają jednak szkoły. A to oznacza, że zabie
rają dochody, wciąż generując koszty. Utrzymanie
miejskich dróg, kolei, wodociągów, kanalizacji czy
sieci gazowych rozkłada się również na mniejszą licz
bę mieszkańców, co zwiększa koszty. Miasta muszą
podnosić ceny usług komunalnych, albo dopłacać z
publicznej kasy, która też ma swoje ograniczenia.
Chcąc zatrzymać mieszańców u siebie, wła
dze miast inwestują w projekty rewitalizacyjne,
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, rozwój
komunikacji miejskiej, tworzenie żłobków i przed
szkoli, programy stypendialne dla studentów czy
budownictwa społecznego. Wszystko po to, by życie
w mieście było bardziej komfortowe, a co za tym
idzie atrakcyjne.

Jednak wydaje się, że aby zatrzymać lub
odwrócić proces wyludniania miast Polacy mu
szą mieć dostęp do tanich mieszkań. Tymczasem
te, które powstają, są budowane głównie przez
prywatnych inwestorów i sprzedawane po cenach
rynkowych.
Marek Kowalski

Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem
handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie do
świadczenie zawodowe -pracując na stanowiskach kie
rowniczych w sferze finansów, zarządzania projektami
(w tym restruktu,yzacji) oraz importu w największych
firmach Podkarpacia
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B u d owa i p rze b u d owa
ka n a l izacj i w Ko l b uszowej

W dniul4 lipca br. w Urzędzie Miej
skim w Kolbuszowej wstała podpisana
umowa na realizację zadania pn. ,,Popra
wa gospodarki wodno-ściekowej aglome
racji Kolbuszowa - etap I".

Inwestycja została podzielona 2 części:
Cześć I - ,,Przebudowa kanalizacji ogól
nospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system
kanalizacji rozdzielczej."
Przedmiotowa inwestycja obejmuje prze
budowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w
zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji roz
dzielczej. W ramach inwestycji istniejący kanał
kanalizacji ogólnospławnej zostanie zdemontowa
ny i zostaną wybudowane nowe sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Realizacja robót odbywać
się będzie na „czynnym" kanale - ścieki płynące
istniejącą siecią ogólnospławną będą przepompo
wywane do nowych sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. W trakcie realizacji robót sukcesywnie
będą przyłączani użytkownicy do nowych sieci.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę
sieci ogólnospławnej z wyłączeniem odcinków
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej w
poprzednich latach.
Zakres inwestycji obejmuje:
I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 9 220,10 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o
łącznej długości 2 156,90 m,
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej
długości 3 884,00 m,
4. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
5. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej.
Wartość umowy: 9 263 533,17 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót bu
dowalnych: 31 lipca 2019 r.
Część II - Zadanie nr 1 pn.: ,,Budowa kana
lizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic:
Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targo
wa, Zielona, Prof. Żytkowskiego" oraz Zadanie nr
2 pn.: ,,Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w
zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena,
Bytnara, Obrońców Pokoju .w Kolbuszowej na
system kanalizacji rozdzielczej."

Zakres dotyczący Zadania nr I pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie
ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego,
Targowa, Zielona, Żytkowskiego" obejmuje bu
dowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od
rzeki Nil w kierunku ul. Nowe Miasto oraz obszar
leżący po południowej stronie ulicy Obrońców
Pokoju w Kolbuszowej. Zakres inwestycji obej
muje budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem
odcinków wykonanych w poprzednich latach.
Zakres inwestycji:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 3 066,5 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o
łącznej długości 584,0 m,
3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej,
5. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej.
Zakres dotyczący Zadania nr 2 pn.: ,,Prze
budowa kanalizacji ogólnospławnej w zalewni
ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara,
Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system ka
nalizacji rozdzielczej", obejmuje tylko budowę
sieci kanalizacji z przyłączami w rejonie ul. Nowe
Miasto. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem od
cinków wykonanych w poprzednich latach.
Zakres inwestycji:
I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 144,50 m,
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o
łącznej długości 71,50 m,
3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezd
nych o nawierzchni z kostki brukowej oraz
trylinki.
Wartość umowy: 1 746 768,71 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót bu
dowalnych: 31 stycznia 2019 r.
Wykonawca prac jest firma TELEBUD Sp.
z o. o. z Kolbuszowej
Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wod
no-ściekowa w aglomeracjach".
Projekt pn.: "Poprawa go
spodarki wodno-ściekowej aglo
meracji Kolbuszowa" nr NFOSi
GW-DP.51.225.2016 realizowany
w ramach Programu Operacyj
nego Infrastruktura i Środowi
sko 20 14-2020, ziałanie 2.3
„Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach".
Umowa o dofinansowanie
Nr POIS.02.Q3.00-00-0188/1 6-00
z dnia 10 maja 2017r.
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OGŁOSZEN IA U M i G
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.I ustawy o gospodar
ce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
dzierżawę.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 3 5 ust. I ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 20 l 6r. poz. 2147 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 3 5 ustawy o gospodarce nie
ruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.)
wykaz nieruchomości gruntowych własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w
trybie przetargu.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nie
ruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.)
wykaz lokali mieszkalnych własności Gminy Kol
buszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargu.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RODZINIE ZMARŁEGO
WŁADYSŁAWA
ZIELIŃSKIEGO
emerytowanego nauczyciela
ZS nr 2 w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

---
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S E RWIS I N FORMACYJ NY
U RZĘDU M I EJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

26 par świętowało Złote Gody
Złote i diamentowe gody świętowa
ły małżeństwa z Gminy Kolbuszowa. 50
lat temu dwadzieścia sześć par a 60 lat
dziesięć par stanęło na ślubnym kobier
cu. W poniedziałek 26 czerwca obchodzili
swój jubileusz. Parom towarzyszyli bliscy.
Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu
Kultury.
W uroczystości wręczenia medali za długo
letnie pożycie małżeńskie przyznane przez Pre
zydenta RP wzięli udział przedstawiciele władz
miejskich B urmistrz Kolbuszowej Jan Zuba,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk,
Wicestarosta Wojciech Cebula oraz Zastępca Kie
rownika USC Ewa Gul-Czachor.
Pary otrzymały również pamiątkowe dyplo
my oraz kwiaty. Następnie wzniesiono toast za
zdrowie świętujących oraz złożono im życzenia
i gratulacje. Występ dla Jubilatów przygotowała
Katarzyna Liszcz-Starzec.

50- lecie obchodzili:

- Bajor Roman i Joanna zam. Kolbu
szowa
- Bajor Stanisław i Stanisława zam. Do
matków
- Baran Edward i Maria zam. Kolbu
szowa
- Chruściel Stanisław i Maria zam. Wi
dełka
- Drożdż Tadeusz i Zofia zam. Kolbuszowa
- Eliasz Michał i Stanisława zam. Domatków

- Gorzelany
Jan i Danuta zam.
Kolbuszowa Dolna
- Guzior Ste
fan i Krystyna zam.
Kolbuszowa
- Jemioło Jan
i Anna zam. Kupno
- Jemioło
Mieczysław i Hele
na zam. Domatków
- Kiwak Jan i
Krystyna zam. Kol
buszowa Dolna
- Kosiorowski
Józef i Stanisława
zam. Kolbuszowa Górna
- Mosiołek Krzysztof i Janina zam. Kol
buszowa
- Niemczyk Władysław i Helena zam.
Przedbórz
- Piotrowski Stanisław i Krystyna zam.
Kolbuszowa
- Ploch Stanisław i Joanna zam. Widełka
- Puzio Józef i Władysława zam. Kolbuszowa Górna
- Sarama Władysław i Janina zam. Prze
dbórz
- Sitarz Tadeusz i Zofia zam. Widełka
- Szwanenfeld Wiktor i Stanisława zam.
Nowa Wieś
- Śpiewak Władysław i Maria zam. Wi
dełka

- Tęcza Stanisław i Stanisława zam. Kol
buszowa
- Trętowicz Piotr i Zofia zam. Bukowiec
- Widak Edward i Zofia zam. Poręby Kupieńskie
- Zaletański Jan i Kazimiera zam. Kol
buszowa
- Rozenbajgier Kazimierz i Helena zam.
Kolbuszowa

60- lecie obchodzili:

- Biestek Stanisław i Genowefa zam. Kol
buszowa Górna
- Chmielowiec Stanisław i Janina zam.
Kolbuszowa
- Kostuj Stanisław i Zofia zam. Kolbuszowa Dolna
- Rząsa Józef i Barbara zam. Kolbuszowa
- Salach Edward i Helena zam. Kupno
- Stachnik Stanisław i Anna zam. Kolbuszowa
- Starzec Jan i Władysława zam. Domatków
- Starzec Piotr i Zofia zam. Domatków
- Bogacz Piotr i Zofia zam. Zarębki
- Czepiel Eugeniusz i Teresa zam. Kolbuszowa
Prosimy zainteresowane pary małżeńskie,
które osiągnęły wymagany staż (co najmniej 50 lat)
i są zainteresowane otrzymaniem medalu od Prezy
denta RP o kontakt z USC w Kolbuszowej (tel. 17
2271 513). W szczególności prosimy o informacje
od tych par, które brały ślub poza Kolbus:z:ową, a
obecnie z�mieszkują na jej terenie.

rm ---------
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Kolbuszowscy Policjanci dbają
o bezpieczeństwo podczas wakacji

Okres wakacyjny to czas odpoczyn
ku. Dla policjantów jest to jednak czas
wzmożonej pracy związanej z zapewnie
niem bezpieczeństwa na wielu płaszczy
znach. Funkcjonariusze rozpoczęli już
patrole wodne na zalewie Maziarnia.
Policjanci ruchu drogowego kontrolują
autobusy przewożące dzieci na kolonie,
dzielnicowi natomiast sprawdzają warun
ki, w jakich wypoczywają dzieci na tere
nie powiatu kolbuswwskiego.
DZIAŁANIE PREWENCYJNE
Działania o charakterze informacyjno-edu
kacyjnym „Bezpieczne wakacje 20 I 7" rozpoczęły
się już od początku czerwca. Kolbuszowscy po
licjanci odwiedzali szkoły i przedszkola przypo
minając o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
Podczas spotkań policjanci przestrzegali przed
ryzykownymi zachowaniami i uświadamiali od
powiedzialność prawną za swoje zachowanie.
Działania kontynuowane są również w okresie
wakacji. Policjanci spotykają się z grupami dzieci
i młodzieży zorganizowanych na półkoloniach roz
mawiając o bezpieczeństwie. Corocznie również
nad zalewem Maziarnia prowadzona jest akcja
informacyjna dotycząca bezpiecznego wypoczyn
ku nad wodą.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU
DROGOWYM
W działania zaangażowani są również poli
cjanci z Referatu Ruchu Drogowego. Już od pierw
szego weekendu wakacji funkcjonariusze rozpo
częli wzmożone kontrole na drogach naszego po
wiatu pod kątem ujawniania kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości, przekraczania prędkości,
sposobu przewożenia dzieci i innych wykroczeń po
pełnianych zarówno przez kierujących samochoda
mi, motocyklami, rowerami a także przez pieszych.
Policjanci przypominają również, że w okresie
letnim ograniczone jest poruszanie się po drogach
samochodów ciężarowych. Zakaz dotyczy pojaz-

PANU
BRONISŁAWOWI
NIEZGODZIE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

POWIAT KOLBUSZOWSKI

dów i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 12 t (z wyjątkiem au
tobusów) w dniach od 23 czerwca do 28 sierpnia:
w piątki w godz. 18.00-22.00
w soboty w godz. 08.00-14.00
w niedziele w godz. 08.00-22.00
oraz:
14 sierpnia w godz. 18.00-22.00 15 sierpnia
w godz. 08.00-22.00

FUNKCJONARIUSZE PROWADZĄ RÓWNIEŻ
KONTROLE POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH
ZORGANIZOWANEGRUPYNAWAKACJE
Zapotrzebowanie w tym zakresie należy
zgłosić kilka dni wcześniej do Komendy Po
wiatowej Policji w Kolbuszowej pod numer:
17 2275 3 10 (dyżurny jednostki) lub 17
2275 3 5 0 - Referat Ruchu Drogowego.
Punktem kontrolnym wyznaczonym do kontroli
autokarów jest parking przy ul. Narutowicza w
Kolbuszowej (obok cmentarza).

