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"... wolna prasa

lat min�ło...

jest niezbędnym

• cena 1,50 zł

ROCZNI
NIOWYCH
decznie zapraszamy mieszkańców powia
szowskiego w dniu 11 września 2017 r.
działek) do Zespołu Szkól Technicznych
terów Września 1939 roku w Kolbuszowej
·a udziału w obchodach 78. rocznicy Bitwy
wq oraz 78. rocznicy wybuchu II Wojny
cd. czytaj na str. 18

78. ,oes.nicy wybuchu
li Wojny Świalowej
które odbędą się

11 września 2017 r. (łj. Poniedziałek) w Kolbuszowej
Pil.OGRAM OllCl-łOOÓW ROCZNIC WlłZEŚNlOWYCH
Gud� 11:-łS - Zbiórka pucr.tówu.t•nd•ruwych, Jdcllacji i upn,�iwnych 11vkl pr,;y Z<:�11ule S:d.61 Tcchnku,ych
im. Bohaterów \\'u.dni� 19)9 r.
Gotb.12:00-Rn1J>0(7.fCieur(l(7.)'ał*I
- odegranie hymnu państwowego
- przywit;1nie zaproszonych gokl przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolbusrowej
- program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Ko\buuowtj
- oficjalne wystąpienia
- złożenie kwiatów przed tablicami pamiątkowymi przy Zespole Szkól Technicznych
im. Bohaterów Wr1.eśnia 1939r. w Kolbuszowej
God:i:. 13;00- l'ru,mar�:c 11.i, c111rot1r, 1<11lbu,iow�ki ulic.unl: Jan,1 Pilwla li, Obrońców rokuju i N•rutuwku
- wsi,611111 modlitwa i :do:icnie kwiatów na mogiłach żołnierzy poleglyd1 w obronie Ojczyzny podczas
Il wojny Światowej
God.1. 13:20- PnN1rnrn 11,1 Rynek Kolbuu.owikl
• :dotenie kwiatów przed pomnikiem poświ�nyrn "Żołnierzom i bohaterom w3kzącym I poległym
za wo!nośt I suwerennośt Ojczyzny"
Godt.13:-ł0 • z�końcnrnie ur1K1ystolki

DOłY K
WDO !KOWII
Uczestnicząc w dożynkach Gmi
ny Kolbuszowa 15 sierpnia miesz
kańcy, rolnicy oraz władze samo
rządowe dziękowali za tegoroczne
plony. Gospodarzem dożynek był
Domatków.
cd. czytaj na str. 3
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DOZYNKI W DOMATKOWIE

Dziękując za tegoroczne plony
mieszkańcy, rolnicy oraz władze sa
morządowe uczestniczyli 15 sierpnia
w dożynkach Gminy Kolbuszowa. Te
gorocznym gospodarzem dożynkowego
świętowania był Domatków.
Święto plonów rozpoczęła msza św.
odprawiona w intencji rolników w kościele
parafialnym w Domatkowie, podczas której
nastąpiło poświęcenie chleba oraz wieńców
dożynkowych.

przegląd KOLBUSZOWSKI

gminy Jan Zuba,
poseł Zbigniew
Chmielowiec,
Bogdan Roma
niuk Wicemarsza
łek Województwa
Podkarpackiego,
Ewa Draus Radna
Sejmiku Woj. Pod
karpackiego, Józef
K a rdyś S t a r o s t a
Kolbuszowski, ,

Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej,
Marek Gil Zastępca burmistrza, ks. dziekan Jan Pępek, ks. Stanisław
Marczewski proboszcz parafii w Domatkowie, ks. Lucjan Szumierz
proboszcz parafii pw. Wszystkich Św. w Kolbuszowej.
Prezentacje dożynkowe to następny punkt programu. Przygo
towane przez sołectwa wieńce wręczono m.in. władzom samorzą
dowym, starostom dożynek, mieszkańców i rolnikom.
Ogłoszono również wyniki konkursu na najładniejszy wieniec.
Jury przyznało nagrody wieńcom z Domatkowa, Kolbuszowej Dol
nej i Kolbuszowej. Ponadto wyróżniono sołectwa pod względem
liczby nowo narodzonych mieszkańców.

Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli na plac obok szkoły,
gdzie miały miejsce dalsze obchody.
Część oficjalną poprzedził występ Seniorów Ziemi Podkarpac
kiej oraz Kapela Władysława Pogody.
Sołtys Domatkowa Jacek Skowron serdecznie przywitał wszyst
kich zgromadzonych. Starostami tegorocznych Dożynek zostali Ha
lina i Marek Wilkowie, którzy zgodnie z tradycją przekazali wła
dzom chleb z tegorocznych zbiorów. Bochenki otrzymali: gospodarz

W tym roku tytuł „ Wesołej Kapusty" otrzymały Poręby Kupień
skie z najwyższym wskaźnikiem dzietności.
Podczas dożynek wręczono gratulacje zespołowi Wołanie z
Domatkowa, który obchodził I O-lecie istnienia.
Na zakończenie dla publiczności zagrali Golden Time i DJ Duck.

..
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z YJE.
#

,,Swierszcze wybielone na kość"

,,Świerszcze wybielone na kość" au
torstwa Agnieszki Czachor, to dziewięć
opowiadań napisanych w konwencji re
alizmu magicznego. Tytułowe świerszcze
sq symbolem bezpieczeństwa, domowego
ciepła i ochrony przed niepogodq, ale tak
że (nieuchronnie) wybielone na kość, bo
los przynosi niespodzianki, zmiany i prze
miany. Czasem człowiek musi zamarznqć
wewnqtrz siebie by mógł znieść to, czym
go zaskakuje przeznaczenie, a czasem
musi się tak bardzo zmienić, że trudno w
nim rozpoznać osobę sprzed zdarzenia.
Mamy tutaj świetnie zbudowany klimat nie
co magicznej grozy, wplecionej w rzeczywistość,
w ludzkie losy i charaktery. Czachor ma łatwość
tworzenia nastrojowych opowieści, dzięki czemu
cała książka jest przesycona tym wyjątkowym
klimatem i hipnotycznie wpływa na czytelnika.
W tych dziewięciu opowiadaniach bohaterzy
muszą się zmierzyć z żywiołami: sztormem, po
żarem, ale także z zabobonami, upiorami z prze
szłości i szaleństwem bliskich im osób a nawet z
lokalnymi kataklizmami. W jaki sposób sobie z
tym radzą? Przy pomocy humoru, miłości i in
teligencji.
Opowiadania są naturalistyczne, wyciągają z
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ludzi mroczną, czasem prymitywną stronę natury,
pokazują także siłę człowieka.
Teksty są dobrze skonstruowane i napisane
ciekawym językiem, mimo, że fabuła dzieje się w
czasach historycznych, a opowiadania napisane
są w konwencji realizmu magicznego, mówią o
nas, o życiu, wbrew pozorom nie są oderwane od
rzeczywistości.
„Świerszcze wybielone na kość" to książka
wydana bardzo estetycznie; kredowy papier, gra
fiki, okładka z połyskiem.
PATRONAT MEDIALNY nad książką obję
ły dwa czasopisma:

Miesięcznik
Agnieszka Czachor, Świerszcze wybielone
na kość, wyd. 1, Kolbuszowa: Kontrarianie, 2017,
ISBN 978-83-947961-0-5, s. 155.form. A5.

Promocja książki kucharskiej
,,W głąb kuchni"

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Muzeum pragnie zawiadomić, że w lipcu ukazała się nowa ksiqżka kucharska „ W dzie się w sobo
- --�
glqb kuchni"! To już czwarta odsłona cyklu lasowiackich przepisów, które prezentuje tę, 26 sierpnia,�- - - - - o
godz.
14.00
niezrównana Babcia Janina.
Tym razem książka zawiera kilkanaście
receptur na potrawy z kapusty. Miłośnicy tego
warzywa znajdą tu sprawdzone przepisy na go-

łąbki, bigosy, pierogi i łazanki, które przygoto
wali (i próbowali) uczestnicy ubiegłorocznych
warsztatów kulinarnych. Opatrzono je uwagami i
poradami pani Janiny Ol
szowy. Całości dopełnia
tekst Izabeli Wodzińskiej,
która tym razem zabiera
czytelników w głąb sta
ropolskiej kuchni i opo
wiada o popularności
kapuścianych potraw w
jadłospisie szlacheckim.
Podobnie jak po
przednie nasze książki
kucharskie, także i ta ma
wygodną formę kołono
tatnika.
Promocja tej sma
kowitej publikacji odbę-

w szkole z Trzebosi - tuż po pierwszej odsłonie
nowych warsztatów kulinarnych.

Porządek tego apetycznego spotkania przed
stawia się następująco:
Słowo wstępu - dyrektor Muzeum Jacek
Bardan
W głąb staropolskiej kuchni, czyli kapusta na
pańskim stole - dr Izabela Wodzińska
Jak to z kapustą dawniej bywało - Janina
Olszowy
Degustacja kapuśniaków oraz kapuśniaków
po lasowiacku bez kapusty
Zakup książki z przesympatyczną dedykacją
Babci Janiny
szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96 w. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl
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Warsztaty kulinarne z Babcią Janiną
pt. ,,Ziemniak na horyzoncie"

W skansenie rowoczyna się no»y cykl
spotkań pt. ,,Ziemniak na horyzoncie".

Zajęcia poprowadzi mistrzyni kuchni regio
nalnej - Janina Olszowy. Bohaterem tegorocznych
warsztatów kulinarnych będzie ziemniak - nie
doceniany, choć niezwykle wszechstronny.
Uczestnicy poznają ziemniaczane potrawy
z kuchni lasowiackiej, galicyjskiej, żydowskiej,
dworskiej i kresowej. Janina Olszowy przygoto
wała nie tylko przepisy na zupy i dania główne,
ale także.na desery, więc zaskoczeń nie zabraknie
i tym razem.
Adepci w kulinarnej szkole Babci Janiny
będą obierali, kroili, siekali, lepili, nadziewali,
smażyli . . . , a następnie kosztowali m.in. gołąbki
z farszem ziemniaczanym i kaszą, ziemniaczan
kę lasowiacką czy kacapoły z mięsem. Na finał
warsztatów zostanie uruchomiony piec chlebowy.

Upieką się w nim kaczki nadziewane tartymi
ziemniakami.
Pracownicy skansenu i Janina Olszowy za
praszają serdecznie do skansenowskiej kuchni
wypełnionej atmosferą domowego biesiadowa
nia. Pierwsze warsztaty już 26 sierpnia w godz.
11.00 - 14.00.
Terminy warsztatów kulinarnych: 26
sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada
Godz. 11.00-14.00
Miejsce: szkoła z Trzebosi
Adresaci: młodzież, dorośli, seniorzy
Koszt: 30 zł/osoba
Zapisy: 17 227 12 96 lub sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl
Oto menu warsztatów:
26 sierpnia
Zupa ziemniaczanka lasowiacka

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Tarte placki
z białym serem
Ziemniaczane babeczki

30 września
Zupa ziemniaczana z mięsem
Gołąbki z farszem ziemniaczanym i kaszą
Pączki ziemniaczki
28 października
Zupa ziemniaczana po żydowsku
Kacapoły z mięsem
Ziemniaczane oładki galicyjskie
25 listopada
Zalewajka prykiel
Kaczka nadziewana ziemniakami
Serowiec z ziemniakami

KAROLINKA (niedziela, 23.07.2017 r.)

