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Starosta Kolbuszowski 
Burmistrz Kolbuszowej 

Dyrektor SP nr 1 w Kolbuszowej 

zapraszają na 
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z Y JE. • • 

ZAPROSZENIE 

26 Październik 2017 czwartek 
Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania 

opowiadań Agnieszki Czachor 
pt.: ,,Świerszcze wybielone na kość" 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego. 

Teksty czytają: 

Jolanta Dragan Katarzyna Dypa 

Agata Front Urszula Kaczmarczyk 

Wojciech Dragan Karol Wesołowski 

godz. 19:00 „Galicja" Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15 

WSTĘP WOLNY 

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: ,, Świerszcze wybielone na kość", 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „ Galicji". 

Kultura wsi. Moja kultura 
- druga edycja konkursu 

Muzeum Kultury Ludowej organi
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej
nq edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura" i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkól ponadgimna
;jalnych! Konkurs odbywa się pod patro
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar
packiego. 

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek. 

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu", ,,Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama" i „Moje miejsce". 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem - w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię  
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie
li  okazję poznać 
dziedzictwo kultu

Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

rowe i historyczne � -- - - - - - -� 
regionu, 

a Muzeum - pozyskać ciekawe materiały ze
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
20 I 8 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon
kursu dostępne są na stronie internetowej www. 
muzeurnkolbuszowa.pl 

szczegóły na: www.muzeurnkolbuszowa.pl 
kontakt: Izabela Wodzińska 
tel. 17 227 12 96 
e-mail: historia@muzeurnkolbuszowa.pl 

W konkursie mogą wziąć udział indywidu
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportazu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

.(IJLTIJfi:fl 1.�1 SI 

t-1O-J fi •(Ul Tli R fi 

MiejJce na Twoją �elilam�! 
Kontakt tel: 

781 075 513, 604 541 286, 
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456 
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35 lat Zespołu Ludowego Górniacy 

Od 35 lat przedstawiają tradycje i 
obyczaje lasowiackie - Zespól Ludowy 
Górniacy z Kolbuszowej Górnej obcho
dził 24 września kolejny jubileusz. 

Razem z nimi świętowali mieszkańcy, któ
rzy przyszli w niedzielę na plac przy kościele pa
rafialnym, gdzie zorganizowano kolejną edycję 
,,Lasowiackich Zimioków". 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 14.00 
mszą święta w kościele pw. Matki Bożej Wspomo
żenia Wiernych w oprawie Orkiestry Dętej MDK. 

Po nabożeństwie na scenie wystąpili Górnia
cy. Następnie życzenia i gratulacje złożyli m.in. 
poseł Zbigniew Chmielowiec, Bogdan Romaniuk 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 
Ewa Draus Radna Sejmiku Województwa Pod-

Lasy pełne grzybów 
Koniec tegorocznego lata i początek jesieni 

zostanie na długo zapamiętany, jako obfitujący w 
grzyby. Rosły w ogromnych ilościach. 

W każdym lesie a nawet przydrożnych, czy 
śródpolnych kępach drzew. Przeważały borowiki. 
W większości zdrowe. 

Nie brakowało też kozaków różnych kolo
rów, podgrzybków, zajączków, pocieców, maślaków 
pstrych oraz zwyczajnych, gołąbków, czy turków. 
Obecnie rosną jeszcze gąski siwe i zielone. Wspa
niałe do barszczu i do marynowania. Trudne jednak 
w obieraniu ze względu na zapiaszczenie. 

Na zdjęciu pani Danka z okazałymi zdrowymi 
borowikami, znalezionymi w Lesie Turskim. 

Fot. B. Popek 

(tk) 

karpackiego, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i 
Michał Karkut sołtys Kolbuszowej Górnej. 

Specjalnie dla jubilatów zagrały zespoły 
ludowe - Wołanie z Domatkowa, Przewrotniacy 
z Przewrotnego, Widelanie z Widełki, oraz Jurka 
Wrony z Kolbuszowej. 

Nie zabrakło również ziemniaczanych przy
smaków. Wieczorem zorganizowano zabawę ta
neczną z zespołem Medium. 