PATROLE WODNE
Na terenie powiatu kolbuszowskiego naj
większym zbiornikiem wodnym jest zalew Maziar
nia w Wilczej Woli. Jest to zbiornik retencyjny, na
terenie którego obowiązuje zakaz kąpieli. Kąpać
można się jedynie na wydzielonym specjalnie ką
pielisku. W najbliższych dniach policjanci roz
poczynają sezon patrolowania motorówką terenu
zalewu. Funkcjonariusze szczególną uwagę będą
zwracać na osoby, które kąpią się poza wydziela-

nym kąpieliskiem. Policjanci będą kontrolować
również stan trzeźwości sterników pływających
po akwenie. Osoba, która steruje łodzią będąc
pod wpływem alkoholu odpowiada tak samo jak
kierowca.

KONTROLA MIEJSC
ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU
Miejsca, gdzie organizowane są obozy lub
kolonie dla dzieci będą sprawdzane przez dzielni
cowych poszczególnych rewirów z terenu powiatu
kolbuszowskiego. Policjanci będą zwracać uwagę
na warunki w jakich wypoczywają dzieci oraz na
sprawowaną opiekę. O pomoc w tym zakresie
można poprosić dzielnicowych.

PAMIĘTAJMY O APLIKACJACH „MOJA
KOMENDA''
I „KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA''
Policjanci przypominają również, o no
wych narzędziach, dzięki którym możemy w
szybki i wygodny sposób ustalić dane i kontakt
do dzielnicowego, a także odnaleźć najbliższą
jednostkę. Mobilna aplikacja „Moja Komenda"
pozwala na ustalenie dzielnicowego danego re
jonu służbowego w każdym miejscu w Polsce.
W sytuacji, gdy jesteśmy świadkami nieprawidło
wych zachowań możemy je zgłosić poprzez apli
kację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Możemy również sprawdzić, czy okolica w której
przebywamy jest bezpieczna.

PANI

PANI

ALEKSANDRZE
NIEZGODZIE

JANINIE AUGUSTYN

Dyrektorowi PSM I st. w Kolbuszowej

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
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składają:

składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Kolbuszowski szpital w sieci

Szpital Powiatowy im. Jana Pawia
II w Kolbuswwej znalazł się w tzw. sieci
szpitali. Listę szpitali zakwalifikowanych
do sieci oglosil Narodowy Fundusz Zdro
wia we wtorek (27 czerwca).

Zakwalifikowanie szpitala do sieci jest
gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu
konkursowym. Oznacza to, że szpitale będą miały
zagwarantowane ryczałtowe finansowanie przez
cztery lata. W województwie podkarpackim do
sieci zakwalifikowanych zostało w sumie 31 szpi
tali. Sieć obejmuje również ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych
oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

PODZIAŁ SZPITALI
W sieci wyodrębnione zostały szpitale za
bezpieczające podstawowe poziomy zabezpie
czenia zdrowotnego, które zostały podzielone na
szpitale I, II i III stopnia oraz szpitale zabezpie
czające specjalistyczne poziomy zabezpieczenia
zdrowotnego, w których wyodrębniono szpitale:
pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne oraz
ogólnopolskie.
W województwie podkarpackim szpitale,
które znalazły się w sieci zostały podzielone na
stępująco:
- szpitale I stopnia: placówki powiatowe w
Dębicy, Nisku, Nowej Dębie, Ustrzykach Dol-

nych, Lesku, ZOZ w Ropczy
cach, Kolbuszowej, Strzyżowie,
Lubaczowie, Leżajsku, Łańcucie
(Centrum Medyczne sp. z o.o.)
oraz szpital Pro Familia z Rze
szowa,
- szpitale II stopnia: Centrum
Opieki Medycznej w Jarosła
wiu, szpital w Jaśle, Przewor
sku, Stalowej Woli, ZOZ nr I
Rzeszowie (tzw. miejski przy
ulicy Rycerskiej), Tarnobrzegu
(wojewódzki), Krośnie (wo
jewódzki), Kliniczny Szpital
Wojewódzki nr I im. Chopina Kolbuszowski Szpital Powiatowy został zakwalifikowany do tzw.
w Rzeszowie, Nowe Techniki sieci szpitali Ministerstwa Zdrowia.
Medyczne Szpital im. Świętej
I w Rzeszowie (ul. Fryderyka Szopena , SP
Rodziny w Rudnej Małej,
ZOZ Górnie,
- szpitale III stopnia: szpital powiatowy w
- szpital ogólnopolski: SP ZOZ MSWiA (ul.
Mielcu, SP ZOZ w Sanoku, Wojewódzki Szpi
Krakowska 16).
tal im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Kliniczny
Celem utworzenia sieci szpitali (PSZ) jest
Szpital Wojewódzki nr 1 im. Królowej Jadwigi
poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami i
w Rzeszowie (ul. Lwowska), Rzeszowskie
zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania
Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowa
szpitali. W sieci znalazły się szpitale szczególnie
skularnej PAKS przy ulicy ks. Jałowego w
istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do
Rzeszowie,
świadczeń zdrowotnych. Ich funkcjonowanie i
- szpital onkologiczny lub pulmonologiczny:
stabilność finansowania muszą być zapewnione ze
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Klinicz
względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
ny Szpital Wojewódzki nr I w Rzeszowie (ul.
Opr. Barbara Żurkowska
Rycerska , Kliniczny Szpital Wojewódzki nr

Swięto Policji w Kolbuszowej

Uroczystość Święta Policji obcho
dzili w piątek (14 lipca) policjanci i pra
cownicy kolbuswwskiej jednostki. Jest to
szczególny dzień dla wszystkich funkcjo
nariuszy.

W trakcie uroczystego apelu i w obecności
zaproszonych gości, policjanci z Komendy Powia
towej Policji w Kolbuszowej otrzymali nominacje
na wyższe stopnie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w inten
cji policjantów i pracowników cywilnych Komen
dy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, ich rodzin,
policjantów emerytów oraz w intencji śp. nad
kom. Doroty Watracz i zmarłych funkcjonariuszy
pracujących w tej jednostce. Następnie policjanci
zapalili znicz pod „Dębem pamięci" znajdujący

się na kolbuszowskim ryn
ku, upamiętniający aspiran
ta policji państwowej Jana
Ozimka oraz jego syna Sta
nisława Ozimka.
Uroczysty apel roz
począł się o godz. I 0:00 na
placu obok budynku Ko
mendy Powiatowej Policji
w Kolbuszowej. W urocd. na str. 18
W trakcie uroczystego ape
lu na placu obok Komendy
Powiatowej Policji w
Kolbuszowej 21 funkcjona
riuszy otrzymało nominacje
na wyższe stopnie.

[ill --------cd. ze str. 17

czystościach wziął udział I Zastępca Komen
danta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
insp. Zbigniew Sowa oraz zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Sta
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz
Kolbuszowej Jan Zuba, ks. Dziekan Kazimierz
Osak, Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej st. bryg. Florian Pelczar, Pro
kurator Rejonowa Prokuratury Rejonowej w
Kolbuszowej Joanna Kwiatkowska-Brandys,
Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej Do
rota Kozubal, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta
Wróbel, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy
Wilk, Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec Józef
Tęcza, Zastępca Wójta Gminy Cmolas Lesław
Budzisz, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu Grzegorz Roma
niuk, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego
Zarządu NSZZ Policjantów Krzysztof Fi
lip i Mieczysław Klimek oraz Przewodniczący
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Terenowego Zarządu Stowarzyszenia
Emerytów Policyjnych Czesław Matuła.
W trakcie uroczystości odczytano list
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji Mariusza Błaszczaka. Komendant
Powiatowy Policji w Kolbuszowej insp. Sta
nisław Babula w przemówieniu odniósł się
do trudnej, a zarazem zaszczytnej służby
policjanta. Za zaangażowanie i codzienną
pracę podziękował policjantom oraz pra
cownikom cywilnym z kolbuszowskiej jed
nostki. Uroczystość była również okazją do
złożenia podziękowań dla tych, którzy na co
dzień wspierają naszą pracę.
W trakcie uroczystości medalami
XXV-lecia Niezależnego Samorządne
go Związku Zawodowego Policjantów
odznaczono Starostę Kolbuszowskie
go Józefa Kardysia, Burmistrza Kol
buszowej Jana Zubę, Prezesa Fundacji
W trakcie uroczystości medalami XXV-lecia Niezależ
na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej nego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
i Sportu Grzegorza Romaniuka, pod- odznaczono Starostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

Święto Policji obchodzone by/o między innymi w gronie przedstawicieli władz samorządowych i
współdziałających z Policją instytucji.

kom. Jolantę Skubisz-Tęczę, asp . szt. Krzysztofa
Czajkowskiego oraz st. asp. Przemysława Rybickiego,
Brązową Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono
podkom . Roberta Kobylskiego.
W trakcie uroczystego apelu na placu obok Komen
dy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 21 funkcjonariuszy
otrzymało nominacje na wyższe stopnie.
Uroczystość była także okazją do uhonorowania
dzielnicowych, którzy zdobyli najwięcej głosów w powia
towych eliminacjach plebiscytu „Dzielnicowy Bliżej Nas"
organizowanego przez gazetę codzienną „Nowiny" oraz
Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Laureatem
plebiscytu został mł. asp. Andrzej Sumara, oraz kolejno
asp. Krzysztof Andryś i mł. asp. Dariusz Tęcza.
Od przedstawicieli samorządów oraz współpracują
cych instytucji policjanci oraz pracownicy policji usłyszeli
życzenia oraz słowa uznania i życzliwości.

Witamy u czn iów klas pierwszych w naszych szkołach !
Gratulujemy wszystkim gimna;jali
stom przyjętym do klas pierwszych! Cie
szymy się, że z bogatej oferty edukacyj
nej wybraliście właśnie nasze szkoły
ponadgimna;jalne. Życzymy udanych i
bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we
wrześniu!

W wyniku rekrutacji do Liceum Ogólno
kształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszo
wej zakwalifikowano 71 uczniów, którzy w roku
szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę w 3 klasach:
Politechniczno - medycznet Przyrodniczo - tu
rystycznej oraz Humanistycznej. Dnia 4 września
br. uczniowie kolbuszowskiego liceum rozpoczną
naukę w 'wyremontowanym budynku dydaktycz
nym. Znacznie poprawi się estetyka szkoły i wy
posaże,nie w pomoce dydaktyczpe. Nauczyciele i
młodzież będą korzystać w 12 klasopracowniach
z zestawów tablic interaktywnych, projektorów
krótkoogniskowych i laptopów. Pozostałe kilka
naście klasopracowni zostanie wyposażonych w