Dzięki siedemnastej edycji Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
w Rzeszowie mieliśmy możliwość goszcze
nia w Kolbuszowej i Porębach Kupieńskich
Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka" z Brze
ścia na Białorusi.
W tym leżącym nad Bugiem mieście wielkości
Lublina mieszka zaledwie kilka tysięcy Polaków. Ze
spół „Karolinka" powstał w 1991 roku z inicjatywy
Walentyny i Jana Trzeciaków, liczy dziewięćdzie
siąt osób i składa się z trzech grup. Trzeciakowie to
pasjonaci kultury polskiej, wykształceni w Lublinie
choreografowie, którzy przyciągają do zespołu zarów
no młodzież polską, jak i osoby innych narodowości
zamieszkujących Brześć. W zespole zaangażowane
są wszystkie pokolenia rodziny Trzeciaków: dzieci,
wnuki i prawnuki.
Pobyt rozpoczęli od zwiedzania kolbuszowskie
go rynku, były zdjęcia z krokodylem i lody.
A później krótki pobyt w kolegiacie, spotkanie z
proboszczem, połączony z udziałem w końcowej czę
ści ceremonii ślubnej. Goście byli zachwyceni wystro
jem kościoła w Kolbuszowej, porównywali świątynię
do tych, które oglądali w Wilnie. Po kościele młodzież
ochoczo wskoczyła do basenu, z którego niełatwo było
ich wyciągnąć. Bardzo zainteresował zespół pobyt

w skansenie, ze względu na ograniczenia czasowe,
skrócony do standardowej jednostki lekcyjnej. Zgod
nie z planem polonusi dotarli do Porąb Kupieńskich,
których społeczność, pod wodzą sołtysa Krzysztofa
Miazgi, organizuje co roku w lipcu festyn ludowy.
Liczba bawiących się na placu wiejskim osób na ogół
przekraczała kilkakrotnie liczbę stałych mieszkańców
wsi. Tak było i tym razem. Sołtys corocznie zamawiał
u mieszkającej na skraju wsi babki zielarki pogodę i
chociaż w okolicy grad jak gołębie jaja i oberwanie
chmury, u niego zawsze jest spokojnie.
Występujący w dość skromnych warunkach ze
spół ,,Karolinka" zaprezentował trzy tańce: narodowy,
podlaski i poleski. Poziom występu pokazał widzom,
że tancerzom nieobce są szkoły baletowe. Występy tan
cerzy przeplatały popisy akordeonisty, który na harmo
nii guzikówce dawał kilkuminutowe koncerty (a przed
występem intensywnie się uczył swojego polskiego
imienia i nazwiska). Całkowicie spontanicznie przed
publicznością wystąpiły także dwie Amerykanki pol
skiego pochodzenia, spędzające wakacje u dziadków w
Kolbuszowej Górnej. Występ skrzypcowy bliźniaczek
Angeli i Moniki Chodorowskich z New Jersey był
miłą niespodzianką; obie uzdolnione panny, które już
niedługo zaczną naukę w college'u są prawnuczkami
Władysława Pogody, najbardziej znanego polskiego
muzykanta z Huciny. Ojciec dziewczyn i one same to
bodajże jedyne oso
by z licznego grona
dzieci, wnuków i
prawnuków skrzyp
ka, którzy kontynu
ują muzyczną pasję
obchodzącego dzie
więćdziesiąte siódme
urodziny pradziadka
Władysława.
Tancerze „Karolinki"
zachwycili liczną pu
bliczność (podobnie
jak widownię zebra
ną na rzeszowskim

rynku podczas inauguracji festiwalu) tańcem, strojami,
w dużej części wykonywanymi samodzielnie, ale też
kresową urodą i kulturą osobistą. W międzynarodowej
kolacji w remizie uczestniczyli poseł na sejm, starosta
i burmistrz Kolbuszowej, którzy obdarowali zespół pa
miątkowymi prezentami, również kolbuszowski Miej
ski Dom Kultury przygotował praktyczne podarunki
dla artystów z wydawnictwami promującymi muzy
kę lasowiacką. Podczas spotkania sołtys Krzysztof,
wyraźnie zmotywowany wsparciem nowej szefowej
Koła Gospodyń Wiejskich, podjął się roli wodzireja.
Goście zagrali biesiadne utwory i zaśpiewali piękne
białoruskie pieśni. Istniejący od bez mała trzydziestu
pięciu lat Zespół Ludowy Gómiacy zaprosił artystów
na swój wrześniowy jubileusz.
,,Karolinka" wyjechała bardzo zadowolona, a od
biura festiwalowego otrzymaliśmy mailowe podzięko
wanie za serdeczne przyjęcie zespołu. Żałujemy, że
gościliśmy ich tak krótko, mamy nadzieję na kolejne
spotkanie.
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skansen
muzeum kultury ludowej
w kolbuszowej

www.muzeum.kolbuszowa.pl
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Soboty: 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada godz. 11.00-14.00
Koszt udziału: 30 zł/osoba
Zapisy: 17 227 12 96 lub sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
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Urodziny Władysława Pogody

0

30 lipca br. Władysław Pogoda - dla
którego „na świecie nic piękniejszego od
muzyki nie ma" skończył 97 lat.

Urodziny to doskonała okazja do rodzinnego
i artystycznego spotkania. Było oczywiście wspól
ne granie lasowiackich melodii. Pan Władysław
kocha muzykę i wie, ile szczęścia może dawać
autentyczna twórczość.
Wszyscy w komplecie złożyli Panu Wła
dysławowi życzenia. Były prezenty i kwiaty, ale
przede wszystkim muzyka ta, którą Władysław
Pogoda, laureat nagrody im. Oskara Kolberga, tak
bardzo ukochał. To dzięki niemu w 1960 roku po
wstała słynna już w całym kraju Kapela Władysła
wa Pogody, koncertująca nie tylko w Polsce, ale w
Urodziny były okazją do uroczystego rodzinnego
świętowania, nie zabrakło również kapeli i władz
samorządowych.
Austrii, Bułgarii, Francji oraz na Ukrainie.
Jej członkowie ciągle się od niego uczą.
Władysław Pogoda doczekał się
5 dzieci, 13 wnucząt, 20 prawnucząt i 2
praprawnuków. W domu Pogodów muzy
ka była od zawsze. Utwory pisane przez
Władysława Pogodę i repertuar kapeli to
lasowiackie melodie z okolic Kolbuszowej:
polki, oberki i walczyki.
Chociaż minęło już 97 lat Panu Wła
dysławowi nadal gra w sercu muzyka ludo
wa, która w jego przypadku stała się chyba
receptą na długowieczność.

34 690,00 euro dla
kolbuszowskiego LO
w ramach Erasmus+
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuswwej zgodnie z decy:yą ogloswną w sierpniu 2017 r. przez Funda
cję Rozwoju Systemu Edukacji-NarodowąAgencję Programu Erasmus+, otrzymało do.finansowanie w wysokości 34 690,00 euro na
realizację projektu pt. ,, Un homme sain dans un environnement sain".
W ramach tego przedsięwzięcia młodzież LO będzie współpracować z rówieśnikami ze szkół średnich z Włoch, Rumunii i Portugalii.
Koordynatorką projektu jest p. mgr Magdalena Baran, nauczycielka języka francus�ego.
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Ko n ce rt P i otra Ru b i ka "The Best Of"
Serdecznie zapraszamy na koncert Piotra Rubika "The Best Of'' 3 września na kolbuswwskim stadionie.

Artysta wystąpi z Solistami, Chórem oraz Orkiestrą Symfoniczną w ramach w Festiwalu Psalmów Dawidowych. Start o godz. 19.00. Wstęp bezpłatny

24.08

25.08

27.08

2.09

3.09

16.00 - Muzeum
Polaków R>IURC)'ffl Ż)'dÓW
� D w�· światom;..
im. Rodziny Ulmóv.• w Marko\,�
Spot.kani!.! z
Zygmuntem Rolatem

17.00 - Muzeum
J'olaków Rai� Żydó,v
podczas O \\'Op'y �'iato-i"'i
im. Rodziny tnmów w Markowti
\YSt\'1)za zapros�ollami

16.00 - Kościół Parafialny
pw. Śl\f. Doroty
i Pn:emk-::nk>nia Pańs.k1ej.'O
w .MMk.owe;

19.00 - Rynek

19.00 - stadion sportowy

Mr. Pollack

zespól wokalny
Soul z Sanoka

Czw.-irtck

19.00 - Filharmonia
Pod.karp.teka w Rzcu.owle
wst\"J) 1.a z.aprosr.eniami

Piqtd,

Sobol•

w lb,t57.0wie

Psalmodia

Adam Strug
z zespolem
Monodia Polska

Chór Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawia li
w Krakowie

Dańusz Malejonek
z zespołem

Malco Reggae Rockers

Menachem Bristowski
fortepian

Magdalena Kołcz
skrzypce

Aneta Czach

Piotr Rubik

� -WSTĘP WOLNY
�
fllAltOOOWI
CI. H T • U M
XU LTUAY

Rlectpospołita Pol5Jta
Mimsttrstv.-o
Spr.1w Z,ge.anicln)Ch

w Kolbu.S.-.o\,'tj

fortepian

Adam Strug
z zespołem Monodia Polska

Yaakov Lemmer
śpiew

Nledzlela

The Best O f
z Sol.istami,
Chórem

ZAPRASZAMY!

---=---

i Orkiestrą Symfoniczną

re SOAR
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E uropejskie Dni Dziedzictwa
w Muzeum Kultury Ludowej
17 września w Muzeum odbędzie się
świętowanie Europejskich Dni Dziedzictwa.
Towarzyszyć temu będzie świetna muzyka
Alicji i Jacka Halasów.

Park etnograficzny jest miejscem, które ze
swej natury prowokuje do myślenia o krajobrazie i
jego przemianach. W czasie tegorocznej edycji Eu
ropejskich Dni Dziedzictwa chcielibyśmy zachęcić
naszych zwiedzających do refleksji nad związkami
między pejzażem a kulturą i nad tym, jaki krajobraz
odziedziczyliśmy po przodkach i jaki zostawiamy
następnym pokoleniom.

ROZMOWY PRZY PRACY
Okazją do tego może być wspólne przywra
canie jednego z zapomnianych elementów wiejskie
go pejzażu - plecionego płotu z chrustu. Od godz.
12.00 do 1 6.00 do wyplatania zaproszeni zostaną
uczestnicy imprezy, którzy będą mieli okazję nie
tylko zapoznać się z tym tradycyjnym sposobem
budowania ogrodzenia, ale również podzielić się z
etnografem zbierającym wywiady terenowe swo
imi spostrzeżeniami na temat przemian krajobrazu
wsi i miasteczek.

PODYSKUTUJMY O KRAJOBRAZIE
O godzinie 13.00 rozpocznie się prezentacja
wyników badań terenowych, które odbyły się
w Domatkowie w lipcu tego roku. W ich trakcie
studenci etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Cie
szynie przeprowadzili wywiady na temat podwórek
współczesnych wiejskich zabudowań, tego, jak się
zmieniały i jakie obecnie pełnią funkcje. Jaki obraz
wsi i życia jej mieszkańców wyłonił się z zebra
nego materiału? O tym przekonają się uczestnicy
wydarzenia.

DUCHOWA WYPRAWA W DAWNY PEJZAŻ
O godzinie 16.00 wydarzenia skupią się w
centralnym punkcie pejzażu dawnej wsi - w ko
ściele pw. św. Marka Ewangelisty z Rzochowa.
Odprawiona zostanie w nim msza św. w rycie try
denckim. Ma to sprzyjać refleksji nad pierwotnymi
funkcjami nieużywanych lub nieobecnych już w
kościołach elementów, takich jak ambona, bala
ski czy orientowany ołtarz i związanym z nimi
dziedzictwem. Po mszy uczestnicy wysłuchają w
kościele koncertu Jacka Hałasa (około 17.15)

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

- muzyka, badacza
___J
folkloru i zbieracza
tradycyjnych melodii i tekstów. Wystąpi on z re
pertuarem pieśni dziadowskich - utworów wyko
nywanych przez wędrownych muzykantów i gawę
dziarzy, ludzi będących jeszcze ponad sto lat temu
nieodłącznym elementem wiejskiego krajobrazu.
L_
_

_

_

_

_

_

_

KRAJOBRAZ W SPADKU - WYSTAWA
O godz. 18.30 w zabytkowym spichlerzu
dworskim z Bidzin zacznie się ostatnia część im
prezy - rozstrzygnięcie konkursu Fotoszopa.
Krajobraz w spadku i otwarcie pokonkursowej
wystawy fotograficznej. Jest on przeznaczony dla
miłośników fotografii i w tym roku jego tematem
jest pejzaż - zarówno ten, który otrzymaliśmy od
przodków, jak i ten, który po sobie zostawimy.
Interesuje nas przede wszystkim zapis tego, co
się dzieje z przestrzenią wsi i małych miasteczek.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w
świetnie do tego celu nadających się drewnianych
wnętrzach. Wernisaż wystawy pokonkursowej
uatrakcyjni potańcówka (pocz. ok. 19.00), na
której Jacek i Alicja Hałasowie nauczą uczest
ników tańców wiejskich zebranych przez Oskara
Kolberga podczas jego wiejskich wojaży.
Program imprezy:
12.00 - 16.00 - wyplatanie płotu z chrustu
13.00 - prezentacja wyników badań
terenowych prowadzonych w Domatkowie
(szkoła z Trzebosi)
16.00 - msza św. w rycie trydenckim
(kościół z Rzochowa)
ok. 1 7. 15 - koncert Jacka Hałasa
(kościół z Rzochowa)
18.30 - wernisaż wystawy
,,Fotoszopa. Krajobraz w spadku"
ok. 19.00 - potańcówka
z Alicją i Jackiem Hałasami
Oficjalna strona Europejskich Dni Dzie
dzictwa: www.edd.com.pl.szczegóły na: www.
muzeumkolbuszowa. pl
kontakt: Katarzyna Dypa,
tel. 17 227 12 96 w. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl

M I EJSCE
NA TWOJĄ �EKLAM Ę!
781 075 51 3, 604 541 286,
1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456
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Mateusz Jagodziński - Absolwent
Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszo
wej został dawcq komórek macierzystych
- dawcq szpiku kostnego.