projektory i laptopy. Do dyspozycji uczniów będą wydziale Biotechnologii, WSPiA w Rzeszowie nowe komputery w pracowni komputerowej i w Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bez
bibliotece szkolnej. W roku szkolnym 2017/2018 w pieczeństwa, WSiiZ w Rzeszowie -klasa patronac
liceum będzie realizowanych 7 innowacji pedago ka - moduł dziennikarski. Dyrektor LO Dariusz
gicznych: bezpieczeństwo wewnętrzne i zagrożenia Fus: ,,Jestem przekonany, że poprawa warunków
terrorystyczne, elementy wiedzy o prawie, język an nauki, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
gielski w medycynie, licealno - akademicka chmura rozbudowa bazy sportowej (planowana budowa
edukacyjna, Matematyka z GeoGebrą, warsztaty Orlika 200m i przebudowa strzelnicy sportowej),
dziennikarskie i warsztaty teatralne. Szkoła aktyw zaangażowanie nauczycieli i uczniów w osiąganiu
nie współpracuje z uczelniami wyższymi: Uniwer jak najlepszych ttyników w nauce i sporcie, stwa
sytetem Rzeszowskim - zajęcia laboratoryjne na rzanie warunków do rozwijania pasji i zaintereso-
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wań uczniów będzie sprzyjać osiąganiu wysokich
wyników na egzaminie maturalnym, olimpiadach i
w rywalizacji sportowej".
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
w Zespole Szkól Technicznych im. Bohaterów
Września 1939 r. w Kolbuszowej zostało przy
jętych 167 uczniów do klas I. Młodzież kształcić
się będzie na poziomie Technikum w zawodach:
technik budownictwa, technik informatyk, technik
logistyk, technik mechanik, technik mechatronik,
technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz
technik geodeta oraz na poziomie szkoły Branżowej
I stopnia w zawodach: operator obrabiarek skra
wających, monter zabudowy i robót wykończe
niowych, mechanik pojazdów samochodowych
i sprzedawca. Jak informuje Ryszard Zieliński,
Dyrektor ZST: ,, Do tejpory wykonana została win
da przystosowana do potrzeb osób niepełnospraw
nych, odnowiono i dostosowano łazienkę dla osób
z niepełnosprawnością, jak również zamontowano
panele fotowoltaiczne. Montaż tego typu instalacji
pozwoli na oszczędności oraz poprawę wydajności
energetycznej. Instalacja służyć będzie również mło
dzieży z klasy o profilu „ technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej " do celów dydaktycznych.
W planie jest także montaż klimatyzacji w ośmiu
salach lekcyjnych, m.in. w sali komputerowej oraz
pracowni fryzjerskiej. Następnym krokiem będzie
zakup materiałów dydaktycznych, wśród któ rych
wymienić można: obrabiarkę do drewna, 16 tablic
interaktywnych, wyposażenie do pracowni logi
stycznej i geodezyjnej, drukarkę 3D oraz plotery ".
W wyniku rekrutacji na rok szkolny
2017/2018 w Zespole Szkól Agrotechniczno
-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Naro
dowej w Weryni w klasach pierwszych uczyć
będzie się w czteroletnim technikum w dwóch
klasach pierwszych 51 uczniów, natomiast w
szkole branżowej I stopnia 14 uczniów. Najwięk
szą popularnością wśród gimnazjalistów cieszył
się zawód: technik ekonomista. Wszystkich, któ
rzy jeszcze zwlekają z decyzją wyboru szkoły
zapraszamy na nabór dodatkowy. Do wyboru jest
Technikum w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik ekonomista, technik
architektury krajobrazu; Szkoła Branżowa I stop
nia, która kształci w zawodach: kucharz, monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Dyrektor

ZSA-E w Weryni Stanisław Olszówka: ,,Już
dzisiaj wiadomo, że w nowym roku szkolnym bę
dzie wiele możliwości na doskonalenie swojej wie
dzy i umieję tności praktycznych. Na wakacjach
zatwierdzony do realizacji został wniosek Aktywni
w Europie z listy Programu Erasmus + sekto
ra Kształcenie i szkolenia zawodowe. Otrzyma/
on dofinansowanie z projektu „ Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego "finansowanego z Pro
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oznacza to, że do końca 2019 r. kolejne grupy
młodzieży będą wyjeżdżały do Wielkiej Brytanii ".
Już wkrótce w ZSA-E w Weryni odbywać się
będą roboty polegające na przystosowaniu do
potrzeb osób niepełnosprawnych budynku daw
nego internatu. W ramach tego zadania powstanie
podjazd wewnętrzny oraz łazienki dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto
prowadzone będą prace zmierzające do powstania
w tym budynku Szkolnego Centrum Informacji i
Biblioteki, które docelowo zostanie wyposażone
w nowy sprzęt komputerowy. Nowy sprzęt dydak
tyczny pojawi się również w pracowniach szkoły.

Z o b rad sesj i Rad y Powiatu Ko l b uszows ki eg o

W czwartek (29 cze,wca), w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej odbyła się XXX
sesja Rady Powiatu w Kolbuswwej. Podczas
tego posiedzenia radni podjęli kilka uchwal
oraz wysłuchali informacji, dotyczących sta
nu środowiska na terenie naszego powiatu.

I

Informację o stanie środowiska na terenie po
wiatu kolbuszowskiego przedstawił AndrzejAdamski
- kierownik Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska Delegatura w Tarnobrzegu. Omówił on
dość szczegółowo temat dotyczący jakości powietrza
atmosferycznego w naszym powiecie, stanu wód po
wierzchniowych i podziemnych. Przedstawił również
zagadnienie dotyczące monitoringu pól elektroma
gnetycznych na terenie powiatu.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Infonnację z zakresu funkcjonowania Wy
działu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Przyrody za 2016 rok przedstawiła na-

Informację o stanie środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego przedstawi/Andrzej Adamski - kie
rownik Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Tarnobrzegu. Fot. B. Żar kowska
tomiast kierowniczka tego Wydziału Monika Wój
cik-Nieznalska. Omówiła ona zadania wynikające
z zakresu: ustawy o lasach, ustawy o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia, ustawy prawo ło
wieckie, ustawy o odpadach, ustawy o rybactwie
śródlądowym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy
prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo wodne
oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

UCHWAŁY
Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie
określenia zadań powiatu, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Przyjęli również raport o sytu
acji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok z prognozą
na lata 2017-2019 SP ZOZ w Kolbuszowej.
Informację z zakresu funkcjonowania ifydzialu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Przyrody za 201 6 rok przedstawi/a kierowniczka tego ifydzialu Monika Wójcik-Nieznalska.

Barbara Żarkowska

[m --------------
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Gratulacje dla kolbuszowskich ratowników

Kolbuszowska drużyna ratowników medycznych zajęła III miejsca w I Podkar
packich Regionalnych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, rozgrywa
nych w Mielcu. Gratulujemy!

W sumie w mistrzostwach udział wzięło 19
ekip ratunkowych. Uczestnicy mieli do wykona
nia różnorakie zadania. Między innymi udzielali
pomocy rannemu żołnierzowi, choremu dziecku,
znajdującemu się pod opieką wujka, który nie znał
historii jego choroby, pomagali mężczyźnie zranio
nemu piłą w tartaku oraz dziecku wyrzuconemu z
okna. W sumie do wykonania mieli sześć zadań
medycznych, jedno zadanie sprawnościowe oraz
test wiedzy.
Nasza drużyna, której przewodniczyła lek.
med. Monika Gołębiowska, z przygotowanymi
zadaniami poradziła sobie na tyle dobrze, że za
jęła wysokie trzecie miejsce, zostawiając w tyle
kilkanaście ekip ratunkowych. Na drugim miejscu
znalazła się drużyna ze Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego w Kielcach, zaś pierw
sze miejsce wywalczyli ratownicy Powiatowej
Stacji Pogotowia Ratunkowego z Tamowa.

Kolbuszowska dr użyna ratowników medycznych zajęła III miejsca w I Podkarpackich Regionalnych
Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, rozgrywanych w Mielcu.

Opr. B. Żarkowska

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 § I i §4 usta
wy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępo
wania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz.
23) i w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201 5
r , poz. 2031 ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administra
cyjnego znak sprawy: AB.6747.3 .4.2017
na wniosek Wójta Gminy Majdan Kró
lewski Rynek 1, 36- 110 Majdan Królewski z
dnia 27.06.2017 w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
p.n.:
Rozbudowa drogi gminnej w Brzosto
wej Górze nr 1 04098R „Bachnat - Leśni
czówka" na działkach położonych w Brzosto
wej Górze
1. działki w całości wchodzące pod inwe
stycję: 893, 1399, 1412;
2. działki dzielone pod inwestycję: 900/1
(900/7, 900/8), 1442 (1442/1, 1442/2), 1443 ,
(1443/1, 1443/2), 1500 (1500/1, 1500/2); w na
wiasach wskazano działki po podziale, ponadto
wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki po
wstałe w wyniku podziału przeznaczone pod in
westycję i przechodzące na własność inwestora;
3. Nieruchomości lub ich części, z których
korzystanie będzie ograniczone: 1318;
4. Działki, które są planowane do prze
jęcia na rzecz Gminy Majdan Królewski: 893,
90017, 1399, 1442/1, 1443/1, 1 500/1;

Zainteresowani mogą w terminie czterna
stu dni od daty otrzymania niniejszego zawia
domienia zapoznać się z dokumentami złożony
mi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 8.00
do 16.00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w
godz. 7.30 - 14.30 w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kol
buszowa, ul. 11 Listopada 1O, pokój 3 09 i w
tym terminie złożyć swoje ewentualne wnioski
i zastrzeżenia.

OBWIESZCZENIE
01 LIPCA 2017 R.
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23), w związ
ku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 1O kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2031, ze zmianami)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/
III/3/17 z dnia 01 .07.2017r.
(znak sprawy: AB.6747.3.2.2017)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski, z sie
dzibą: ul. Rynek !A, 36-110 Majdan Królewski,
z wniosku z dnia 04.04.2016r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. :
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 104068 R
w Komorowie" na działkach: .,
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄ
CE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony
linią przerywaną w kolorze fioletowym):
- obręb 0003 Komorów, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski: dz.
nr 91;

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWE
STYCJĘ (położone w liniach rozgraniczają
cych teren inwestycji oznaczony linią przery
waną w kolorze fioletowym)
- obręb 0003 Komorów, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
2 (2/1 i 2/2), 3/1 (3/3 i 3/4), 3/2 (3/5 i 3/6),
4 ( 4/1 i 4/2), 71 (71/1 i 71/2), 72 (72/1 i 72/2),
73 (73/1 i 73/2), 75/1 (75/5 i 75/6), 76 (76/1
i 76/2), 79 (79/1 i 79/2), 81 (81/1 i 82/2), 82
(82/1 i 82/2), 83 (83/1 i 83/2), 84 (84/1 i 84/2),
89 (89/1 i 89/2), 92 (92/1 i 92/2), 93 (93/1 i 93/2),
94 (94/1 i 94/2), 95/1 (95/3 i 95/4), 95/2 (95/5 i
95/6), 97 (97/1 i 97/2), 98 (98/1 i 98/2), 99 (99/1
i 99/2), 103 (103/1 i 103/2), 104 (104/1 i 104/2),
105 (105/1 i 105/2), 106 (106/1 i 106/2), 108
(108/1 i 108/2), 111 (111/1 i 111/2), 112 (112/1 i
112/2), 125 (125/1 i 125/2), 128 (128/1 i 128/2),
131 (131/1 i 13 1/2), 135/1 (135/3 i 135/4), 135/2
(135/5 i 135/6), 136 (136/1 i 136/2), 137 (137/1
i 137/2), 1702/1 (1702/10 i 1702/11 ), 1702/2
(1702/8 i 1702/9);
(w nawiasie wskazano działki po plano
wanym podziale. Wytłuszczoną czcionką za
znaczono działki powstałe w wyniku podziału,
przeznaczone pod inwestycję).
III. OKRE ŚLENIE NIERUCHO
MOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH
KORZY S TA N I E B Ę D Z I E O G R A N I 
CZONE (położone w liniach rozgranicza
jących teren inwestycji oznaczony linią

.E.!.��S!-2.!
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: promocja@kolbuszowski.pl
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przerywaną w kolorze niebieskim i grana
towym)
- obręb 0003 Komorów, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 112,
111, 76, 79, 95/1, 2, 3/2, 138, 139/3, 128, 1636/1,
1702/3, 133;
- obręb 0002 Huta Komorowska, jednost
ka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1636/1.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział
nieruchomości na potrzeby budowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w
poniedziałki od 8.00 do 16.00, zaś w pozostałe
dni pracy Urzędu w godz. 7.30 do 15.30 w Wy
dziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada
10, pokój 309.
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte
jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy kpa doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwiesz
czenia.

OBWI ESZCZEN I E
19 LIPCA 2017 R
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r, poz.23) w związku z art. 1l f ust. 3 ustawy z
dnia 1O kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz.203 1, ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawy
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/111/4/17 z dnia
19.07.2017 r
(znak sprawy: AB.6747.3.3.2017)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski, z sie
dzibą: Rynek !A, 36-110 Majdan Królewski, z
wniosku z dnia 25 .04.2017 r o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.:
Rozbudowa drogi gminnej Nr 104124 R
w Rusinowie „Rusinów - pod szkołą - Gatka"
zlokalizowanej na działkach:
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄ
CE POD INWESTYCJĘ: obręb 0006 Rusinów,
jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Kró
lewski: 457, 521/1;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWE
STYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających
teren inwestycji) obręb 0006 Rusinów, jednost
ka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
456 (456/1 i 456/2), 458 (458/1, 458/2 i 458/3),
460/2 ( 460/3 i 460/4 ), 462/2 (462/5 i 462/6),
462/4 (462/7 i 462/8), 463 (463/1 i 463/2), 464/1
(464/3 i 464/4), 464/2 (464/5 i 464/6), 465 (465/1
i 465/2), 467 (467 /1 i 467/2), 468 (468/1 i 468/2),
470 (470/1 i 470/2), 471 (471/1 i 471/2), 472
(472/1 i 472/2), 473 (473/1 i 473/2), 474 (474/1
i 474/2), 502 (502/1 i 502/2), 503 (503/1 i 503/2),

511 (511/1 i 5 11/2), 5 12 (512/1 i 5 12/2), 5 13
(513/1 i 5 13/2), 5 14/1 (5 14/3 i 5 14/4), 5 14/2
(514/5 i 5 14/6), 5 15 (515/1 i 515/2), 516/1 (5 16/3 i
516/4), 516/2 (5 16/5 i 516/6), 517 (517/1 i 517/2),
518 (518/1 i 518/2), 5 19/1 (519/3 i 5 19/4), 520/1
(520/3 i 520/4), 524/2 (524/3 i 524/4), 525 (525/1
i 525/2), 526 (526/1 i 526/2), 527 (527/1 i 527/2),
528/1 (528/3 i 528/4), 530 (530/1 i 530/2), 5 3 1
(531/1 i 53 1/2), 5 3 2 (532/1 i 532/2), 5 3 3 (533/1 i
533/2), 573 (573/1 i 573/2), 574 (574/1 i 574/2),
586 (586/1 i 5 86/2), 5 87 (587/1 i 5 87/2), 5 88
(588/1 i 5 88/2), 5 89 (589/1 i 5 89/2), 597 (597/1
i 597/2), 598 (598/1 i 598/2);
(w nawiasie wskazano działki po planowa
nym podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczo
no działki powstałe w wyniku podziału, przezna
czone pod inwestycję).
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI
LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE
SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY
MAJDAN KRÓLEWSKI: Obręb 0006 Rusi
nów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
456/1 (456)*, 458/1 i 458/2 (45 8)*, 460/3
(460/2)*, 462/5 (462/2)*, 462/7 (462/4)*, 463/1
(463)*, 464/3 ( 464/1)*, 464/5 (464/2)*, 465/1
(465)*, 467/1 (467)*, 468/1 (468)*, 470/1 (470)*,
471/1 (471)*, 472/1 (472)*, 473/1 (473)*, 474/1
(474)*, 502/1 (502)*, 503/1 (503)*, 511/1 (5ll)*,
512/1 (512)*, 513/1 (5 13)*, 5 14/3 (514/1)*,
514/5 (514/2)*, 515/1 (515)*, 516/3 (516/1)*,
516/5 (5 16/2)*, 517/1 (517)*, 518/1 (5 18)*,
519/3 (519/1)*, 520/3 (520/1)*, 524/3 (524/2)*,
525/1 (525)*, 526/1 (526)*, 527/1 (527)*, 528/3
(528/1)*, 530/1 (530)*, 53 1/1 (53 1)*, 532/1
(532)*, 533/1 (533)*, 573/1 (573)*, 574/1 (574)*,
586/1 (586)*, 587/1 (587)*, 588/1 (588)*, 589/1
(589)*, 597/1 (597)*, 598/1 (598)*, 521/1**,
* w nawiasie wskazano nr działki przed
podziałem
** działki przejmowane w całości
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMO
ŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KO
RZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna
180603_2 Majdan Królewski: 462/4, 465, 468,
469, 470, 471, 472, 474, 513, 518, 519/1, 520/1,
521/2, 522, 524/1, 524/2, 523/2, 525, 526, 527,
528/1, 246/1, 528/2, 529.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział
nieruchomości na potrzeby budowy drogi i na
daje jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji można zapoznać się w po
niedziałki od 8.00 do 16.00, zaś w pozostałe dni
pracy Urzędu w godz. 7.30- 15.30 w Wydziale Ar
chitektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
- Kolbuszowa, ul. l i Listopada 10, pokój 309.
Pouczenie o przysługujących środkach odwo
ławczych zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy kpa, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Starosta
Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. I ustawy z
dnia 21 sierpnia I 997 r. o gospodarce nieruchomo
ściami (i. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)podaje
do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej,
ul. 11 Listopada 10, 36- 100 Kolbuszowa, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzier
żawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Wykaz nieruchomości został zamieszczony
również na stronie internetowej Powiatu Kolbu
szowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powia
towego w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieru
chomości przeznaczonej do oddania w dzier
żawę można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej ul. 1 1 Listopada 1O, pok. 202, tel.
(17) 744 57 52.

PANU
BRONISŁAWOWI
NIEZGODZIE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej

PANI
ALEKSANDRZE
NIEZGODZIE
Dyrektorowi PSM I st. w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej
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5 . Zwycięzcami konkursu zostają soliści i
zespoły wyłonione przez jury.
.
6. Przewiduje się nagrody dla najlepszych,
zarówno w występach solowych, jak i zespoło
wych.

· VI Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej
im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
pod hasłem „Serce bez granic"

Huta Komorowska, 23 września 2017 r.

KARTA ZGLOSZEN!A

Lista członków zespołu:
1
2
3
4
5

Krótki opis zespołu (dla konferansjera - kto prowadzi zespól, kiedy został założony i przy jakiej placówce działa, jakie
ma osiągnięcia, itp.):

Tytuły utworów zgłaszanych do konkursu:

Teksty piosenek zgłaszanych
festiwal.sercebezgranic@gmail.com

do

konkursu

należy

przesiać

pocztą

mailową

na

adres

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września 2017 r. (w przypadku przesiania zgłoszenia drogą pocztową
decyduje data stempla pocztowego).
Formularz zgłoszeniowy należy przesiać na adres:
Muzeum Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ
Huta Komorowska 32A
36-11 O Majdan Królewski
tel. +48 1 5 81 1 1 2 64
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur
proszę dzwonić po godzinie 1 5.00 nr tel. kom. 692528033
lub pocztą elektroniczną na adres:
festiwal.sercebezgranic@gmail.com
z dopiskiem „Festiwal Piosenki Misyjnej"
ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesianiu zgłoszenia nie ma możliwości
zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.
Pieczęć instytucji i podpis opiekuna

Regulamin
Organizatorzy:
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic"
..
Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sando
mierskiej
Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
SJ w Hucie Komorowskiej
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:
Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza
Ambasadora Jana Wielińskiego
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Konkurs został objęty patronatem medialnym przez:
,
. .
TVP Rzeszów, TV SERBINOW, N1edz1ela
Sandomierska,
Niedziela Rzeszowska, Gość Niedzielny,
Korso Kolbuszowskie,
Super Nowości, Katolickie Radi? VIA, Ra
dio Rzeszów, Radio Leliwa, Radio Cmolas, Prze-
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gląd Kolbuszowski , www.ko.rzeszow.pl, www.
sandomierz.opoka.org.pl
www.cardinalekozlowiecki.pl, www.maj
dankrolewski.eu
I. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FE
STIWALU
1. Organizatorami Festiwalu są:
- Fundacja im. Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego „Serce bez granic";
- Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckie
go SJ w Hucie Komorowskiej;
- Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji San
domierskiej.
2. Festiwal adresowany jest do dzieci i mło
dzieży szkół podstawowych z klas IV - VII; klas
gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w
tym również do uczniów ze szkół s_peejalnyc�, oraz
młodzieży działającej w Ruchu Swiatło - Zycie,
Akcjach Katolickich, Klubach Inteligencji Kato
lickiej, Kołach Misyjnych, itp.
3. Termin Festiwalu: 23 września 2017 r.
(sobota).
4. Miejsce Festiwalu: Muzeum Kardyna
ła Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorow
ska 32A, 3 6-110 Majdan Królewski, powiat kol
buszowski.

I

II. CELE FESTIWALU
I . Promocja wiedzy o Kardynale Adamie
Kozłowieckim SJ, ,,Misjonarzu Afryki", w Polsce
i na świecie.
2. Popularyzacja dzieł misyjnych, szczegól
nie wśród ludzi młodych.
3. Integracja i współzawodnictwo różnych
środowisk i organizacji.
4. Ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną
zabawę.
5. Rozwój amatorskiego ruchu twórców i
odtwórców piosenki o tematyce religijnej.
6. Ukazanie dorobku artystycznego amator
skich solistów i zespołów.
7. Propagowanie kulturalnych form spędza
nia wolnego czasu.
III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
I. Zwycięzców Festiwalu wyłania jury po
wołane przez organizatorów. Skład jury zostanie
podany na początku Festiwalu.
. .
2. Uczestnicy konkursu będą ocemam przez
powołane jury.
3. Każdy wykonawca (zespół, solista) wyko
nuje jeden utwór muzyczny o tematyce misyjnej
w czasie nie dłuższym niż 1 O minut (jury zastrzega
sobie prawo, że podczas konkursu może poprosić
wykonawców o zaśpiewanie drugiego utworu).
4. Preferowany jest akompaniament własny.
5 . Solistą jest osoba występująca na scenie
samodzielnie. Zespoły deklarujące chęć uczestnic
twa w Festiwalu powinny składać się przynajmniej
z dwóch osób.
6. Jury będzie oceniać:
- aranżację utworów,
- własny akompaniament,
- walory głosowe,
- dykcję,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
7. Postanowienia jury są ostateczne.
8. Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane
są atrakcyjne nagrody.
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Osoby zamierzające wziąć udział w Festi
walu zobowiązują się do nadesłania:
a) Czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia
zawierającej:
- listę członków zespołu;
- krótki opis zespołu (dla konferansjera - kto
prowadzi zespół, kiedy został założony i przy jakiej
placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.);
- tytuły utworów zgłaszanych do konkursu.
b) Tekstów piosenek zgłaszanych do kon
kursu pocztą mailową na adres festiwal.sercebez
granic@gmail.com
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16
września 2017 r.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać
na adres:
Muzeum Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ
Huta Komorowska 32A
36-110 Majdan Królewski
lub pocztą elektroniczną na adres:
festiwal.sercebezgranic@gmail.com
z dopiskiem: ,,Festiwal Piosenki Misyjnej"
tel. do kontaktu: kom_ 15 811 12 64