Blisko dwa lata temu Mateusz zarejestrował
się jako potencjalny dawca w organizowanym
przez LO Dniu Dawcy. Za pomocą przeszczepu
szpiku kostnego leczy się ponad 50 różnych cho
rób, ale niezwykle ważna jest zgodność tkankowa.
Zdarza się, że dawca i biorca mający zgodność
tkankową mieszkają w różnych krajach, a nawet
na różnych kontynentach. A jednak medycyna po
zwala ratować ludzkie życie o ile znajdzie się w
bazie danych odpowiedni dawca.
Tak jest właśnie w przypadku Mateusza, któ
ry zdecydował się na ratowanie zdrowia, może
nawet życia młodej kobiecie ze Szwajcarii. To
wielki dar serca ze strony absolwenta kolbuszow
skiego liceum.
Jesteśmy dumni z takiej postawy, serdecznie
Mateuszu gratulujemy!

Mateusz Jagodziński - Absolwent kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego został dawcą komórek
macierzystych - dawcą szpiku kostnego.

Dzień Działkowca w RO D " P refabet" w Kol buszowej
W piękne sobotnie popołudnie 12
sierpnia br. świętowaliśmy w naszym
ogrodzie Dzień Działkowca i Jubileusz
120 lecia ogrodnictwa działkowego na
ziemiach polskich.
W dożynkach ogrodowych udział wzięli:
przedstawiciel Prezydium OZP PZD w Rzeszo
wie Pan Marek Bojda, Poseł PIS Pan Zbigniew
Chmielowiec, Burmistrz Miasta Kolbuszowa
Pan Jan Zuba, Radny Rady Miasta Kolbuszowa i
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Józef Ry
bicki, zaprzyjaźnieni prezesi ROD z Dębicy oraz
działkowcy wraz z rodzinami z ROD Prefabet i z
sąsiednich ogrodów.
Przedstawiciel Prezydium OZP PZD w
Rzeszowie Pan Marek Bojda odznaczył związ
kowymi odznaczeniami najbardziej zasłużonych
działkowców i wręczył nagrodę w konkursie na
najpiękniejszą działkę w ROD Prefabet. W tym

roku zwyciężyli Państwo Lucyna i Władysław
Puzio. Podczas swego przemówienia podzięko
wał działkowcom za wytrwałą pracę na działkach
i na rzecz ogrodu. Podkreślił również, że wszyscy
działkowcy mają wkład w Jubileusz 1 20 Lecia
ogrodnictwa w Polsce.
Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec zapewnił
uczestników dożynek, że pomimo internetowych
doniesień o kurczącej się powierzchni ogrodów
działkowych, Kolbuszowscy działkowcy mogą
spać spokojnie. W tym mieście dba się o swoich
mieszkańców.
Burmistrz Miasta Kolbuszowa Pan Jan Zuba
podkreślił, że zawsze będzie wspierał działkow
ców, czego dowodem jest chociażby dotacja na
działalność edukacyjną dla najmłodszego pokole
nia kolbuszowian.
Po części oficjalnej przyszedł czas na po
częstunek. Przygotowano kiełbaski, kiszkę i udka

z grilla, pyszny bigos myśliwski. Smalczyk przy
rządzono u honorowego Prezesa Ignacego Wiącka
i jak co roku smakował wybornie. Do tego ogórki
małosolne kiszone przez działkowców i czegóż
trzeba więcej ... tylko domowego ciasta na deser i
można było tańczyć prawie do białego rana.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dla
dzieci przygotowane były gry i zabawy ruchowe,
zgadywanki, malowanie twarzy, wielkie bańki
mydlane i oczywiście nagrody za udział w konkur
sach. Zadowolone dzieciaki pałaszowały słodycze,
a rodzice bawili się przy muzyce.
Kolejne dożynki już za rok. Z niecierpliwo
ścią czekamy na sierpniową imprezę, jak zawsze
przy udziale włodarzy miasta i całych działkowych
rodzin.
Andrzej Chmielowski
Prezes ROD Prefabet w Kolbuszowej

Nr287

przegląd KOLBUSZOWSKI

F I NAN S OWO

Czy kryzys fi n a nsowy nadchodzi?

Janet Yellen, szefowa Fedu, czy
li banku centralnego Stanów Zjedno
czonych nie spodziewa się kolejnego
kryzysu .finansowego za naszego życia.
Chociaż to dla nas dobra informacja, to
niestety może okazać się nieprawdziwa.
Już teraz analitycy ostrzegają, że prę
dzej czy później kryzys nadejdzie.

Obecny cykl koniunkturalny jest już ponad
dwukrotnie dłuższy niż średnia ze wszystkich
poprzednich siedemnastu cykli. Cały czas mamy
bardzo niskie stopy procentowe. W zasadzie
odbieramy sobie więc główne narzędzie do re
agowania w sytuacji kryzysu, czyli obcinania
stóp procentowych. Niskie stopy procentowe
też nie skłaniają nas do oszczędzania. Działają
wręcz przeciwnie, bo kredyty są tańsze. Każdą
podwyżkę kredytobiorcy odczują w wysokości
swojej raty.
Ponownie zyskują na znaczeniu inwestycje
w złoto poprzez fundusze notowane na giełdach.

Fundusze te emitują udziały, a za pozyskane
środki kupują złoto stanowiące zabezpieczenie
inwestycji. Na koniec czerwca br. w zarządzaniu
funduszy znajdowało się 2 3 13, 1 ton złota, o
wartości 92,4 mld USD. Jest to więcej o 22,2
ton niż w miesiącu poprzedzającym i o 123, I
ton w porównaniu z analogicznym okresem
ubiegłego roku.
Rynek złota, czyli tych inwestycji i dóbr,
które są świetnym zabezpieczeniem na oko
liczność kryzysu zwiększa się o 30 proc. Banki
centralne, które są odpowiedzialne za kreację
pieniądza również cały czas kupują ogromne
ilości złota. To wszystko pokazuje, że mamy do
czynienia z pieniądzem, który musi być dewa
luowany w sytuacji kryzysowej. To cały czas
pokazuje, że posiadanie złota to jest „must have"
każdego kto realnie i racjonalnie dba o swoje
finanse. Biorąc to pod uwagę ciężko się zgodzić
ze słowami Janet Yellen. Kryzys prędzej czy
później przyjdzie. Jakie będą jego rozmiary?

Średnio na świecie zdarzają się dwa kry
zysy na dekadę.
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwen
tem handlu zagranicznego; posiada kilkunasto
letnie doświadczenie zawodowe - pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze finansów,
zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji)
oraz importu w największychfirmach Podkarpacia

Perła Raniżowa

Niezwykle rzadko wydawane są
książki dotyczące ciekawych wydarzeń,
miejsc, obiektów, instytucji, lub osób
związanych z terenem gminy Raniżów.
Dlatego każda publikacj a odnosząca
się do tego typu zagadnień przyjmo
wana jest z dużym zainteresowaniem.
Rzecz j asna, osób interesujących się
swym miejscem zamieszkania.

Początkiem lipca b.r. ukazała się książka
nosząca tytuł: Barokowa perła Raniżowa. Jej au
torką jest młoda Raniżowianka - Nikola Fitał, stu
dentka pierwszego roku historii sztuki na Uniwer
sytecie Wiedeńskim. Jak można wnioskować już z
samego tytułu dotyczy ona kościoła parafialnego w
Raniżowie. Jego barokowej architektury, wystroju
wnętrza i historii. Kościoła, który niedawno, bo w
dniach 15 - 16 sierpnia 2015 r. obchodził jubileusz
200 - lecia zakończenia budowy i poświęcenia.
Parafianie raniżowscy, na czele z ks. proboszczem
Bogdanem Piekutem , bardzo uroczyście go prze
żywali. Pisaliśmy o tym na łamach naszej gazety.
W książce można znaleźć wiele interesują
cych informacji. Na jej treść składa się: krótka hi
storia Raniżowa oraz tamtejszej parafii i kościoła,
opis szczegółowy walorów barokowej architektury
zewnętrznej oraz stylowego wystroju wnętrza, w
tym zabytkowych ołtarzy, ambony, chrzcielnicy,
witrażów, polichromii, chóru muzycznego i orga
nów. Nie pominięto starych, pięknie zachowanych
monstrancji, kielichów i ornatów, a nawet. . . dzwo-

nów na wieży kościoła. Jest też wykaz probosz
czów i wikariuszy raniżowskich posługujących
na przestrzeni wieków. Także wykaz księży, brnci
i sióstr zakonnych wywodzących się z tej parafii.
Uzupełniają je fotografie portretowe. Tu należy
podkreślić, że jak przystało na XXI wiek wszystkie
fotografie są kolorowe. Słowem - kopalnia wiedzy
o raniżowskim kościele. Znakomicie kontynuuje
temat rozpoczęty przez ks. Lucjana Rosoła z Zie
lonki pracą magisterską, następnie publikacją pt.
Początki dziejów parafii Raniżów i jej filii Spie
(XIV - XIX w.). Treść merytoryczną książki ubo
gacają wiersze mamy Nikoli - pani Marty Fitał.
Może jeszcze dwa zdania o autorce, która ze
wszech miar na nie zasługuje. Jak już wspomnia
no, jest nią młoda, zdolna i ambitna dziewczyna,
mieszkanka Raniżowa. Urodziła się w 1996 r. w
Rzeszowie. Po ukończeniu miejscowej szkoły
podstawowej i gimnazjum dalszą naukę podjęła
w liceum plastycznym im. P. Michałowskiego w
Rzeszowie, na dziale metaloplastyka. Dalej, nie
zamierzała robić konkurencji swojemu rodakowi,
wybitnemu kowalowi artyście Robertowi Kocha
nowiczowi, lecz podjęła studia magisterskie na
Uniwersytecie Wiedeńskim (Kunstgeschichte,
Universitiit Wien), na wydziale hi_�,torii sztuki.
Piękne miasto Wiedeń. Stolica byłego imperium
monarchii austro - węgierskiej, w skład którego
przez długi okres czasu wchodziły również nasze
ziemie zachodniej Galicji. Przepiękne zabytki. Raj
dla miłośników sztuki, zwłaszcza architektury,

rzeźb w brązie i rzemiosła artystycznego. Tylko
pozazdrościć. Tam z powodzeniem ukończyła
pierwszy rok studiów i czeka na rozpoczęcie dru
giego. W międzyczasie pracuje, jako studentka i
szlifuje język niemiecki.
Liczącą 92 strony książkę można kupić w
Raniżowie, w kiosku przy stacji PKS na rynku, w
kiosku przy kościele (w niedzielę) oraz w księgar
ni „Pegaz" znajdującej się w budynku Biblioteki
Miejskiej w Kolbuszowej. Warto ją kupić i posia
dać w domowej biblioteczce. Szczerze polecamy. . .
Benedykt Popek

[ill --------- przegląd
Porę bski festyn
KOLBUSZOWSKI

Zabawy dla dzieci i dużo muzyki ludowej - tak
wyglqdala niedziela 23 lipca w Porębach Kupień
skich. Atmosfera rodzinnego pikniku zorganizo
wanego przez Radę Solecką i OSP przyciqgnęla
mieszkańców gminy.