.
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Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur pro
szę dzwonić po godzinie 1 5.00 nr tel. kom.
692528033
4. Ze względów organizacyjnych, orga
nizatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgło
szenia nie ma możliwości zmiany repertuaru
zgłoszonego do konkursu.
V. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
- pełne nagłośnienie,
- ciepły posiłek w dniu występu (dla solisty lub zespołu),
- środki techniczne do odtwarzania pod
kładów muzycznych dostarczonych na pły
cie CD (preferowana jest jednak muzyka na
żywo),
- organizatorzy nie zapewniają muzyków
akompaniujących ani instrumentów.
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Każdy zespół musi posiadać pełno
letniego opiekuna. Opiekun uczestniczy w
Festiwalu na prawach uczestnika.
2. Wszelkie przesłuchania oraz koncert
laureatów mogą być - za zgodą organizatorów
- bezpłatnie nagrywane, transmitowane oraz
rozpowszechniane przez lokalne media.
3. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
VII. SPRAWY INNE
1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowe
go jest równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność
finansową za wyrządzone szkody.
3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie
rozstrzyga organizator Festiwalu.
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VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃ
COWE
- W konkursie nie mogą brać udziału soliści
i zespoły prowadzone przez jurorów Festiwalu.
- Materiały dostarczone do organizatorów
nie są odsyłane.
- Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie
odwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego
podziału nagród.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do nie udzielania wyjaśnień o przyczynach za
kwalifikowania lub nie zakwalifikowania danego
wykonawcy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmniejszenia czasu prezentacji konkursowych.
- Próba akustyczna dla przyjętych zespołów
i solistów odbędzie się w dniu występu. Godzina
jej rozpoczęcia zostanie podana w dniu występu.
- Organizatorzy sugerują wykonawcom, aby:
nie korzystali z tzw. ,,play back", lecz zapre
zentowali autentyczną, żywą muzykę,
zaprezentowali piosenki w języku polskim,
zaprezentowali piosenki, które stwarzają
publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.
- Organizatorzy nie zwracają kosztów podró
ży uczestników Festiwalu.
- Za udział w konkursie festiwalowym zespo
ły i soliści nie otrzymują wynagrodzenia.
- Wszelkie rejestracje audio i video z prze
słuchań, koncertu finałowego i koncertu laureatów,
a więc transmitowane przez rozgłośnie radiowe i
TV; rejestrowane, nagrywane i filmowane, a na
stępnie rozpowszechniane przez rozgłośnie ra
diowe i TV lub film, fotografowane dla celów
prasowych i archiwalnych, mogą być dokonywane
jedynie za zgodą kierownictwa Festiwalu i bez ja
kiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu.
- Wszelkie materiały zarejestrowane pod
czas prezentacji festiwalowych, a więc nagrania

audio i video, zdjęcia są własnością organizatorów
Festiwalu.
- Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w
gestii uczestników Festiwalu.
LU

IX. RAMOWY PROGRAM FESTIWA-

Termin: 23 .09.2017 r. (sobota)
10.00 - Msza św. uczestników Festiwalu
11 :00 - Otwarcie VI Podkarpackiego Fe
stiwalu Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic"
Występy uczestników
Występ Gwiazdy Festiwalowej
Szczegółowy program Festiwalu zostanie
przesłany zespołom i solistom po otrzymaniu
zgłoszenia.

PAN U
BRONISŁAWOWI
NIEZGODZIE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składa
Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego

N I KT P RAWI E N I E WI E , D O KĄD ZAP ROWADZI
GO D ROGA, P Ó KI N I E STAN I E U C E L U
Poczqtek czerwca, to czas kiedy zaczynamy snuć wakacyjne plany, cieszymy się, że
kolejny rok szkolny zbliża się do końca. Nim jednak przystqpimy do realizacji naszych
planów, trzeba się zastanowić nad tym co udało nam się już osiqgnqć, zrealiwwać.
Taki, też przebieg miały obrady MRM IX

kadencji, która zebrała się 06.06.2017 r. W trakcie

sesji podsumowaliśmy pierwszy rok naszej pracy.
Wspólnie dokonaliśmy bilansu tego co udało się
nam już zrealizować. Organizowaliśmy konkursy
międzyszkolne - integrujące młodzież szkół pod
stawowych i gimnazjalnych naszej gminy, orga
nizowaliśmy i współuczestniczyliśmy w akcjach
charytatywnych, poznawaliśmy zasady i specyfikę
pracy Urzędu Gminy i Nadleśnictwa w Kolbuszo
wej, aktywnie włączaliśmy się w obchody rocznic
narodowych ...
Chociaż sporo udało się już zrobić, to jednak
jeszcze wiele zadań przed nami. Zapał z jakim
młodzież angażuje się w proponowane przez nas
inicjatywy sprawia, że widzimy sens działania
MRM w Kolbuszowej.
By ten entuzjazm nie wygasł, życzymy
wszystkim wspaniałych wakacji pełnych przygód,
niezapomnianych wrażeń i emocji. Do zobaczenia
po wakacjach.
Opiekun MRM
L. Urban

[E] ---------
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dr Anna Jagodzińska BUWiM IPN st. specjalista
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

PAMIĘCI WIĘŹNIÓW NIEMIECKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W DACHAU

Niezapomniany maj
Dnia 29 kwietnia 2017 r. minęła ko
lejna rocznica wyzwolenia przez żołnierzy
amerykańskich położonego na terenie
Niemiec, niedaleko Monachium, założo
nego w 1933 r. , najstarszego niemiec
kiego obozu koncentracyjnego Dachau.
Po wyzwoleniu jakże ważnym był dla
polskich więźniów dzień 3 Maja, święto
Matki Bożej Królowej Polski. Wolności
doczekało 33.000 więźniów, w tym około
JO.OOO Polaków na 40.000 więzionych.

-rozmaicie. Jest jednak prawdą, że z chwilą, gdy
otwarły się bramy obozowe, zgromadzili się spon
tanicznie w kaplicy bloku 26 (kaplica księży nie
mieckich), by zaśpiewać radosne „Te Deum". Poza
tym ogarnięci jedną wspólną myślą, postanowili,
że nadchodzące święto Matki Bożej, Królowej
Polski, to zn. dzień 3 maja będzie uroczystym
dniem dziękczynienia za wyzwolenie obozów i
więzień, za wolność Narodu Polskiego i innych
skrzywdzonych narodów. I oto chwyta mnie wów
czas na ulicy obozowej grupa kolegów i jeden z
Wspomnienia z dnia wyzwolenia i uroczy nich, a był nim ks. Teodor Korcz, nasz wspania
stych obchodów dnia 3 Maja, tego polskiego święta ły blokowy, wołając: Władek, sprawa honorowa.
w obozie Dachau to relacja naocznego świadka Przed nami 3 maj.[ . . . ] Na tę uroczystość musimy
śp. ks. infułata Władysława Sarnika, polskiego mieć obraz Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski.
więźnia KL Dachau-numer obozowy 22327, ma Namalujesz go! Ma to być obraz dużego formatu.
larza artysty, autora licznych grafik wykonanych Otrzymasz wszystko, co Ci będzie potrzebne. Ob
w obozie, przechowywanych w ukryciu i przywie raz ma być gotowy na 3 maja do godziny 10.00. W
zionych po wojnie do kraju, który doczekał dnia kilka godzin potem Polacy pracujący w komandach
wyzwolenia, wrócił do Polski do swojej parafii w budowlanych dostarczyli dużych rozmiarów płytę
Charłupi Małej. Warto przypomnieć-by nie zapo na obraz. A co najważniejsze , udało się , po wielu
mnieć o Niezłomnych-Wiernych Bogu i Ojczyźnie, zabiegach znaleźć atelier malarskie. A był to atelier
polskich księżach i polskich więźniach niemiec na miarę czasów nieludzkich, a co najważniejsze,
kich obozów koncentracyjnych. Jednym z nich, na miarę bezgranicznego zawierzenia Bogu przez
który doczekał dnia wyzwolenia 29 kwietnia 1945 Maryję. Były nim prymitywne obozowe ustępy w
r. był ks. Władysław Sarnik. Po latach wspominał: bloku 28. W tych to ustępach miałem szczęście
Ja tylko jeden taki maj miałem w życiu, malować w ciągu trzech nocy święty wizerunek
wprawdzie jeszcze za drutami obozu koncentra Matki Bożej, Królowej Polski, kopie Matki Boskiej
cyjnego w Dachau, ale już pod opieką zwycięskiej Jasnogórskiej. Boże jak ja to przeżywałem. Tego
armii amerykańskiej. Dziś jeszcze pamiętam to się nie zapomina! Tymczasem w centralnym punk
napięcie poprzedzające ową niedzielę 29 kwietnia cie obozu, na placu apelowym, w miejscu kaźni
1945 r. , kiedy to wśród wyczerpującego nerwy i szykan stanął potężny krzyż, wykonany przez
napięcia, wyrwał się w pewnej chwili potężny komando budowlanych i przez nie podniesiony.
krzyk tysięcy więźniów - Amerykanie...Ameryka Pozostanie dla mnie na zawsze tajemnica, skąd ci
nie! Nie bacząc na pobliską strzelaninę, porwany wygłodniali ludzie wzięli tyle siły? Otoczono go
przez tłum nędzarzy w pasiakach, znalazłem się na siedmioma masztami z flagami narodowymi. Na
głównej ulicy obozowej, pędząc z nim ku bramie szczytach masztów orły i daty 1939, 1940, 1941,
głównej. Na widok zwiadowczej grupy żołnierzy 1942, 1943, 1944, 1945.
Dnia 2 maja 1945 r. stanął pod krzyżem oka
amerykańskich, wkraczającej w bramę obozu, tłum
rzucił się w jej kierunku, szalał z radości, płakał. zały ołtarz mszalny. Rankiem 3 maja wizerunek
Jedni rzucali się sobie w objęcia, zrywali z piersi Matki Bożej Królowej Polski był gotowy. Miał
obozowe numery, inni klękali , unosząc ku niebu wymiary l .00xl .20 m wykonany techniką olejną.
dziękczynne dłonie. A działo się to wszystko przy Godzina 11.00, obraz lśniący jeszcze świeżością
akompaniamencie pieśni i hymnów, nad który farb, wyniesiony ponad głowy ludzi wolnych, po
mi górowały „Nie rzucim ziemi" i „Serdeczna prowadzono z pieśnią Maryjną na ustach w żywio
łowej procesji na plac apelowy. Umieszczono go
Matko".
Tej radości nie da się opisać. Każda narodo na tle krzyża, tuż ponad mensą ołtarza mszalnego
wość, zgodnie ze swoim światopoglądem , cha i otoczono stylizowaną koroną cierniową.
Plac apelowy wypełnił wówczas kilkuty
rakterem, na swój sposób manifestowała uczucia
radości. Tak było w samym dniu wyzwolenia, tak sięczny tłum ludzi w pasiakach. Na jego zapleczu
też było w czasie następnych dni . Czesi np. roz ukazała się, ukryta dotąd największa obozowa
śpiewali się na ludowo, Jugosłowianie patriotycz nędza. Wydostała się z baraków szpitala obozowe
nie, Francuzi i Włosi inspirowali niezłą sztukę go, wyszła prawie w bieliźnie, nakryta przeważnie
baletową. Węgrzy i Rumuni rozpalali ogniska na brudnymi strzępami koców. Jej imiona; malaria,
zapleczu bloków i tańczyli wokół nich. Polacy flegmona, dezynteria, tyfus, głód . . .. Ta właśnie

nędza manifestowała samym swym widokiem
dziękczynienie Bogu Najwyższemu i wolę życia.
Tuż przed ołtarzem zaproszeni dostojni go
ście-dowódca VII amerykańskiej Armii, która wy
zwoliła obóz w Dachau, gen. Patton, amerykańskie
i angielskie wojskowe poczty sztandarowe, wielu
prominentów spośród dotychczasowych więźniów
różnej nacji. Tuż obok, okazały chór, pod batutą ks.
Gerarda Mizgalskiego, orkiestra, narodowe hym
ny, przemówienia w języku polskim, angielskim,
śpiewy religijne. Rozpoczęła się dziękczynna Msza
św. Jej celebrans jest najstarszy wiekiem i stażem
obozowym, pochylony cierpieniem staruszek, ks.
Stanisław Werenik. Gdy ten, donośnym swym
głosem zaintonował „Chwała na wysokości Bogu"
, tysiące ust podjęły żywiołowo „A na ziemi pokój
ludziom dobrej woli"! A był to krzyk skierowany
ku całemu światu, wołanie ludzi umęczonych,
brzmiące jak owa przestroga zawarta w słowach
poety; ,,Miejcie wiarę Bożą, albowiem pięści wa
sze świata nie zatrwożą!"/J. Tuwim/.
Jakże każdy z nas Polaków czuł się wówczas
szczęśliwym z przynależności do narodu odważ
nego, który nigdy nie miał zwyczaju łamać się w
duchu, gdy Bóg żądał od niego ogromu cierpień,
do tego Maryjnego Narodu, z którego wyszedł
entuzjasta zawierzenia Matce Bożej, ,,Szale
niec Niepokalanej" , święty na czasy nieludzkie
O. Maksymilian Kolbe.
Istnieje bowiem potrzeba dawania świadec
twa wiary, zwłaszcza w czasach nieludzkich, skoro
by tego zabrakło-kamienie wołać będą".
(Ks. Władysław Sarnik, prob. par. Charłupia
Mała, dn. l .IX. 1984 r. [w]: Ks. Wł. Sarnik, Nie
zapomniany Maj, ,,Biuletynie Informacynym dla
Księży byłych Więźniów Niemieckiego Obozu
Koncentracyjnego w Dachau" Kalisz I 998 r. nr
26, s.27-29. )
Po uroczystościach obraz umieszczono na
szczycie polskiego bloku i tam odprawiano nabo
żeństwa majowe. Wieczorem 4 maja 1945 r. na
placu przed ołtarzem polowym odprawiono mszę
św. żałobną za zmarłych w obozie więźniów. W
końcu maja ten obraz wraz z grupą księży wywie
ziono do Freimann, gdzie w byłych poniemieckich
koszarach urządzono obóz przejściowy dla byłych
więźniów Dachau. Księża później wyjechali do
Francji, Anglii, do Polski i obraz na jakiś czas
zaginął. Obecnie oryginał namalowany przez ks.
Sarnika po wyzwoleniu z obozu, znajduje się w
kaplicy męczeństwa w Bazylice Św. Józefa w
Kaliszu.
Krzyż stał jeszcze do lat sześćdziesiątych,
a przy nim zawsze stały świeże kwiaty..
Anna Jagodzińska
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Pieśń o objawieniach
w Mazurach
W dawnych czasach uważano, że
jeśli coś jest utrwalone w pieśni ludu, to
pamięć o tym nie zaginie. I tak się też
działo. Na dawnej polskiej wsi było wię
cej ludzi umiejących układać wiersze i
pieśni, niż pisać. W pieśniach jak w kroni

kach odnotowywano najważniejsze, wstrząsają
ce okolicą wydarzenia. W tym również historie
objawień Matki Bożej. Zapisywano je w sposób
uproszczony, rymowany, łatwy do zapamiętania.
Słowa dopasowywano do melodii.
Pieśni o objawieniach były kiedyś bardzo
rozpowszechnione w naszym regionie. Głównie
przez zakonników oraz wędrownych dziadów żebraków. Ich teksty były dość długie, liczące
kilkanaście a niekiedy nawet kilkadziesiąt zwro
tek. Czym dłuższe były tym lepiej, gdyż bardziej
szczegółowo upamiętniały dane objawienia. Dłużej
też wielbiły Matkę Najświętszą. Uczono się ich na
pamięć. Śpiewanie tych pieśni wypełniało czas dłu
giej, półdniowej, całodziennej, albo kilkudniowej
wędrówki pielgrzymów do lokalnych sanktuariów.
Przeważnie do Leżajska. Rzadziej do Kalwarii
Pacławskiej i Częstochowy. Śpiewając utrwalano
w pamięci starodawne pieśni. Młodzi uczyli się od
starszych ich słów i melodii. W ten sposób przeka
zywano je z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu
niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego.
Oczywiście w pamięci najstarszego, odchodzącego
pokolenia mieszkańców.
Przykładem takiej pięknej, bardzo starej
pieśni pielgrzymkowej jest pieśń o Michałku i
objawieniach Matki Bożej w Leżajsku. Inna, rów
nież stara, którą śpiewała chętnie ludność okolic
Raniżowa, opowiadała historię Matki Boskiej
Gidelskiej, której wizerunek wyorał rolnik orzą
cy wolami swoje pole. Wiadomo jest, że istniała
kiedyś pieśń opowiadająca o objawieniach Matki
Bożej w Lipnicy, dokonujących się w XIX wieku.
Na jej ślad natrafił niestrudzony badacz historii
tych stron mgr Wojciech Mroczka. W tekście tej
pieśni miała znajdować się m.in. informacja, że
zanim Matka Boska pojawiła się na drzewie w
Rzeszowie pierw była na lipnickich polach. Zupeł
nie inną pieśń do "Lipnickiej Pani" śpiewano przy
tamtejszej cudownej studzience w I 98 I r. Liczyła
ona sześć zwrotek i refren. Jednak poza pierwszą
z nich nie zawierała odniesień do historii. Pieśń
tą przywiózł i rozpropagował lekarz mielecki Jan
Rusin. Nie znamy jej autora.
Również objawienia Matki Bożej w Mazu
rach doczekały się swej pieśni. Ułożył ją w 20 I O
roku znany muzykant, pieśniarz i gawędziarz z
Korczowisk Stanisław Stępień. Liczy dwadzieścia
dwie zwrotki. Opowiada ona, w podobny sposób
jak wyżej wspomniane pieśni o Matce Boskiej
Leżajskiej i Gidelskiej, o przebiegu objawień we
wsi Mazury. Rzecz jasna, w sposób uproszczony,

gawędziarski.Ale bez mitologizowania. Mieści się
znakomicie w typie pieśni ludowych, religijnych,
pielgrzymkowych.
Jej autorem jest, można powiedzieć prosty
chłop, rolnik, o wykształceniu podstawowym,
ale ponad przeciętnych zdolnościach. Talencie
do grania i układania tekstów. Pochodzi z Woli
Rusinowskiej. Urodzi! się 23 czerwca 1934 r. jako
syn zamożnych gospodarzy Jana i Zofii z domu Tę
cza. Miał siedmioro rodzeństwa. Od najmłodszych
dziecięcych lat podobało mu się granie. Marzył
o klarnecie. Pierwszym jego instrumentem była
fujarka, kupiona za uciułane pieniądze na odpuście
w Leżajsku. Na niej wygrywa!, przy pasieniu krów,
pierwsze polki. W 1 962 r. ożenił się z Anną Wilk
i zamieszkał w Korczowiskach. Pracował tam na
3,5 ha gospodarstwie rolnym. Dorabiał na handlu
bydłem. No i grał. Na flecie i na harmonijce ust
nej. Te instrumenty nosił zawsze przy sobie. Na
wszelki wypadek. Gdyby nadarzyła się okazja
zagrania komuś. Występował na scenie Wojewódz
kiego Domu Kultury w Rzeszowie, na festiwalu w
Nowej Sarzynie, konkursach harmonijek ustnych
i dożynkach w Kamieniu, Raniżowie, różnych
imprezach w Górnie, Morgach Kamieńskich oraz
wielu innych miejscach. Grał, śpiewał, gawędził,
wspaniale bawi! publiczność. Potrafił „na pocze
kaniu" ułożyć wesoły tekst na każdą okoliczność.
Nigdy nie ogląda! się na zapłatę.
Pieśń o objawieniach w Mazurach pan Sta
nisław ułożył sam, z własnej inicjatywy. Śpiewał
ją już dwa razy podczas dorocznych modlitw na
Pastwiskach, organizowanych przez St. Urbana z
Łąki, przy Szałasie Matki Bożej i cudownej stu
dzience. Podobała się ludziom. Nagradzano go
oklaskami oraz wyrazami uznania za nieprzeciętny
talent. Tu warto wspomnieć, że jest on autorem
około stu oryginalnych tekstów pieśni o tematyce
świeckiej, okolicznościowej, myśliwskiej oraz
religijnej. Z religijnych najbardziej znane są pieśni
o papieżu Janie Pawle II i o świętym Hubercie. Jest
samoukiem. Sam nauczył się grać na fujarce, po
tem na flecie i harmonijce ustnej. Sam też nauczył
się układać teksty przyśpiewek, piosenek, pieśni i
dopasowywać do nich dawne melodie. Jest więc
samorodnym, coraz rzadziej &�otykanym auten
tycznym ludowym muzykantem i poetą. Nigdzie
nie zapisywał swych utworów. Przechowywał je
przez dziesiątki lat jedynie w swej pamięci. Kiedyś
niemal doskonałej, dziś coraz gorszej.
W chwili obecnej pan Stanisław liczy 83 lata.
Podupadł na zdrowiu. Płaci wysoką cenę za palenie
papierosów w okresie młodości. Od kwietnia br.
przebywa na oddziale onkologicznym szpitala w
Górnie. Pomimo coraz gorszego stanu zdrowia na
dal nie rozstaje się z fletem. Ułożył pieśni o miłych
pielęgniarkach i o księdzu kapelanie tamtejszego
Domu Pomocy Społecznej i szpitala. Bardzo miło,
ze wzruszeniem, wspomina spotkania oraz słowa
uznania dla jego gry wyrażone przez muzyka Jaro
sława Mazura i redaktora Janusza Radwańskiego z

Stanisław Stępień śpiewa ułożoną pieśń o pastusz
ce Marysi i jej objawieniach. Rok 2015
Kolbuszowej oraz muzykanta Władysława Pogodę
z Huciny. Bardzo chciałby doczekać śpiewnika
swych pieśni, który obiecało opracować i wydać
Centrum Kultury w Kamieniu.
Poniżej zamieszczamy oryginalną pieśń au
torstwa Stanisława Stępnia, opowiadającą historię
objawień w Mazurach, pod tytułem „Zajaśniała
zorza Rańska".
Benedykt Popek

Zajaśniała zorza rańska
1. W Mazurach tak się zdarzyło
W czerwcu po wojnie to było
Marysia dziewczynka mała
U stryja krowy pasała.
[dwie ostatnie linijki każdej
zwrotki śpiewać dwa razy]

2. Stryjowi wiernie służyła
Codziennie krowy pędziła
Na błonie za górą, rzeką
Na pastwiska hen daleko.
3. Bywało pastuszek więcej
Modliły się w tej intencyj
Z Marysią krowy pasały
Bawiły się i śpiewały.
4. Echo niesie pieśni glosy
I lecą z łąk pod niebiosy
Wyróżniona z tego grona
I natchnieniem obdarzona.
5. Zajaśniała zorza rańska
Pielgrzymuje do Leżajska.
Tam gorliwie się modliła
Łaski Bożej dostąpi/a.
cd. na str. 26
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6. Tam klęczała przed ołtarzem
Matki cudownym obrazem.
Gdzie skarbnica i łask branie
Otrzymała to natchnienie.

12. Będą ludzie się modlili
I Boga będą chwalili.
Dla uwielbienia i chwały
Wezwaniem Matki Łaskawej.

18. Słychać śpiewy, każden klęczy
W tym wkroczyli milicjanci.
Otoczyli z czterech stron
Było ich tu ponad pluton.

7. Powróciła na swe sioła
I tak mówi, głośno woła:
Różaniec wciąż odmawiajcie,
Świętej wiary nie oddajcie.

13. Ludzi wiernych całe błonie
Patrzą na jej usta, dłonie.
W znoszą głowy na obłoki
W tym nadjechali ubeki.

19. Wnet się z ludźmi rozprawiali
Bili, na postrach strzelali.
Dla awansów i nagrody
Na stalinowskie metody.

8. Biegnie na mazurskie błonie
Tam się kładzie, składa dłonie.
Na pagórku zasypiała
To miejsce wybrane miała.

14. Mieli ze sobą lekarza
Tego wiernego szafarza.
Szpilkami pokłuta była
Lecz postawy nie zmieniła.

20. Wierni jadą hen z daleka
Do kapliczki i źródełka.
Tutaj proszą zlitowanie
Odzyskują ukojenie.

9. Na pagórku się modliła
Matka Boża przychodziła.
Marysi pogodne skronie
Rozmawiali po łacinie.

15. Dziewczynka modli się, klęczy
Słońce daje kolor tęczy.
Swe promienie rozpościera
Ludzie krzyczą że się kłania.

21. Jasno palą się tu znicze
Błonie zmieniły oblicze.
Te trzy brzozy jako brama
Na te błonie panorama.

1 O. Wydarzenie wszędzie słynie
Dziecko mówi po łacinie.
I wielekroć oznajmiała
Że Matuchna nawiedzała.

16. Ludzie byli przerażeni
Kolorami tych promieni.
Tej jasności aż tak wiele
Odblask był aż na kościele.

22. Przy błoniu rosną sosenki
Przybywają tu pielgrzymki.
Zmiłuj się W szechmocny Panie
Niech nastąpi przemienienie.

11. Dziewczynka tak oznajmuje
I zarazem prorokuje:
Jak się spełni to wezwanie
Na tych błoniach klasztor stanie.

1 7. Dla chorych nadzieja wielka
Podążają do źródełka.
Przez Matki orędowanie
Woda daje uzdrowienie.