Podczas imprezy nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeż
dżalnie, trampoliny i malowanie twarzy.
Na scenie wystąpił Zespół Ludowy Gómiacy z Kolbu
szowej Górnej oraz Polonijny Folklorystyczny Zespół Pieśni
i Tańca „Karolinka" z Białorusi, który przed koncertem miał
okazję zwiedzić Kolbuszową.
Zabawa taneczna z zespołem Pro-Dance zakończyła
niedzielny festyn.
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U RZĘDU M I EJ SKIEGO
w KO LBUSZOWEJ

Podpisanie umowy - dzienny dom „Senior + "
Do polowy listopada potrawa przebudowa
części Szkoły Podstawowej w Hucie Przedborskiej.
Po remoncie w budynku będzie działał dzienny
dom „Senior +".
2 1 lipca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wy
konawcą Finną Budowlaną GUŻDA. Wartość zadania to ponad
786 tys. zł.
Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane,
wykonanie posadzek, tynków i ocieplenia, remont pokrycia
dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę
przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją gazową,
elektryczną oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Ponadto planuje się budowę 1 3 miejsc postojowych. Po
remoncie budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Dzienny dom „Senior+" oferował będzie miejsca dla co
najmniej 15 osób. Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby
seniorów do 25 osób. W budynku będzie dostępna m.in. sala
komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i
rehabilitacji.

Biesiada sąsiedzka w Przedb orzu
W niedzielę 6 sierpnia mieszkańcy
Przedborza i Huty Przedborskiej bawili
się na zorganizowanej po raz trzeci „Bie
siadzie sąsiedzkiej".
Impreza rozpoczęła się od powitania przez
sołtys Przedborza Barbarę Draus i sołtys Huty
Przeborskiej Krystynę Dłużeń zebranych. Następ
nie Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Krzysz
tofWilk Przewodniczący Rady Miejskiej oficjalnie
przekazali nową podłogę strażakom z OSP. Na
scenie wystąpił Zespół kabaretowy z Niwisk Dy
zio i Spółka oraz Mażoretki ze Skrzyszowa. Mali
Super Strażacy ze Skrzyszowa zaprezentowali
,,pierwszą pomoc".
Dla dzieci przygotowano malowanie twarzy,
zjeżdżalnie i kule wodne. Imprezę zakończyła za
bawa taneczna.
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Rusza kanal_izac ja
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W poniedziałek
7 sierpnia w Urzędzie
Miejskim podpisano
umowy na dwa zada
nia w ramach „Popra
wy gospodarki wodno
ściekowej aglomeracji
Kolbuswwa
etap
II. "

Wykonawcą budowy
kanalizacji sanitarnej w
Kolbuszowej Górnej - etap
III oraz budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Kolbuszowa, ul. Obrońców
Pokoju na odcinku od ul.
Topolowej do Nowej Wsi jest Zakład Usług Bu
dowlanych i Instalacyjnych „AD MAR" A. Orzech,
A. Orzech Spółka Jawna
Do końca stycznia 20 I 9 roku potrwa budo
wa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Wykonana
sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanali
zacji w czterech miejscach. W związku ze zwięk
szeniem ilości ścieków wynikających z włączenia
kolejnych budynków mieszkalnych do istniejącej
sieci, planuje się montaż dodatkowych pomp za
tapialnych w istniejących pompowniach P l i P2.
Zakres inwestycji:
I . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 6 216,0 m o średnicy 0200
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o
łącznej długości 3 214,5 m o średnicy 0 160,
co stanowi 174 przyłączy,
3. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej,
Wartość umowy to kwota 3 237 276,20 zł.
Planowany termin zakończenia robót przy
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od
ul. Topolowej do Nowej 'Nsi to koniec paździer
nika 2018 r.
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BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:
• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
dzierżawę.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczo
nej z pompownią ścieków oraz przyłączami na
obszarze zlokalizowanym w Kolbuszowej wzdłuż
ulicy Obrońców Pokoju od ul. Św. Brata Alberta w
kierunku Nowej Wsi oraz w części miejscowości
Nowa Wieś. Inwestycja obejmuje budowę kanali
zacji z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej
zrealizowanej w poprzednich latach.
Zakres inwestycji:
I . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 3 492,0 m w tym:
a. Sieć grawitacyjna o łącznej długości 2 6 5 1,0
m
b. Sieć tłoczna o łącznej długości 841,0 m
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o
łącznej długości 7 82,0 m, co stanowi 3 8 przy
łączy,
3. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej,
4. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej,
Koszt inwestycji wynosi 932 541,05 zł.
Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wod
no-ściekowa w aglomeracjach".

• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOS TAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 3 5 ust. I ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze
zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
najem.
• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodarce
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 Miejskie
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOS TAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 3 5 ust. I ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 20 I 6r. poz. 214 7 ze
zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
najem.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Rozbudowa ul. Piaskowej i przebudowa ul. Tetmajera
Prawie 460 tys będzie kosztowała rozbudowa ul
Piaskowej oraz przebudowa ul. Tetmajera
W piątek 27 lipca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę
z wykonawcą zadań Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów
sp.z.o.o. Planowany termin zakończenia robót objętych przedmio
tem umowy dla obydwu zadań do 70 dni od daty podpisania.
Zakres prac rozbudowy drogi gminnej Nr I 040 I 1R ul. Pia
skowa w Kolbuszowej do km 0+000 do km oraz przebudowy drogi
gminnej m 104007 R w km 0+000 - 0+06 I ul. Tetmajera w Kol
buszowej obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
ułożenie krawężników oraz warstwy asfaltu.
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P O W I A T O W Y
POWIAT

RADA

STAROSTWO

www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 1 7 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Trwają prace na powiatowych drogach
Pogoda sprzyja wszelkim robotom drogowym. Nie inaczej
jest w Powiecie Kolbuszowskim. Od początku roku w każdej
gminie powiatu wykonywane sq liczne zadania remontowe na
drogach, które poprawiły znacząco ważne dla gmin, miasta lub
danej miejscowości szklaki komunikacyjne.
Poniżej przedstawiamy przegląd wybranych remontów dróg realizowa
nych na terenie naszego powiatu:

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1 216 R Kolbuszowa
Górna-Klapówka. Długość zmodernizowanego odcinka 995 mb. Wartość
zadania to kwota: 334 tys. zł.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1 157 R Mielec-Topo
rów-Ostrowy Tuszowskie. Długość zmodernizowanego odcinka I 090 mb.
Wartość zadania to kwota: 222 tys. zł.

Zakończono budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka. Powstał nowy chodnik o długości
324 mb. Łączny koszt inwestycji to kwota: 1 70 tys. zł.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzo
chów-Przylęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba. Długość zmodernizowanego
odcinka 756 mb. Łączny koszt inwestycji to kwota: 203 tys. zł.
Zakończono budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska. Powstał nowy chodnik o dłu
gości I 021 mb. Łączny koszt inwestycji to kwota: 447 tys. zł.

cd. na str. 1 6
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cd. ze str. 15

W trakcie realizacji jest budowa chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej nr I 222 R J_agodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec. Powstanie
riowy chodnik o .długości 456 mb. Łączny koszt inwestycji to kwota: 227
tys. zł.
Do końca roku planowane są kolejne inwestycje na drogach powia
towych.

Są p ien iądze na budowę kortów ten isowych przy ZST
. Powiat Kolbuszowski otrzyma do.fi
nansowanie na budowę dwóch nowych
kortów tenisowych przy Zespole Szkól
Technicznych w Kolbuszowej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło
listę podmiotów, które otrzymają dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruk
tury sportowej - edycja 2017". Wśród nich jest
Powiat Kolbuszowski. Samorząd dostanie 331 tys.
zł na budowę dwóch kortów tenisowych: jeden z
nawierzchnią akrylową, drugi zaś z nawierzchnią
z trawy syntetycznej. Drugie tyle Powiat dołoży z
własnego budżetu.
Ponadto w ramach zadania planowana jest przy

ZST budowa i przebudowa
chodnika, budowa wiaty
rowerowej wraz z ogrodze
niem i oświetleniem kortów
tenisowych. Korty przysto
sowane będą do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Zespół Szkół Technicznych przy którym po
wstaną korty tenisowe posiada kompleks boisk spor
towych „Orlik", w skład którego wchodzą boiska:
do piłki nożnej, gry w koszykówkę i piłkę siatkową.
Szkoła ma do dyspozycji salę gimnastyczną oraz
siłownię.
- Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki

Powiat kol buszowski zaprezentuje się
na Targach w Krakowie

-s
\

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

staraniom Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca,
który wspiera działania naszego samorządu, mające
na celu rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, nie
tylko tej szkolnej - mówi Starosta Kolbuszowski Jó
zefKardyś. - Jestem przekonany, że dzięki temu wiele
podobnych inwestycji uda się jeszcze zrealizować w
Powiecie Kolbuszowskim.

Dotacja dla Powiatu
Kolbuszowskiego
Powiat Kolbuszowski otrzymał po
moc .finansową na przebudowę drogi
powiatowej. Wsparcie pochodzi z Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego. Droga zmodernizowana
będzie również dzięki funduswm z budże
tu Powiatu Kolbuszowskiego.

Od kilkunastu lat w Krakowie, w
miesiącach wakacyjnych, organizowane
są Międzynarodowe Targi Sztuki Ludo
wej. Każdego roku przedsięwzięcie to jest
doskonałym potwierdzeniem zywotności i
atrakcyjności sztuki ludowej i cieszy się za
interesowaniem mieszkańców, jak i licznie
odwiedzających Kraków turystów.

Źródłem sukcesu i popularności tej imprezy
jest niesłabnący entuzjazm prezentujących swoje
prace twórców ludowych - stale czerpiących z
historii, religii oraz, tak charakterystycznej dla
regionu, wielokulturowości.
W tym roku na scenie pod Wieżą Ratuszową
promować się będą miasta i powiaty z Polski, a
także Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier. Ser
decznie zapraszamy do udziału w 41. Między
narodowych Targach Sztuki Ludowej, na Rynku
Głównym przy Ratuszu w Krakowie tym bardziej,

iż w dniu 25 sierpnia wystąpią zespoły regionalne
i kapele z Powiatu Kolbuszowskiego: Kapela Jana
Cebuli, Zespół Ludowy Cmolasianie, Kapela Dzi
kowianie, Zespól Ludowy Górniacy, Kapela Ludo
wa Widelanie oraz Zespół Pieśni i Tańca Lesiaki
z Raniżowa. Na scenie zaprezentuje się również
Orkiestra Dęta MDK w Kolbuszowej oraz Mażo
retki z Majdanu Królewskiego. Start godz. 14:00.
W programie targów znajdą się oprócz kon
certów kapel ludowych, występów zespołów pieśni
i tańca liczne konkursy i zabawy. Na krakowskim
Rynku będzie też można skosztować przysmaków
kuchni regionalnych.
Organizatorem 41. Międzynarodowych Tar
gów Sztuki Ludowej w Krakowie jest Fundacja „Ce
pelia" Polska Sztuka i Rękodzieło, a realizatorem
Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.
Relacja z tego przedsięwzięcia w następnym
numerze „PK".

Pozyskane środki finansowe pozwolą na
remont drogi powiatowej relacji Zielonka - Kar
czowiska na długości 5 km 128 mb. - Cieszy nas,
że nasze starania dotyczące poprawy nawierzchni
dróg powiatowych możemy realizować przy udziale
funduszy pochodzących ze źródeł zewnętrznych
- mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
Prace przy przebudowie drogi powiatowej
w miejscowości Zielonka i Korczowiska polegać
będą m. in na: wzmocnieniu istniejącej jezdni,
wykonaniu poboczy, przebudowie zjazdów a także
remoncie istniejących przepustów.
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Z wizytą w Powiecie Rom anowskim

8 lipca Polacy byli z Ukraińcami.
Delegacja z Powiatu Kolbuswwskiego ze
Starostq Kolbuszowskim Józefem Kardy
siem na czele, odpowiadajqc na zaprosze
nie wystosowane przez Władze Powiatu
Romanowskiego dotarła do partnerskie
go Powiatu Romanowskiego na Ukrainie
(Obwód Żytomierz), by wspólnie z tamtej
szymi władzami i społeczeństwem uczest
niczyć w obchodach Dni Romanowa.