Stanisław Stępień
Korczowiska, czerwiec 2010

Sobótki w Domatkowie
25 czerwca w Domatkowie święto
wano noc świętojańską. Corocznie orga
nizowane Sobótki są okazją do przypo
mnienia lasowiackich tradycji.
Uroczystości zainaugurowała msza św. w
kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie sobótkowe atrakcje rozpo
częły się na placu miejscowej szkoły podstawowej
prezentacją dzieci z Domatkowa. Na scenie wystą-

piły kapele i zespoły ludowe m.in.
Wołanie.
Dodatkową atrakcj ą był
plac zabaw i przejażdżki konno.
Nie zabrakło konkursów i zabaw
dla dzieci. Wieczorem rozpalono
sobótkowe ognisko.
Finałem niedzielnego festy
nu była wspólna zabawa taneczna.

RODZINIE ZMARŁEGO
WŁADYSŁAWA
ZIELIŃSKIEGO
emerytowanego nauczyciela
ZS nr 2 w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Koleżanki i Koledzy
z klasy maturalnej
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STWÓRZMY RAZEM COŚ WIELKIEGO.. .

14 czerwca 2017 roku delegacja MRM (Klaudia Olszowy,
Jakub Piórek) wraz z opiekunem wzięła udział w konferencji
,,Młodzieżowych Rad Miast Województwa Podkarpackiego pt.
Stwórzmy razem coś wielkiego - postaw na działanie".

W części roboczej młodzi radni reprezentujący swoje miejscowości
dzielili się doświadczeniami z pracy społecznej oraz debatowali nad tym
w jaki sposób docierać do młodzieży, aktywizować ją do jeszcze więk
szej działalności społecznej. Drugim segmentem naszego spotkania była
impreza integracyjna nad pięknym jeziorem tarnobrzeskim, gdzie przy
wspólnym śpiewie i grillowaniu poznawaliśmy się bliżej, planowaliśmy
kolejne przedsięwzięcia.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą atmosferę,
sprawny przebieg spotkania i mnóstwo atrakcji, które dla nas przygotowali.
Opiekun MRM L. Urban

•

Stypendia I nagrody sportowe
Młodzi sportowcy z terenu gminy
otrzymali nagrody i stypendia.

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba przyznał
je w oparciu o wysokie wyniki w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sporto
wym. Doceniono również trenerów.
Spotkanie ze sportowcami obyło się 14
czerwca w Urzędzie Miejskim. Przyznano 9 sty
pendiów i 8 nagród. Wysokość stypendium jest
uzależniona od osiągnięcia sportowego i wynosi od

150 do 250 złotych miesięcznie. Kwota jed
norazowej nagrody wynosi od 300 do 450 zł.
Stypendia otrzymali:
Tomasz Maziarz (lekkoatletyka),
Radosław Maciąg (lekkoatletyka),
Rafał Popielarz (lekkoatletyka),
Szymon Zięba (lekkoatletyka),
Monika Zielińska (karate),
Katarzyna Kutacha (badminton),
Konrad Płoch (badminton),

Paweł Kopański (badminton),
Nagrody otrzymali:
Julia Ozimek (lekkoatletyka),
Monika Węgrzyn (lekkoatletyka),
Karolina Czachor (lekkoatletyka),
Wiktoria Wrońska (lekkoatletyka),
Adrian Gul (lekkoatletyka),
Kamil Woźniak (pływanie),
Aleksander Augustyn (pływanie)
Szymon Maciąg (badminton),
Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o
stypendia są: przedstawiciele organizacji i insty
tucji realizujących zadania w zakresie kultury fi
zycznej, Rada Sportu, działająca przy Burmistrzu
Kolbuszowej oraz Burmistrz Kolbuszowej.

Co w rurach „piszczy" ?

Ścieki powszechnie kojarzą się z tok
sycznym śmierdzącym płynem i odpadem,
którego należy się pozbyć. Zwykle zapomi
namy o nich wraz z użyciem spłuczki czy
wyjęciem korka ze zlewu.
Zadaniem sieci kanalizacyjnej jest odprowa
dzanie nieczystości sanitamycµ, tymczasem do sieci
trafia zdecydowanie więcej niż powinno, w szcze
gólności artykuły higieniczne (np. patyczki do uszu,
podpaski, bandaże, wata), stałe resztki żywności,
papier, nakrętki butelek, obuwie, tekstylia, kawałki

tkanin, które wędrując siecią kanalizacyjną ulegają
rozdrobnieniu, ale też łączą się w większe formy:
„sznurki", kłębki i włókna utrudniając.Il pracę pomp
na pompowni ścieków i oczyszczalni.
Zdjęcia I i 2 przedstawiają pompy ściekowe,
które uległy awarii w wyniku dopływu ścieków o
niewłaściwym składzie. Na wirnik pompy zostały
nawinięte, blokując go i uniemożliwiając pracę,
materiały tekstylne i włókna. Materiały tego typu
powodują awarie dławicy lub „tylko" wyłączenie
pompy. W pierwszym przypadku niezbędna jest

naprawa serwisowa, której średni koszt to ok. 2000
zł. W drugim przypadku pompę należy wyjąć z
przepompowni i oczyścić ręcznie. Cechą wspólną
w obu przypadkach jest zwiększony, nawet o 80%,
pobór energii.
Zdjęcie nr 3 przedstawia zawartość sieci ka
nalizacyjnej szczelnie przykrywająca pompę zata
pialną wyjętą z przepompowni.
Zdjęcie nr 4 przedstawia mop nawinięty na
wirnik pompy.Do systemów kanalizacyjnych tra
fiają także materiały budowlane; np. farby, kleje,
fugi i zaprawy używanych do remontu mieszkań.
Szczególnie uciążliwe są również, tłuszcze pochocd. na str. 28
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cd. ze str. 27
dzące głównie z punktów gastronomicznych (oraz
z gospodarstw domowych), które utrudniają prze
pływ zmniejszają przekrój rur oraz utrudniają proces
oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w punktach gastrono
micmych, należy stosować odpowiednie separatory
tłuszczów.
Zdjęcie nr 5 przedstawia zawartość kanalizacji
w postaci tłuszczu.
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji zwięk
sza koszty eksploatacji, za które płacą wszyscy od
biorcy usług w cenie I m3 ścieków.
Zwracamy się z prośbą o niewrzucanie do
kanalizacji ww. nieczystości.

ZGKiM w Kolbuszowej
Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Kolbuszowa"
nr NFOSiGW-DP.51.225.2016 realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach".
Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0188/16-00
z dnia IO maja 2017r.

I

Unia Europejska
Funduv Sp6jnold

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kolbuszowej (PSZOK)
Od kilku lat na terenie Gminy Kolbuszowa istnieje Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się na terenie
siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kolbuszowej, przy ul. Piłsudskiego 1 1 1 A. PSZOK jest dostępny dla
wszystkich mieszkańców gminy w dniach pon. i śr. w godz. 9.00-17.00,
wt. czw. i pt. w godz. 7.00-15.00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca
w godz. 8.00-14.00, natomiast trzeci poniedziałek miesiąca PSZOK jest
nieczynny. Do punktu mieszkańcy mogą przywieżć we własnym zakresie
wyłącznie segregowane odpady komunalne m.in. papier i tekturę,
plastik, folia oraz tworzywa sztuczne użytku domowego, zużyte opony od
samochodów osobowych, szkło butelkowe, szkło okienne, odpady
wielkogabarytowe typu meble, łóżka, materace, dywany, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane lekarstwa, gruz
i innych zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
www.srodowisko.kolbuszowa.pl w zakładce ""Gospodarka odpadami"" oraz
na stronie Naszego Zakładu www.zgkim.kolbuszowa.pl w zaJ<ładce
""PSZOK"". Wszystkie wymienione w regulaminie odpady są przyjmowane
nieodpłatnie w ramach opłaty za śmieci uiszczanej w Urzędzie Miejskim.
Każdy odwiedzający PSZOK powinien mieć przy sobie potwierdzenie w/w
opłaty.
Wychodząc
naprzeciw
osobom
w
podeszłym
wieku
i niepełnosprawnym mieszkających samotnie informujemy, że odpady
wielkogabarytowe od tych mieszkańców gminy odbierzemy własnym
transportem. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem tel. 17 2275
227 wew. 39 lub 42 od pon-pt w godz. 7.00-15.00. aby uzgodnić szczegóły
odbioru.
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Zawody służb mundurowych w Kolbuszowej

Blisko 200 osób wzięło udział w I
Turnieju Służb Mundurowych w Piłce
Nożnej. Zawody rozegrano w piątek 23
czerwca br. na stadionie sportowym w
Kolbuswwej.
Do rywalizacji stanęło 15 drużyn z kraju i
zagranicy fonnacji policji, wojska, straży pożarnej,
służby więziennej ,administracji skarbowej, straży
granicznej, księży.
Najlepsza okazała się drużyna reprezentująca
Służbę Więzienną w Rzeszowie, II miejsce przypa
dło Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej
w Przemyślu , puchar za III miejsce trafił do poli
cjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
W turnieju wzięli udział:
Policja Węgierska miasta Mataszalka;
Policja Ukraińska miasta Stary Sambor
Drużyna księży z Diecezji Rzeszowskiej,
21 Brygada Strzelców Podhalańskich,
III Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w
Przemyślu,
Krajowa Administracja Skarbowa,
Służba Więzienna w Rzeszowie,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar
nej w Rzeszowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie,
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach
Dolnych
Komenda Powiatowej Policji w Kolbuszo
wej.
Podczas zawodów nie zabrakło konkursów,
gier oraz zabaw dla dzieci i młodzieży. Sprzęt za
prezentowały jednostki policji, wojska oraz straży
pożarnej.
Patronat nad turniejem objęli Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Pod
karpacki, Komendant Wojewódzki Policji w Rze
szowie oraz Starosta Powiatu Kolbuszowskiego i
Burmistrz Kolbuszowej.

S u kcesy s p o rtowe Ko l b u szow i a n
Kolejny etap zawodów Pucharu Polski Nor
dic Walking 2017 odbył się 8 lipca w Polanicy
Zdrój. Uczestniczyła w nich ekipa Kolbuszow
skiego Klubu NW reprezentowana przez zawodni
ków w różnym wieku - od nastolatka do emeryta.
Trasa zawodów wiodła malowniczymi ścieżkami
i alejkami Parku Zdrojowego. Nie była łatwa zawodnicy zmagali się z trudnymi przewyższenia
mi terenu i upałem. Wakacyjny tennin zawodów
zgromadził 420 startujących na różnych dystansach
- 21,9 km, 10 km i 5 km . Rywalizacja na trasie
była zaciekła a kibicujący wczasowicze i kuracju
sze dodawali animuszu wspierając zawodników.
Kolbuszowianie uzyskali dobre czasy i rezultaty.
Na podium stanęli Krystyna Styga - I miejsce,
Helena Rozenbajgier - II miejsce i Bronisława
Prokopiec - III miejsce.
Upały w trakcie zawodów przyniosły ciemne
chmury ale deszcz „poczekał" na zakończenie
wręczania statuetek i nagradzania najlepszych.
Dodało to lekkiego dramatyzmu spotkaniu, a na
koniec wyzwoliło dodatkową energię w zmęczo-

nych zawodnikach, którzy z niebywałą prędkością
i co najistotniejsze skutecznością, poszukiwali
schronienia przed deszczem.
Po raz kolejny zachęcamy do trenowania i

udziału w zajęciach oraz wyjazdach na zawody.
Zawsze jest to czas mile spędzony, przynoszący
korzyści zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking

j
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Oleg Zakirow 1952- 2017
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Jego ojciec był Uzbekiem, a mat
ka Rosjanką. W 1931r. jego dziadek Zo
stał rozstrzelany, jako „wróg ludu". To
wywarło wpływ na jego dalsze życie. Po
skończeniu studiów wstąpił do KGB. Wy
dawało mu się, że szukając prawdy postę
puje profesjonalnie.

Okazało się, że musi walczyć z szefami, któ
rzy przydzielali mu „aniołów stróżów" albo wysy
łali do pracy w zapadłe dziury. Za niesubordynację
został wysłany na wojnę do Afganistanu. Dopiero
tam się przekonał, jak wygląda szukanie prawdy.
Po dwóch latach służby i przebytym tyfusie wrócił
do służby w KGB do Smoleńska. Był to okres
gorbaczowskiej pierestrojki.
Uwierzył, że jawność nie ma ograniczeń.
W l 989r. przydzielono go w Smoleńsku do grupy
funkcjonariuszy, którzy zajmują się rehabilitacją
ofiar stalinizmu. Odkrył, że ofiarami stalinizmu
byli nie tylko Rosjanie, ale i inne narodowości.
Dotarł do informacji o zamordowanych w lesie
katyńskim Polakach. Znalazł świadków i wyko
nawców mordu na Polakach z 1940 r. Za to został
karnie przeniesiony do archiwum.
Był uparty i naiwny. Nawiązał współpracę
z radiem Smoleńsk i prasą, a publikacje zwróciły
uwagę polskiego konsula Michała Żurawskie
go i polskiej korespondentki Krystyny Kurcza
b-Redlich. Marcel Łoziński nakręcił film dokumentalny o Zakirowie. Tą sprawą zainteresował

się Memoriał. Gorbaczow zamierzał zniszczyć
katyńskie dokumenty, ale dzięki działaniom Za
kirowa i odnalezieniu oraz opublikowaniu do
kumentów wysyłkowych z obozów do miejsca
straceń przez pracownika akademii wojskowej
Jurija Zorię*, było już za późno.
Owoce pierestrojki przyniosły skutek od
wrotny od zamierzonego. Pierestrojka ekipie
Gorbaczowa wymknęła się spod kontroli. Akcja
Zakirowa i Zorii wymusiła w kwietniu 1990r. przy
znanie się Sowietów do katyńskiego mordu na
Polakach. Rok później Zakirowa radzieccy lekarze
uznali za niezdolnego do służby w KGB z powodu
„ schizofrenii o przedłużonym działaniu". Zakirow
cudem przeżył dwa zamachy na jego życie. Jego
żona i córka uciekły do Polski. W l 998r. dołą
czył do nich. Ci Polacy, którzy mu pomogli i znali
jego odwagę w sprawie Katynia, zostali w Rosji.
Pierwsze lata w Polsce, dla której odkrył i ujawnił
katyńską prawdę, wyryły piętno na jego psychi
ce. Żył w nędzy i żebrał, na łódzkich bazarach
zbierał odpadki i tak wegetował. W 2002r. znowu
odkryli go polscy dziennikarze i wystarali mu się
o polskie obywatelstwo i rentę państwową. Chciał
jednak pracować dla Polski, ale żadna instytucja
włącznie z IPN-em nie wykorzystały jego wiedzy i
umiejętności. W 201 Or. wydał autobiografię „Obcy
element", w której zawarł swoje rozczarowania z
pobytu w Polsce, za którą musiał uciekać z Rosji,
bo groziła mu śmierć. Oleg Zakirow zmarł w sa-

motności i zapomnieniu 18 kwietnia br. Spoczął
na cmentarzu ewangelickim w Łodzi. Cześć Jego
Pamięci!
Stanisław Gorzelany
* Jur ij Zoria - historyk wojskowości.
Autor „ Dokumentalnej kroniki Katynia " wy
danej w 1989r. Syn Mikołaja Zorii, doradcy
radzieckiego prokuratora w procesie norym
berskim. Jego ojciec, Mikołaj Zoria wątpił, że
zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Kiedy
alianci „przymierzali się " do osądzenia Katy
nia, rodzinę poinformowano, że Mikołaj Zoria
popełnił samobójstwo, a jego nazwisko Sowieci
wykreślili z wszystkich protokołów i sprawozdań
sowieckich dotyczących tego procesu.

Nietypowe zajęcia w ROD „ Prefabet"
Kolbuszowscy działkowcy uczą dzie
ci, jak być dobrymi ogrodnikami. Sadze
nie warzyw czy pielenie grządek to dla
najmłodszych mieszkańców gminy Kol
buszowa żaden problem. Z nowymi obo
wiązkami radzą sobie doskonale.

Dotychczas dzieci uczestniczyły już w kilku
spotkaniach z działkowcami. - Razem z dziećmi
przygotowywaliśmy ziemię pod wysiew, sadzili
śmy warzywa. Dzieci pieliły grządki i podlewały
nowo zasadzone nasiona. 26 czerwca była u nas
kolejna grupa dzieciaków. Było podlewanie i pie
lenie warzyw, zbieranie truskawek i robienie z nich
soku oraz koktajli - mówi Andrzej Chmielowski,
prezes ROD „Prefabet".
Na każde spotkanie z małymi ogrodnikami
przygotowuje poczęstunek i wiele innych atrakcji.
- Zależy mi, by dzieci nie tylko mogły się wiele
nauczyć, ale też miło spędzić z nami czas. Każdej
wizycie towarzyszą więc gry i zabawy, ale również
zwiedzanie ogrodu i rozmowy z działkowcami wyjaśnia prezes. Dotychczas w zajęciach wzięło
udział ok. 70 dzieci. - Świetnie sobie radzą ze
wszystkimi pracami w naszym ogrodzie - prze
konuje A. Chmielowski. - Zaskoczeniem jest dla
nas ich ogromne zaangażowanie. Do każdej pracy
dzieci podchodzą bardzo żywiołowo. Każde chce

coś robić. Nie ma przy tym kłótni i przepychanek.
Dzieci sobie pomagają, a nawet jeifno drugiemu
udziela porad - mówi prezes. To nie są pierwsze
tego rodzaju warsztaty w Kolbuszowej. Podob
ne, ale na mniejszą skalę, organizowane były w
poprzednich latach. W tym roku w zajęciach weź
mie udział jednak więcej dzieci. Rodzinny Ogród
Działkowy „Prefabet" otrzymał dofinansowanie
z Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Udało się
kupić małe grabki i inne niezbędne rzeczy dla

małych ogrodników. Zajęcia organizowane będą
do końca roku. W programie m.in. nauka robienia
soku i dżemu z owoców, przecieru pomidorowego
i innych przetworów. Po jesiennych porządkach i
przekopywaniu ziemi z kompostem ruszy budowa
karmników, a zimą - dokarmianie ptaków.
W zajęciach w Rodzinnym Ogrodzie Dział
kowym „Prefabet" uczestniczyło już ok. 70 dzieci.
M.M.
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rok powstania 1 965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWI E
OFERUJEMY USŁUGI:

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271 666, 1 7 2271 962, Fax 1 7 2271 465
Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3

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

�=====9"i...,,__

O F E RUJ E MY

• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia:
• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały.

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczym i

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne pon iedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5
• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekładniowe
• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp.
• Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

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

wana.
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VIENNA INSURANCE GROUP

Pr�� a G t�aer � u,:?,.,r�,

LINK4 0

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 2 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1 4, tel. (1 7) 77 1 3 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1 A, tel. (1 5) 84 65 31
e-mai I: poczta@dobreu bezpieczen ia.eu

www.dobreu bezpieczen ia.eu
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„Przegląd
Kolbuszowski''
liczy na młode talenty! ! !
Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją?
Połącz piękne z pożytecznym
i zgłoś się do naszej redakcji,
a Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć
Ci medialnie!

- ��
. ,_a Falaclt Średnich AM 1 062 kHz
cod�nie od poniedŻialku do soboty
w riostępuiqc,ch godzinach
rano
wlec.iorem

od
.

'

w niedziele I święto

7 :00 do , 9:00

od '1 7:00 do 19:00

od 13:00 cio 15:00

CWt.. wpd,,,_,.,, �Jr<w � regiolul, .,,__"'"' ..,,.,..,.,,. roloąo, doflnr
,niu,la,, lmnn,t iJc;nli. ...,,._,_, �, ........ - : -,,.ł-.
� ......W.,.,..,t 1/aJIJ,ro, ciobwe � apiafo.
lnfo<tMcje, .,.._., ....._ rato---,doal....,...
iJcu'
tel/fox 17 28 37 295 od todz. 8:00 do 15:00

..,_rbl

AdN1: •Twoje Rodło Cmolas•, Cmolas 26PA. 36-105 Cmolas

TELEFON � RADIA: (01 7) 744 44 22
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Kontakt tel:
781 075 51 3, 604 541 286,
1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456

GRUPA POLSKICH SKLEPOW PASSA

UL. 1 1 LISTOPADA 3, 36- 1 00 KOLBUSZOWA

O PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :

• D O L N A KON DYG NACJA: Neopunkt AGD, RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „!S_ora" - Pościel, Ręczniki, Usługi
Foto .
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
• PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

e

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińśkie
li PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Komp eksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy: , Rehabilita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z N FZ

www.sklepy.orzech . com . pl
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'1ŁYTKI
OE�AMIOZNE
Z. P. U . H . STALBET
KOLBUSZOWA,
U L. J . WIKTORA 1 5
( BOCZNA
U L. RZESZOWS KI EJ )
TEL./FAX 1 7 22 73 047
KO M 51 O 463 899

ZA P RAS ZA M Y
7 oo

- 15
W S O B OTY 7 oo - 1 3 oo
W G O DZ .

oo

91wt �tawtae,ja
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79
• Pizza • dania obiadowe
• śniadania • desery • alkohole
Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10°0 -21 °0
12 °0 -21 °0
sobota - niedziela:

tel. 1 7 744 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 PRZVJ�Ć:
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537

[E] ---------
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36-100 Kolbuszowa, ul. Woiska Polskiego 1 0
tel. 1 7/ 22 71 687, tel. kom. 692 5 5 0 382
F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

36 - l 00 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:

• sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie
• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem • usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wldadek, 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 s c e
n a Twoj ą
re kl a m ę
KONTAKT
tel . 1 7 22 73 658, 781 075 51 3
1 7 22 71 456, 604 54 1 2 86

P.r'zegIąd

- 911
'11' KOLBUSZOWSKI

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pacz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564,
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, IStanisław Bujak, I I Halina DudzinskaI Dorota Gorzelany,
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36-1 00 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7 22 72 396
O F E RUJ E :
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski, żwiry • stal
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em

S I E DZ I BA F I RMY:

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

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

__

I

__.

CHEMIA BUDOWLANA

� @momCPGmil
�A

FREX

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

• dywanów i wykładzin
• tapicerki meblowej
i samochodowej
• kostki brukowej
• elewacji
• posadzek przemysłowych

_,.. S PRZĄTAN I E
• hal

u l . Ta rn o b rzes ka 67
36-1 0 0 Ko l b uszowa

tel .

�

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

1sover
<łliillllll.ił

-

1 3°0

PAROC

[ł]KJIRCHER

_,.. CZYSZCZEN I E

• biur

_,,,

Wienerberger '-...,,/

www.frex. p l

• sklepów

ZAP RASZAMY

501 456 002

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

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

IJ�·o.F.E�S)[O:N 1�UN1Y(
M'>O/'Nll�
1 1 ż�)
R'.A1 R· K�I E1T�W/
1 {�H:o;o�ó;w,
D�R E1WN 1 rA1 N1YLC:HI

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

O F E RUJ E MY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery
• uszczelnienia • opaski • smarowni czki
• przewody hydrauliczne • łańcuchy
• części zamienne i akcesoria do
samochodów
krajowych i zachodn ich
ul. Handlowa 3, 36-1 00 Kol buszowa
tel. 1 7 227 28 00, 1 7 227 58 00,
Czyn ne
.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00
com.pl

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

-

Kolbuszowa, Plac Wolności 9, (Rynek naprzeciw przystanku) Ba n k Zachod n i WB K
tel. 502 381 272. Zapraszamy !
.-G ;�1 p; Sa;;nde;-- -