1:

Wizyta przedstawicieli Powiatu Kolbuszow
skiego trwała pięć dni. Wyjazd możliwy był dzięki
podpisanej i obowiązującej umowie o partnerstwie
między Powiatem Kolbuszowskim a Powiatem
Romanowskim. Dokument określa dziedziny, w
których Powiaty mogą ze sobą współpracować.
Wśród nich znajdują się takie płaszczyzny jak:
samorząd terytorialny, handel, oświata, kultura,
sport, turystyka ekologia oraz bezpieczeństwo.
Celem wizyty przedstawicieli Samorządu
Powiatu Kolbuszowskiego było uczestnictwo w
obchodach Dni Romanowa. Były występy dzie Pamiątkowe zdjęcie delegacji Powiatu Kolbuszowskiego wraz z przedstawicielami Rejonowej Admini
ci, młodzieży oraz ukraińskiego Chóru „Dla Du stracji Obwodu Romanowskiego, delegacji z Litwy z Miasta Moletai i kolbuszowianinem ks. Ryszardem
Dziubą - inicjatorem nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Powiatem Romanowskim.
szy". Zewsząd powiewały niebiesko - żółte flagi,
w powietrzu unosiły się niebiesko - żółte baloni W tym niezwykle ważnym dniu chcę podkreślić, że ność Ukrainy". Uczczono minutą ciszy pamięć
ki, a ze sceny rozbrzmiewały patriotyczne pieśni. my Polacy doskonale rozumiemy naród ukraiński, tych, którzy polegli w walkach toczących się na
Podczas trwającej uroczystości w niedzielę (tj. 9 jego radość z odzyskania niepodległości oraz to, wschodzie Ukrainy. Przecięcie wstęgi ubogacono
lipca) Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś powie jak mocno docenia swoją wolność i buduje razem koncertami chóralnymi, a następnie poszczególne
dział: - Mam ogromny zaszczyt i wielką przyjem z sąsiadami europejską przyszłość. Szczególnie w delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów
ność być osobiście u Państwa wraz z delegacją tak trudnym dla Was czasie - dodał.
pod pomnikiem. Przedstawiciele naszego powiatu
Powiatu Kolbuszowskiego podczas corocznych
Podczas trwających uroczystości odsło złożyli kwiaty biało-czerwone od Samorządu Po
uroczystości z okazji obchodów Dni Romanowa. nięto pomnik poświęcony „Walczącym za wol- wiatu Kolbuszowskiego.
Delegacja Powiatu Kolbuszowskiego miała
przyjemność spotkać się i rozmawiać o ewentual
nej przyszłej współpracy z przebywającą w tym
samym czasie na Ukrainie delegacją z Litwy z
YKPA°iHA
Miasta
Moletai.
POMAHIBChKA PAHOHHA PAM
Ponadto,
w czasie swojego pobytu, delega
BY.Jl, JIH.JJeBuqa c., 2, CMT. PoMaHiB, )KuTOMHpCbl,a OÓ.JJ., 13001,
ci odwiedzili przedsiębiorstwa, funkcjonujące w
Te/I. (04146) 2-20-35, 2-20-03
KOA EAPnOY 13577043, e-mail "romaniv_rada@ukr.net"
Powiecie Romanowskim, gościli również w Re
jonowej Administracji Obwodu Romanowskiego.
Będący w składzie delegacji Komendanci Powia
Szanowny Pan
towi:
Policji i Straży Pożarnej zapoznali tamtej
JózefKardyś
sze
służby
mundurowe jak pracują ich jednostki
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
i jak czuwają nad bezpieczeństwem w naszym
Jfypowiadamy szczere słowa wdzięczności za to, że przyjęliście nasze zaproszenie i odwiedziliście z
powiecie. Natomiast Nadleśniczy Nadleśnictwa
przyjacielską wizytą Romanowski Kraj. Dziękujemy Panu, a w Pana osobie wszystkim członkom delegacji
Kolbuszowa przedstawił swoje Nadleśnictwo i
za uczestnictwo w świętowaniu Dnia Romanowa.
chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez
Dzień Romanowa - jedno z największych cudownych i ulubionychświąt naszych mieszkańców. Tak
uroczyste świętowanie w naszym mieście odbywa się nieczęsto, dlatego tak ważnym było zademonstrować
pracowników romanowskiego Leśnictwa.
szanownym gościom i mieszkańcom miasta wszystkie rozmaitości społecznego życia regionu i wektorów
Podczas wspólnych spotkań poruszane były
jego rozwoju. Bardzo ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie pomnika „ Walczącym za wol
problemy, z jakimi obecnie zmaga się Ukraina oraz
ność Ukrainy " - symbolu nieuległości i siły ducha naszego wielkiego narodu, pamięci i wdzięczności
perspektywy,jakie daje wstąpienie do Unii Euro
walczącym za wolność Ukrainy.
pejskiej. Mowa była również o plusach i minusach
Wasze wielkie zainteresowanie dotyczące różnych sfer działalności naszego kraju ma bardzo ważne
tego rozwiązania oraz prawach i obowiązkach na
znaczenie dla dalszej współpracy i integracjijego w światową kulturalną przestrzeń, rozwoju demokra
rzucanych przez unijne dyrektywy. Sporo miejsca
tycznych zasad, jedności i scalenia naszego społeczeństwa, zachowania kulturalnego i historycznego
we wspólnych rozmowach poświęconych zostało
dziedzictwa naszego narodu.
także aktualnym problemom, z jakimi zmagają
Jfyrażamy przekonanie (jesteśmy pewni), że nasze partnerskie stosunki będą pełne ukcesów i
się obydwa Powiaty. Rozmawiano m.in. o niżu
efektywności.
Dziękujmy Wam za cieple odnoszenie się do naszych ludzi, otwartość i dobrożyczliwość w wspólnych
demograficznym, sytuacji w oświacie i służbie
relacjach i uczestnictwo ],\I wspólnych spotkaniach.
zdrowia. Przedstawiane były różne formy i spo
Pokoju, dobra i pomyślności! Sukcesów we wszystkich poczynaniach, niewyczerpanego życiowego
soby ich rozwiązań.
optymizmu! Do nowych przyjacielskich spotkań!
Delegacja uczestniczyła również we Mszy
Św.
w
kościele, w którym pracuje kolbuszowianin
Głowa Romanowskiej Rejonowej Rady
ks. Ryszard Dziuba - inicjator nawiązania dobrosą
Aleksander Kondratiuk
siedzkich stosunków z Powiatem Romanowskim.
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Tereny inwestycyjne w powiecie
Oprócż terenów uzbrojo
nych znajdujących się w Kolbu
szowej włączonych do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec znajdują się również
tereny inwestycyjne, będące wła
snością Powiatu Kolbuszowskie
go. Aktualnie tereny te zostały
uzbrojone i przygotowywane dla
przyszłych inwestorów.

srARosnvo POWIATOWE
W KOLBUSZOWEJ
UL lt•GO USTOPADA. 10
3G • 100 KOLBUSZOWA

Prace przy uzbrajaniu terenów
inwestycyjnych rozpoczęły się w 201 5
roku. W sumie, w ramach tego zada
nia, uzbrojonych zostało 7,39 hektarów
terenów inwestycyjnych stanowiących
własnośc Powiatu Kolbuszowskiego
..,,..
z przeznaczeniem dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Realizacja
inwestycji możliwa była dzięki dofinan
sowaniu pochodzącemu z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

...

packiego na lata 2007 - 2013, realizowanemu w
ramach Indykatywnego wykazu indywidulanych
projektów kluczowych, wsparciu finansowemu
gminy Kolbuszowa oraz środkom własnym Powia
tu Kolbuszowskiego. Dofinansowanie z RPO WP
na lata 2007 - 2013 wyniosło 85 procent.

ZAKRES ZADAŃ

78. rocznicy wybuchu
li Wojny Swialowej
które odbędą się

1 1 września 2 017 r. ( łj . poniedziałek) w Kolbuszowej
PROGRAM OBCHODÓW ROCZNIC WRZEŚNIOWYCH
Godz. 11:45 - Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości przy Zespole Szkól Technicznych
im. Bohaterów Września 1939 r.
Godz. 12:00 - Rozpoczęcie uroczystości
- odegranie hymnu państwowego
- przywitanie zaproszonych gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
- program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Kolbuszowej
- oficjalne wystąpienia
- złożenie kwiatów przed tablicami pamiątkowymi przy Zespole Szkól Technicznych
im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej
Godz. 13:00 Przemarsz na cmentarz kolbuszowski ulicami: Jana Pawła II, Obrońców Pokoju i Narutowicza
- wspólna modlitwa i złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas
Il wojny Światowej
Godz. 13:20 - Przemarsz na Rynek Kolbuszowski
- złożenie kwiatów przed pomnikiem poświęconym "Żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym
za wolność i suwerenność Ojczyzny"
Godz. 13:40 - Zakończenie uroczystości
R

Prace,jakie zostały wykonane na terenach in
westycyjnych, polegały m.in. na: dalszej budowie
ulicy Żytniej, ulicy Leśnej,wykonaniu: sieci wodo
ciągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
budowie oświetlania i hydroforowni strefowej.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych osta
tecznie podzielona została na 7 odrębnych działek
z czego dwie przeznaczone zostały na wykonanie
dróg dojazdowych do terenów, a pięć przezna
czono dla potencjalnych inwestorów. Trzy działki
inwestycyjne już w 2016 r. zostały przez Powiat w
drodze przetargu zbyte na rzecz inwestorów. Dwie
ostanie działki inwestycy jne zostały sprzedane w
miesiącu lipcu br. również w drodze przetargu.
Tym samym wszystkie działki umiejscowione na
terenach inwestycyjnych stanowiących własność
Powiatu znalazły swoich nabywców. Są nimi
przedsiębiorcy z terenu Powiatu.

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
Uzbrojenie przy kolbuszowskiej podstrefie
SEE ma przede wszystkim wpłynąć na rozwój
przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności go
spodarczej w powiecie kolbuszowskim. Ma rów
nież zachęcić przedsiębiorców do rozwijania swo
jej działalności w naszym regionie oraz tworzenia
nowych miejsc pracy.

,e.t.�S&!.I!
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•

RADA

•

STAROSTWO

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: promocja@kolbuszowski.pl
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Rowę rzyś c.i p od okiem polic jantów
„Rowerem bezpiecznie" to policyjne
działania skierowane na bezp'ieczeństwo
rowerzystów. Trwający sewn rowerotty
powoduje, że zwłaszcza w weekendy na
drogach powiatu kolbuswwskiego można
zaobserwować zwiększony ruch rowerotty.

Niestety corocznie policjanci odnotowują
wiele zdarzeń z udziałem rowerzystów, których
skutki bywają tragiczne. Ich przyczyny leżą za
równo po stronie kierowców samochodów, jak i
kierujących jednośladami.
W każdą sierpniową niedzielę funkcjonariu
sze będą prowadzić wzmożone działania kontrol
ne w stosunku do rowerzystów, którzy w okresie
wakacyjnym częściej korzystają z tego środka
transportu. Niestety również corocznie policjanci
odnotowują wiele zdarzeń z ich udziałem. Bywa,
że ich przyczyną jest nieostrożna i lekkomyślna
jazda miłośników jednośladów lub nieprzestrze
ganie przepisów ruchu drogowego.
W ramach prowadzonych działań policjanci

zwracają szczególną uwa
gę na wykroczenia popeł
niane przez rowerzystów:
• przej eżdżanie przez
kierujących rowerami
wzdłuż przejścia dla
pieszych,
• nieustąpienie pierw
szeństw a pieszym
przez kierującego ro
werem korzystającego
z drogi,
• naruszenie przez kie
r uj ą ce go rowerem
przepisów o korzystaniu z chodnika,
• jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na
kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóż
kach,
• korzystanie podczas jazdy rowerem z telefo
nu wymagającego trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku,

• niestosowanie się do znaków i sygnałów,
• ujawnianie kierujących rowerami pod działa
niem alkoholu.
W działaniach wezmą udział policjanci refe
ratu ruchu drogowego, prewencji oraz dzielnicowi.
Działania będą realizowane w każdą sierpniową
niedzielę.

Półkolonie 20 1 7 w M uzeum Kardynała A. Kozłowieckiego SJ
- sprawozdanie od 03.07.20 1 7 r. do 1 4.07.201 7 r.
Półkolonie rowoczęly się dnia
03.07.2017 r. na terenie Muzeum Kardy
nała Adama Kozlowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej.

Zorganizowane były przez Stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej. Każ
dego dnia na dzieci czekały liczne atrakcje, m.in. :
gry, zabawy, rajdy rowerowe, kino oraz spotkania
z ciekawymi ludźmi. Uczestnikom półkolonii to
warzyszyła dobra muzyka z różnych stron świata
oraz profesjonalny zespół animatorów prowadzą
cych zajęcia. Dzieci uczestniczyły też w spotkaniu
z księdzem misjonarzem Grzegorzem Kasprzyc
kim, który przyjechał z Papui Nowej Gwinei, aby
opowiedzieć jak wygląda praca na misjach. Dzięki
temu spotkaniu dzieci mogły dużo dowiedzieć się o
działalności misyjnej misjonarzy na świecie, a także
poznać możliwości niesienia pomocy potrzebują
cym na misjach.

W drugim dniu letnich półkolonii chłopcy
trenowali pod okiem trenera p. Dariusza Żaka grę
w piłkę nożną, a dziewczęta przygotowywały układ
choreograficzny na występ chirliderek z trenerką p.
Anią Pyrą. Kolejnego dnia 05.07.2017r. odbył się
rajd rowerowy do kapliczki św. Anny, a po powro
cie do muzeum dzieci wzięły udział w zajęciach
plastycznych i różnych grach oraz zabawach. W
czwartek 06.07.2017 r. do muzeum przyjechali na
turniej chłopcy z obozu sportowego, rozegrali oni
z uczestnikami półkolonii kilka meczy piłki nożnej.
Zwycięska drużyna w nagrodę otrzymała smaczne
go arbuza. W przerwach meczów swoje występy
zaprezentowały chirliderki. W dniu 07.07.2017 r.
dzieci udały się szynobusem do Nowej Dęby do
kina na film pt. ,,Auta". Wcześniej dzieci zostały
zaproszone przez ks. prałata Eugeniusza Nycza z pa
rafii Podwyższenia Krzyża Św. na ciastka, po czym
wszyscy udali się na spacer do parku i na lody. Po
filmie dzie
c i bawiły
się na placu
zabaw oraz
przy fontan
nie w parku.
Ko
l ej n y t y 
d z i e ń
„rozpoczął
się od nie
codziennej
a t r a k cj i ,
mianowi
cie młodzi
uczestnicy
półkolonii

udali się na przejażdżkę wozami konnymi do znaj
dującej się w lesie figury św. Mikołaja. Czekały
tam na nich paczki z prezentami. Następnie wszy
scy udali się do Muzeum, gdzie zorganizowane
były gry i zabawy. Dnia 11.07.2017 r. do muzeum
została zaproszona pani Maria Łabuda, która prze
prowadziła warsztaty plastyczne. Dzieci nauczyły
się wykonywać kwiaty z bibuły. Na zakończenie
warsztatów odbył się konkurs, w którym młodzi
artyści zaprezentowali wykonane przez siebie w
trakcie warsztatów prace. Wszystkie kompozycje
były bardzo ciekawe, więc każdy uczestnik otrzy
mał w nagrodę kubek cukierków. Chłopcy odbyli
w tym czasie trening piłki nożnej pod okiem trenera.
Dnia 12.07. 2017 r. uczestnicy półkolonii pojechali
szynobusem na wycieczkę do Kolbuszowej. Dzieci
zwiedziły Komendę Policji i Jednostkę Państwowej
Straży Pożarnej, w dalszej kolejności udały się na
plac zabaw, a potem do Me Donalda. W czwartek
13.07. 2017 r. dzieci pojechały na wycieczkę do
Sandomierza. Odwiedziły wówczas ks. bp Edwar
da Frankowskiego Prezesa Fundacji Kardynała
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic", gdzie
otrzymały błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek.
Następnie udały się na zwiedzanie zabytkowego
rynku, katedry, Kościoła Seminaryjnego, Bramy
Opatowskiej i podążyły szlakiem ojca Mateusza z
serialu pt. ,,Ojciec Mateusz". Na zakończenie pół
kolonii dnia 14.07.2017 r. młodzi uczestnicy udali
się do Baranowa Sandomierskiego, żeby zwiedzić
renesansowy zamek, muzeum oraz inne ciekawe
miejsca wokół zamku. Po powrocie do Muzeum
uczestnicy półkolonii otrzymali na pożegnanie garść
słodyczy i w miłej atmosferze udali się do domów.
Zarząd Stowarzyszenia
Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej
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MUZEUM
WYDARZENIA Z ŻYCIA MUZEUM I FUNDACJI KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ OD MAJA DO CZERWCA 2017 R.

Jak co roku dnia 20 maja 201 7 r. w Muzeum odbyła się „Noc mu
zeów". Już od rana przybyło mnóstwo zwiedzających, zainteresowanych
oglądnięciem nowej ekspozycji. Prócz zwiedzania przygotowaliśmy dużo
różnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 20 maja 2017 roku odwiedziło nas
wielu gości w tym ojcowie jezuici z Warszawy. Podczas wieczoru w Muzeum
wystąpił chór „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Nie zabrakło
również pyszności. Uczestnikom wieczoru towarzyszyła miła atmosfera,
dobra muzyka i śpiew.

I czerwca 2017 roku Muzeum odwiedzili uczniowie ze SP w Hucie
Komorowskiej oraz uczniowie ZS w Cmolasie. Swoje święto dzieci spędziły
na zwiedzaniu Muzeum, spacerze po zabytkowym parku, dobrej zabawie i
grillu. W kolejnych dniach gościliśmy dzieci i młodzież ze szkół z Dzikowca,
Brzostowej Góry, Rzeczycy Długiej wraz z Panem Janem Pyrkoszem- Wójtem
Gminy Radomyśl n. Sanem. W dniu 03.06.2017 r. przybyła do nas grupa ze
Śląska wraz z byłym misjonarzem ks. Grzegorzem, który podczas swej pracy
misyjnej odwiedzał Kardynała Adama Kozłowieckiego w Zambii.
4 czerwca 2017 roku w Woli Raniżowskiej wręczono kolejną XVI
statuetkę „Serce bez granic" J. E. bp Janowi Ozdze.
Wręczenia dokonali obecni J. E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz Biskup
Sandomierski, Pan Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkar
packiego a zarazem Fundator Fundacji im. ks. Kard. A. Kozłowieckiego „
Serce bez granic", Pan Dariusz Bździkot Sekretarz Fundacji oraz ks. Daniel
Koryciński Dyrektor Muzeum w Hucie Komorowskiej i PDM diecezji
sandomierskiej. Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
,,Serce bez granic" przyznaje Statuetkę „Serce bez granic" osobom duchow
nym i świeckim, zasłużonym na rzecz misji oraz tym, którzy niosąc pomoc
najbardziej potrzebującym, głoszą Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości.

Znajome p. Marii Pawulskiej- Rasie) z USA. Fot. A. Chmielowiec.
27 maja 2017 r. w Sandomierzu odbyło się IX spotkanie Rady Progra
mowej Fundacji im. ks. Kardynała A. Kozłowieckiego SJ. Podczas spotkania
omawiana była bieżąca działalność Fundacji, a także Kapituła Fundacji
przyznała XVI Statuetkę „ Serce bez granic" osobom zasłużonym dla misji.
Laureatem tegorocznej statuetki został ks. bp Jan Ozga misjonarz z Kamerunu.
W dniach 20-30 maja 2017 r. wystawa pt. ,,Kardynał A. Kozłowiecki"
SJ była prezentowana w SP w Spiach. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły
oraz Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za zorganizowanie wystawy dla
dzieci i młodzieży promującej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w mu
rach szkoły w Spiach. W szkole promowaliśmy również Gminę Kolbuszowa,
która wspiera działania Muzeum i Fundacji.
W dniu 28.05 2017 r. w Radomyślu nad Sanem odbył się Piknik Mi
syjny w czasie, którego można było zobaczyć przygotowaną przez Muzeum
wystawę misyjną poświęconą Kardynałowi A. Kozłowieckiemu SJ. Przepro
wadziliśmy również warsztaty plastyczne na, których dzieci uczyły się jak
wykonywać grafikę metodą monotypii.

Kolo misyjne dorosłych z parafii św. Michała Archanioła w Ornontowicach
na Śląsku. K. Cesarz.

Wręczenie statuetki Bp Janowi Ozdze przez Fundatora Fundacji. Fot. K. Cesarz.
Ks. bp Jan Ozga urodził się 17 kwietnia 1956 roku w Woli Raniżow
skiej, kiedyś diecezja przemyska obecnie- sandomierska jako syn Antoniego
i Zofii z domu Dul. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie
Małopolskim, gdzie 197 5 roku uzyskał maturę. Następnie studiował na
wydziale filozoficzno- teologicznym w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Święcenia kapłańskie w katedrze przemyskiej otrzymał z rąk
biskupa Ignacego Tokarczuka 7 czerwca 19 8 1 roku. Cztery lata wikariatu
spędził w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W tym czasie
katechizował w szkołach podstawowych pracował z Kołem Przyjaciół Misji,
opiekował się ministrantami Ruchem Domowego Kościoła oraz Wspólnotą
Modlitewną. Z kolei jako wikariusz w Łańcucie był katechetą w szkołach
średnich i pomaturalnych. Spotykał się z młodzieżą pracującą ze Wspólnotą
Modlit�wri.ą, ministrantami, a także Ruchem Domowego Kościoła.
W kościele św. Stanisława w Łańcucie podczas Mszy Świętej w 19 86
roku, gdy na koniec był do odczytania list Episkopatu Polski, apelujący o „
Stu misjonarzy jako dar Kościoła polskiego dla Kościoła powszechnego",
przyszła łaska powołania. Wzmocniło ją następnie wołanie Jana Pawła II z
okazji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego 1987 roku. Pamiętne hasło
brzmiało: ,, Do końca ich umiłował" (J 13, 1). Osobista decyzja wyjazdu na
misje była związana z apelem Ojca Świętego Jana Pawła II o misjonarzy z
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Wizyta jezuitów z WarszQl1!)1 w Muzeum Kardynała A. Kozłowieckiego w Hucie
Komorowskiej. Fot. K. Cesarz.
Polski dla Kościoła powszechnego. Zgłosiło się 160 osób (sióstr zakonnych,
księży, laików). W czerwcu 1987 roku otrzymał zgodę biskupa Ignacego
Tokarczuka, ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej, na wyjazd na
misje do Kamerunu, a zarazem skierowanie do Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie, na kurs przygotowawczy. Po jego ukończeniu I O października
198 8 roku wyjechał do Kamerunu i podjął pracę duszpasterską w diecezji
Doume Abong- Mbang. Wkrótce Ksiądz Biskup został proboszczem parafii
Wniebowzięcia NMP w Nguelemendouka, gdzie utworzył z okazji I 00- lecia
Kościoła w Kamerunie znane obecnie Sanktuarium Maryjne. 16 października
1991 roku otrzymał nominację na Wikariusza Generalnego biskupa Pierre'a
Tchouanga w diecezji Doume Abong-Mbang. Z kolei 24 stycznia 1991 roku
otrzymał nominację Jana Pawła II na biskupa tejże diecezji. Hasłem posługi
Księdza Biskupa stały się słowa: Ut unum sint- ,, Aby byli jedno".
Dnia 1 1 czerwca 20 17 roku w Muzeum Kardynała A. Kozłowieckiego
SJ w Hucie Komorowskiej odbył się Misyjny Piknik Rodzinny zorganizo
wany przez rodziców, nauczycieli SP w Hucie Komorowskiej i Muzeum.
Podczas pikniku mogliśmy podziwiać występy uczniów tutejszej szkoły, a
także rodziców w przedstawieniu „ Rzepka" J. Tuwima oraz pokazy sprzętu
policyjnego, strażackiego, jak również musztrę, postawy strzeleckie i poka
zy pirotechniczne w wykonaniu Drużyny Strzelców ze ZSZ m 2 w Nowej
Dębie. Odbył się również pierwszy konkurs „ Familiada Rodzinna" z wiedzy
o Kardynale A. Kozłowieckim SJ, a także mecz piłki nożnej, rodzice kontra
dzieci o nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej i
Muzeum- pięknego, zielonego arbuza. Wśród licznych atrakcji znalazła się
loteria fantowa, jazda konna, stylowy samochód, domki do malowania, także
taniec i·dobra zabawa.

17 czerwca 20 17 roku Muzeum ks. Kardynała A. Kozłowieckiego
SJ odwiedził Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Pan Krzysztof Strzałka oraz Fundator Fundacji Pan Bogdan Romaniuk i
przedstawiciele Fundacji. Tego dnia gościliśmy również grupę Polaków z
Soleczników na Litwie.
Dnia 18 czerwca 2017 r. naszymi gośćmi byli przedstawiciele Centrum
Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. Muzeum odwiedzili także uczestnicy
Pierwszego Rowerowego Rajdu Rycerskiego z Tarnobrzega oraz siostry Fe
licjanki z Głogowa Małopolskiego i Lasowiaczki z Sandomierza. Odwiedził
nas także pan Grzegorz Januszewski, aktor z Tarnowa, a także przebywająca
na półkoloniach grupa młodzieży z Bratkowic. W niedzielę 09.07.2017 r.
przybyła do nas 70 osobowa wycieczka rowerowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Gaj" wraz z mieszkańcami
Woli Baranowskiej. Najmłodsza uczestniczka rajdu miała I O lat. Mieliśmy
także gości z USA, znajome Pani Marii Pawulskiej- Rasiej.
W dniu 23 czerwca obchodził 50 rocznicę święceń kapłańskich czci
godny ks. prof. dr hab. o. Ludwik Grzebień. Z tej okazji z wizytą do Krakowa
udali się przedstawiciele Fundacji Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Polskie dzieci z Ukrainy. K. Cesarz.

Ks. misjonarz Grzegorz Kasprzycki. Fot. ks. D. Koryciński.
Pragniemy poinformować, że Sejmik Województwa Podkarpackiego
podczas XXXIX sesji w dniu 26 czerwca 2017 roku podjął uchwałę o nadaniu
Jego Eksce encji Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Prezesowi Fundacji
im. ks. Kardynał Adama Kozłowieckiego „ Serce bez granic" Odznaki Ho
norowej „ Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".
Uroczyste wręczenie odznaki odbędzie się 28 sierpnia 2017 roku
podczas sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
cd. na str. 22
Lasowiaczki z Sandomierza. Fot. K. Cesarz.

� ---------

przegląd KOLBUSZOWSKI

cd. ze str. 21

Fundacja w bieżącym roku realizuje następujące projekty:
I . ,,Renowacja powierzchni współczesnych tynków i farb w budynku
dawnej Oficyny Dworskiej oraz renowacja cembrowania studni Pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej"- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
2. ,, Scena plenerowa" przy Muzeum Kardynała Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskie. 3. Wystawa poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ „ Serce bez granic" w Rzymie. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z MSZ

li konferencja naukowa w Muzeum Kardynała A. Kozłowieckiego SJ. Fot.
Archiwum Muzeum.
w Warszawie. Wystawa w Rzymie będzie miała następujący tytuł „In nomie
Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (I 911-2007).
W dniu 27 czerwca 2017 r. w Muzeum Kardynała Adama Kozłowiec
kiego SJ w Hucie Komorowskiej odbyła się konferencja naukowa „ Pięknie
żyć. Drogi realizowania powołania przez człowieka".
Konferencja była pod patronatem bp E. Frankowskiego Prezesa Fun
dacji „ Serce bez granic" oraz Pana Bogdana Romaniuka Wicemarszałka
Województwa Podkarpackiego.
Wzięli w niej udział ks. dr Mieczysław Wolanin, ks. mgr lic. Daniel
Koryciński, dr Ewa Kopeć, mgr Karolina Sigda, mgr Renata Matusiak, mgr
Katarzyna Cesarz i zaproszeni goście.
Prelegenci wygłosili referaty z różnych dziedzin nauki.
Ks. dr Mieczysław Wolanin- ,,Pozaliturgiczna działalność ewangeli
zacyjna w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie w latach
1985- 2017 ( prezentacja pracy doktorskiej),
ks. mgr lic. Daniel Koryciński (UKSW)- ,, Powołanie misyjne Ludu
Bożego znakiem dynamizmu Kościoła", p. dr Ewa Kopeć (UW im. MSC)- ,,
Spotkanie- inspiracje kształtowania dojrzałej osobowości, p. mgr Karolina
Sigda (KUL)- ,, Bóg, Honor, Ojczyzna ... jak wychowywać dziś młodego
człowieka w duchu wartości religijnych i patriotycznych?",
p. mgr Renata Matusiak (KUL)- ,, Edukacja medialna wyzwaniem
wychowania integralnego", p. Katarzyna Cesarz ( Akademia Ignatianum)- ,,
Obraz- ślad- drogi realizowania powołania przez człowieka".
Jak podkreślili prelegenci powołanie w życiu człowieka, jego postawy,
dokonywanie wyborów życiowych jest kształtowane przez różne czynniki.
Promowanie pozytywnych postaw i wzorców osobowych szczególnie w me
diach ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka.
O powołaniu człowieka, które realizuje się poprzez obrazy, przedmioty przez
niego wykonane, różne ślady działalności pozostawione od początku dziejów
aż do współczesności mówiła p. Katarzyna Cesarz kustosz Muzeum Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ.
Dnia 04.07.2017 r. minęła VIII rocznica sakry biskupiej J. E. ks. bp
Krzysztofa Nitkiewicza. Biskupem sandomierskim został mianowany przez
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papieża Benedykta XVI w 2009 r. 1 3 czerwca. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 roku.
Dnia 03.07.2017 r. w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w
Hucie Komorowskiej rozpoczęły się półkolonie organizowane przez Muzeum
i Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej. Trwały one
do 14.07 .20 I 7 r. Każdego dnia dzieci korzystały z licznych atrakcji.
Uczestnikom półkolonii towarzyszyła dobra muzyka z różnych stron
świata oraz profesjonalny zespół animatorów prowadzących zajęcia. Dzieci
uczestniczyły też w spotkaniu z księdzem misjonarzem Grzegorzem Ka
sprzyckim, który przyjechał z Papui Nowej Gwinei, aby opowiedzieć jak
wygląda praca na misjach.
Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
wzbogaciło się o kolekcję kartek pocztowych liczącą 266 sztuk z lat 19601968 wydawanych przez UNICEF przekazaną przez pana Marka Szypul
skiego. Za ten dar Muzeum i Fundacja składają serdeczne podziękowania.
Do zbiorów muzealnych dołączył również kapelusz przywieziony z
Papui Nowej Gwinei przez ks. misjonarza Grzegorza Kasprzyckiego.
W dniu 14.07.2017 r., Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego
SJ, gościło znamienitych gości ks. Prałata Pawła Ptasznika i ks. Zbigniewa.
Przyjął ich Fundator Fundacji Bogdan Romaniuk i Dyrektor Muzeum ks.
Daniel Koryciński wraz z pracownikami.
Ks. Prałat Paweł Ptasznik (ur. 15 czerwca 1962 w Węgrzcach Wielkich)
- polski prezbiter rzymskokatolicki, prałat, doktor teologii, wysoki urzędnik
Kurii Rzymskiej. Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu
Stanu, bliski współpracownik Jana Pawła II i Benedykta XVI. Od 2007 rektor
kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz polskiej
emigracji w tym mieście.
Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 17 maja 1 987 w katedrze
wawelskiej kardynał Franciszek Macharski.
W latach 1990-1 994 studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w
Rzymie. W 1994 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie
dysertacji Lo Spirito Santo nei sacramenti dell'iniziazione cristiana sulla base
dei riti latini post-conciliari.

ks. Prałat Paweł Ptasznik z ks. Zbigniewem i Bogdanem Romaniukiem Fun
datorem w Muzeum.
W latach 1994-1995 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym
Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.
W 1996 został pracownikiem sekcji polskiej Sekretariatu Stanu, od 200I
odpowiedzialny za jej prace.
Redaktor m.in. serii „Dzieła zebrane Jana Pawła II" oraz watykański
konsultant filmów Jan Paweł II oraz Karol. Człowiek, który został papieżem.
Współscenarzysta filmu Świadectwo.
W listopadzie 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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P O D K A R PAC K I E
przcstricń o t w a , t �

W dniu 20.07.2017r., w Kościele Parafialnym w Hucie Komorowskiej odbył
się Wieczór Uwielbienia Jezusa pt. ,,Nie bojcie sie zyć dla miłości" w intencji
Diecezjalnych Dni Młodych, które odbędą się w dniach 15- 1 7.09.2017 r.
https://pl. wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_ptasznik
2017 -07-20 odbył się koncert w Hucie Komorowskiej pt.,, Nie bójcie
się żyć dla Miłości" Wieczór uwielbienia Jezusa w intencji Diecezjalnych Dni
Młodych., które odbędą się 15-17 września.

na okres do: 31 stycznia 2018 r.
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o;�!

Muzeum w Hucie Komorowskiej otrzymało certyfikat w kategorii Atrakcja
turystyczna województwa Podkarpackiego
Certyfikat podpisany został przez Marszałka Województwa Podkarpac
kiego Pana Władysława Ortyla. Muzeum znajduje się na Wschodnim Szlaku
Rowerowym Green Velo - szlak rowerowy prowadzący przez pięć województw
we wschodniej Polsce, tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Trasa szlaku przebiega przez pięć parków
narodowych.
Opracowały: K. Cesarz i A. Chmielowiec

Certyfikat

X Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
W X rocznicę ś mierci Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ { 2007-2017)
23 września 2017 r. Sobota
Dzień I
Program:
I 0:00 Rozpoczęcie Msza świętą w kościele
p.w. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej VI Pod
karpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej
11:00 Otwarcie VI Podkarpackiego Festi
walu Piosenki Misyjnej w Hucie Komorowskiej
13:30 Misyjny Krąg Radości
Uroczystości Centralne
24 września 2017 r. Niedziela
Dzień Il
Program uroczystości:

11:00 Msza św. polowa przy Muzeum Kar
dynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko
morowskiej.
Dalsze uroczystości odbędą się w Publicz
nym Gimnazjum Nr i w Majdanie Królewskim
(Osiedle Podlasek 7 1, przy drodze krajowej nr 9
w kierunku Rzeszowa)
1 2:45 Przerwa kawowa
13: 15 Konferencja
Część artystyczna
Wykład ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
OMI pt. ,, Idźcie i głoście"

Świadectwo pani lek. med. chorób zakaź
nych Jolant Kluz -Zawadzka
1 5:30 Zakończenie konferencji
25 września 2017 r. Poniedziałek
Dzień III
Program:
19:00 IV Przegląd unikatowych Filmów
Misyjnych.
Jedynym partnerem zadania jest Wojewódz
two Podkarpackie.

�

P O D KA R PA C K I E
p rz e s trzeń otwa rta
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kolbuszowej (PSZOK)
ZUŻYTE OPONY
Do PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 1 1 1 A w Kolbuszowej
mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mogą nieodpłatnie oddać do recyklingu
zużyte opony od samochodow osobowych za okazaniem dowodu opłaty
za śmieci uiszczanej w Urzędzie Gminy. Zgodnie z Regulaminem PSZOK
ustanowionym przez Burmistrza Kolbuszowej zużyte opony rolnicze oraz
od pojazdów ciężarowych będą przyjęte za odpłatnością, według cennika
stanowiącego załącznik do w/w regulaminu, ponieważ takie odpady
powstają w wyniku prowadzenie działalności gospodarczej natomiast
działalność rolnicza jest również do niej zaliczana. Osoby prowadzące
działalność gospodarczą mogą również oddać inne odpady wymienione
w Regulaminie PSZOK za odpłatnością zgodnie z cennikiem oraz
w sposób opisany w regulaminie.
SZKŁO
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej
przyjmuje od m ieszkańców gminy szkło opakowaniowe w postaci
butelek, słoików itp. Opakowania szklane muszą być pozbawione
zawartości, mogą natomiast znajdować się na nich elementy metalowe
typu kapsle, zakrętki oraz etykiety. N ie należy mieszać opakowań
szklanych z innymi rodzajami odpadów typu reklamówki, folia,
plastikowe butelki, puszki po napojach, konserwy itp. Do PSZK-u można
również oddać szkło okienne. Nie są przyjmowane całe okna lub drzwi z
przeszkleniem. Należy oddzielić szkło od pozostałej części okna lub
drzwi i w ten sposób przywieźć je do punktu. Szyby zespolone należy
pozbawić uszczelek i elementów zespolenia.
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NOWY JORK- PARYZ- WARSZAWA

Prawdę powiedziawszy, wystawa miała być przeglądem mojego malar
stwa z ostatich lat... Kilka tygodni przed jej otwarciem Ania wymyśla atrakcyjną
trasę naszego wiosennego urlopu. Z Nowego Jorku polecieliśmy na kilka dni
do Paryża a później do Warszawy, Lublina, Kazimierza Dolnego, Starachowic
i Kolbuszowej. W drodze powrotnej ponownie zatrzymaliśmy się w stolicy
Francji. Program pobytu w tych wszystkich miastach był bardzo urozmaicony
i arcyciekawy.
Jak zwykle w podróży dużo fotografowałem. Ludzi i miejsca. Z bliska i z
daleka. Te nowe i odkrywane po latach stare. Podczas lotów liniami AirFrance
pomiędzy Nowym Jorkiem a Paryżem oraz samolotami LOTu do i z Warszawy,
mogłem całkowicie oddać się rysowaniu. Powstały improwizowane obrazy
fragmenty architektury, wyimaginowanych pejzaży i fantastycznych stworów.
Nad Atlantykiem i Europą zarysowałem piórkiem i ołówkiem wystarcza
jąco dużo stronic mojego latającego szkicownika, by wybrać trzydzieści kilka
prac na rodzącą się w głowie, przyszłą wystawę pod tytułem: ,,Nowy Jork- Pa
ryż- Warszawa". Po powrocie do domu, ku mojemu zaskoczeniu, okazało się,
że wiele zdjęć z podróży koresponduje z rysunkami i uzupełnia się wzajemnie.
Oczywistą rzeczą było przygotowanie zestawu nietypowych, niewidokówkowych 36 fotografii z tych trzech miast i dodanie 34 szkiców na papierze.
W sumie powstała duża i robiona na gorąco 125-ta wystawa, zamyka
jąca moją 10 letnią promocję sztuki w tej artystycznej kawiamii Starbucks
na Greenpoincie. Wernisaż był bardzo udany. Przybyło wielu zacnych gości.
Uroczystego otwarcia dokonał Maciej Golubiewski, Konsul Generalny RP
w Nowym Jorku. O wystawie pisały polskie, polonijne i nowojorskie media.
Bardzo ciepło o pokazie „NEWYORK-PARIS-WARSAW- Drawings and
Photographs" napisał w Nowym Dzienniku prof. Idzi Łukaszewicz. Pozwolę
sobie zacytować fragmenty: ,, .. .I tak w zdjęciach Nowego Jorku Janusz Skowron
zdecydował, by ową atmosferę olbrzymiej metropolii charakteryzowało zdjęcie
lekko przymroczonej kładki nad East River, naprowadzające w dalszej perspek
tywie na pełną rozmachu stalową konstrukcję Manhattan Bridge. I chyba bardzo

Paryskie spotkania...

Kompozycja, 1ysunek piórkiem 2017.

17 czerwca 2017. Pożegnalny wernisaż z udziałem Macieja Golubiewskiego,
Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku

Paryż 2017.

słusznie, bo późniejsza niezwykła skala wysokich budowli Nowego Jorku była
niejako wynikiem pierwszego, niezwykłego osiągnięcia konstrukcyjnego z dru
giej polowy XIX wieku właśnie na East River, bo jeszcze starszego -Brooklyn
Bridge. Autor umiejscowił zatem owe specyficznie nowojorskie miejsce, gdzie
mieści się genius loci miasta, na East River.
(...) Janusz Skowron z całej tej kakofonii podobnych budynków, tworzą
cych en masse centralne arrondissements Paryża, wybrał właśnie obraz świątyni
innej, ale bardzo charakterystycznej, bo z przeskalowanym zarysem jej naw i z
jej równie olbrzymim dachem, tworzącym przez to jakąś artystyczną alegorię
parostatku dryfującego majestatycznie wśród morza tysięcy mieszczańskich ka
mienic rozmieszczonych malarsko na miękko falującym zarysie wzgórz Paryża.
Z kolei poszukując charakterystycznej formy oddającej artystyczną
esencję fotografowanego miasta na zdjęciach z Warszawy autor zdecydował,
aby pokazać wnętrza z któregoś wejścia do odbudowanych mieszczańskich
kamienic Starego Miasta. Genialne. Nie Kolumnę Zygmunta, nie elewacje
Zamku Królewskiego na Starówce, bo te są już obfotografowane na wszystkie
możliwe sposoby i w ogóle na zabój. Opierając się na swoim artystycznym
wyczuciu autor oddał na fotografii to coś, co jest wyjątkowe dla tego miejsca
i co pozostaje w pamięci jako unikalne dla historii miasta.
Ciekawie przeplatające się z fotografiami odręczne czarno-białe szkice
piórem i tuszem, przybierające formy twarzy, stanowią jak gdyby "zmiękcza
jące" tło dla technicznej perfekcyjności fotografii."
Niestety, wystawa w jedynej tego typu Galerii Starbucks była ostatnią
ekspozycją. Cieszę się, że udało mi się wystawić prace wielu znakomitych ar
tystów z Europy i Ameryki. Wśród nich byli też kolbuszowianie: Maks Starzec,
Ania Zatorska i Kinga Kolouszek oraz piszący tą relację.
- Janusz Skowron, Nowy Jork
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S ołtys
7 czerwca w kolbuszowskiej Kole
giacie odbyła się niecodzienna uroczy
stość Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Do tej uroczystości przy
gotowywały się parafie ze wspólnotami
do Intronizacji a poprzedziły ją reko
lekcje święte przeprowadzone przez
księży Redemptorystów.
Na uroczystość Intronizacji przybyły de
legacje ze szkół, urzędów, zakładów pracy,
samorządowców oraz osoby prywatne. Przy
była też delegacja sołtysów. Ale jeden z nich
na stronie internetowej sołectwa uznał, że 7
czerwca br. najważniejszym wydarzeniem w
sołectwie jest Międzynarodowy Dzień Seksu,
a nie Intronizacja. Sołtys życzył mieszkańcom
sołectwa, którego jest sołtysem „wesołego bzy
kania". Niczym pani Wisłocka, autorka „Sztuki
kochania", czy pan Lew Starowicz umieścił

na stronie kilkanaście rysunków przedstawia
jących intymne zbliżenia płci obojga. Każdy
szanujący się Polak i katolik nie ma nic przeciw
intymnym zbliżeniom, po warunkiem, że jest
to uświęcone sakramentem małżeństwa męż
czyzny i kobiety.
Kazimierz Pawlak, b ohater kultowego
filmu, kiedy przyjechał do brata Jaśka do Ame
ryki, na pytanie, jak jest w Polsce z seksem,
odpowiedział: ,, ... u nas każdy seks ma w cha
lupie ". I niech tak zostanie. Wracając do sołtysa
internauty, na zakończenie „wesołego bzyka
nia" napisał jeszcze „ nie będę się rozpisywał
, bo przypuszczam, że zaraz większość z Was
będzie „dzień święty święcić". Czy te słowa soł
tysa nie są złośliwością w stosunku do miesz
kańców wsi, którzy tego dnia uczestniczyli w
lntronizacj i N aj świętszego Serca Pana Jezusa, i
czy sołectwo nie ma większych problemów nad
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,,bzykanie"? I czy tak ma wyglądać tolerancja?
Czy strona internetowa sołectwa to prywatny
folwark sołtysa? Czy naszemu bratu w wierze
ktoś zwrócił uwagę, że obraża swoich bliźnich
i kpi z nich? Czy udawanie przez zdeklarowa
nych katolików, że nic się nie stało i zamiatanie
tematu „pod dywan" jest zaparciem się tego w
co wierzą? Czego się boimy i nie zwrócimy
mu uwagi?
,, ... Bo będą was stawiać przed sądem
i biczować w synagogach i z mojego powo
du będą was prowadzić przed namiestników i
królów na świadectwo im i poganom. A kiedy
was postawią przed sądem, nie troszczcie się,
jak albo co macie powiedzieć, bo w tej godzi
nie dowiecie się, co macie powiedzieć. Bo nie
wy będziecie mówić, ale Duch waszego Ojca
będzie mówił przez was". (Ewangelia wg. Św.
Mateusza 10, 17-20)
Stanisław Gorzelany

Działacze „Solidarności" odchodz ą w sierpniu . • .
Odszedł do Pana Jó zef Konkel

Józef Konkel „gorący patriota
zatroskany do ostatnich chwil życia
o Ojczyznę"-tak nazwali go działacze
NSZZ Solidarność w oświadczeniu dla
prasy. Konkel zmarł 9.08 w wieku 79
lat po długiej chorobie.

Pogrzeb śp. Józefa Konkela, działacza
opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Soli
darność" Regionu Rzeszowskiego, odbył się
12 sierpnia br. - poinformowano w czwartek
na stronie internetowej rzeszowskiej „Soli
darności". Konkel zmarł 9 sierpnia po długiej
chorobie. Pogrzeb odbył się o godz. 1 0.30 na
cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.
Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego
złożył w komunikacie przewodniczący Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność"
Roman Jakim oraz członkowie „Solidarności".
Konkel, działacz opozycji antykomuni
stycznej, był Członkiem Prezydium Zarządu
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność",
Członkiem Zarządu Regionu, prezesem Stowa
rzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie

Wojennym Województwa Podkarpackiego. Był
odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Or
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Za
sługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzy
żem Więźnia Politycznego, Krzyżem Semper

Fidelis. 14 grudnia I 98 1 r. został internowany
w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszo
wa; zwolniony 26 lutego 1982 r. ze względu
na stan zdrowia
Przedruk z „ Wnet.FM"
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rok powstania 1 965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWI E
OFERUJEMY USŁUGI:

36-1 00 Kolbuszowa, u l . Handlowa 2
Tel. 1 7 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

F======�,,__
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• 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 samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5
• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje 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. G ratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

warta.
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VIENNA INSURANCE GROUP

tP Libcr!:y LINK-rAo
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36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 2 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (1 7) 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-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreu bezpiecze n i a .eu
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. n.a Folach Średnich AM 1 062 kHz
codziennie od ponleclŻialku do soboty
w riastępuiqcych godzinach

rano
wiecżorem
w niedzlele ł łwłęto

od 7:00 cło , 9:00
od · 1 1:00 do 19:00
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TELEFON � RADIA: (01 7) 744 44 22

„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!

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 :

• DO LNA KON DYG NACJA: Neopu n kt AGD, RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora" - Pościel , Ręczn iki, Usługi
Foto .
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

e

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

www.sklepy.orzech .com . pl
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Z. P. U . H . STALBET
KOLBUSZOWA,
U L. J . WIKTORA 1 5
(BOCZNA
U L. RZESZOWS K I EJ )
T E L./FAX 1 7 2 2 7 3 047
KOM 51 O 463 899

ZA P RAS ZA M Y
7 oo

• 16
W S O B OTY 7 oo • 1 3 oo
W G O DZ .
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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

fm ----------
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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 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.
Oferujemy:
• sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie
• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem • usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

IT

M i ej 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 7 1 456, 604 54 1 2 86

P.rzegląd
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P. H . U .

S.J .

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

__
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CHEMIA BUDOWLANA

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 1 7 2295 835
•

__,_
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- FREX

_.. CZYSZCZEN I E
• dywanów i wykładzin
• tapicerki meblowej
i samochodowej
• kostki brukowej
• elewacji
• posadzek przemysłowych

� S PRZĄTAN I E
• biur

u ] . Ta rn obrzeska 67
'36-1 00 Ko l b u szowa

codziennie od 7 °0
sobota 7 °0
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www.frex. p l

• sklepów

ZAP RASZAMY

• hal

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
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SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

O F E RUJ E MY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki
• przewody hydrauliczne • łańcuchy
• części zamienne i akcesoria do
samochodów
krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3, 36-1 00 Kolbuszowa
tel . 1 7 227 28 00, 1 7 227 58 00,
Czynne
.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

B a n k Zachod n i W B K
� Grupa Sa�tander