J.Mazur 

Piękna Po{ska 
zfota 
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ZIEMNIACZANA ZABAWA W DESZCZU 
Pogoda pod psem, było deszcwwo 

i zimno, a występy pod estradową budą 
naprawdę gorące, podobnie zresztą jak 
atmosfera na ugorze w polu, gdzie odby
wały się w niedzielę 24 września „Laso
wiackie Zimioki 2017". 

Podczas tej corocznej ( od 2004 roku) impre
zy Zespół Ludowy Górniacy świętował 35 rocznicę 
powstania. Zespół to najdłużej działająca grupa 
folklorystyczna na terenie gminy i powiatu, to 
też ścisła czołówka najbardziej doświadczonych 
grup dbających o zachowanie lokalnych tradycji 
ludowych w południowo-wschodniej Polsce. 

O drodze, jaką przebył zespół i jego roli w 
kształtowaniu świadomości tożsamości kulturo
wej Kolbuszowej Górnej, ich ukochanej małej 
ojczyzny, dowiemy się z wydawnictwa, które nie
bawem się ukaże. ,,Górniacy dla tradycji swojej 
wsi" to tytuł prekursorskiej pozycji książkowej 
dla tej miejscowości, która mimo swojej wielko
ści i ludności, historii i tradycji nie doczekała się 
dotychczas żadnego opracowania. Do redakcji tej 
książki zaangażowani zostali uzdolnieni i kompe
tentni autorzy, specjaliści z Kolbuszowej i okolicy. 
Rys historyczny zaprezentował Wojciech Mrocz
ka opierając się w dużej mierze na archiwaliach 
zgromadzonych przez Macieja Skowrońskiego. 
O kulturze Lasowiakach, ich gwarze i muzyce 
napisała kustosz kolbuszowskiego muzeum, Jo
lanta Dragan. 

O kuchni pisze nie kto inny, tylko Janina Ol
szowy, a historię zespołu przybliżyła jego obecna 
kierowniczka, Elżbieta Czachor. Wydawnictwo 
uzupełniają doskonałe zdjęcia Magdaleny Ma
łaczyńskiej i karykatury Marka Krakowskiego. 
Zamieszczono w nim także zdjęcia archiwalne, 
fotografie i ryciny. Te ostatnie to plon prac plene
rowych plastyków i fotografików z Kolbuszowej, 
Sokołowa i Głogowa, uczestników pleneru zorga
nizowanego na terenie wsi we wrześniu tego roku. 

Wracając do jubileuszowej imprezy, padać 
zaczęło dokładnie w chwili jej rozpoczęcia. Począ
tek stanowiła msza św. w kościele z motywującą 
zespół homilią ks. proboszcza Stanisława Krasonia 
oraz dziekana ks. Kazimierza Osaka. Już w plene
rze na scenie powitał wszystkich Czesław Drąg, 

konferansjer, ale też autor wielu pomysłowych sce
nariuszy wystawianych przez grupę. Ten skromny, 
jak go nazwał (podczas homilii) ksiądz proboszcz, 
jubileusz zgromadził całkiem nieskromną liczbę 
składających solenizantom życzenia gości. Kogóż 
tam nie było: przedstawiciel parlamentu, poseł 
Zbigniew Chmielowiec i wicemarszałek Bogdan 
Romaniuk, reprezentant wojewódzkiej instytucji 
kultury i powiatu. Spontanicznie też grupie życze
nia złożyły organizacje wiejskie i zespoły ludowe. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oprócz życzeń 
wręczył jubilatom nagrody finansowe. Włodarz 
gminy nie zapomniał też o Marii Chruściel - za
łożycielce zespołu, pierwszej długoletniej kie
rowniczce, podziękowania burmistrza i kwiaty, 
wzbudził łezkę wzruszenia w jej oku. 

Zespół „Górniacy" w obecnym składzie 
przedstawił przygotowane specjalnie na tę okazję 
widowisko „Lasowiackie dziadkowanie" będące 
efektem miesięcznych prób i przygotowań. Po
dobne najlepsze scenariusze pisze samo życie; 
członkowie zespołu weszli w fazę dziadkowania, 
grali więc autentycznie opowiadając i śpiewając 
swoje rodzinne wspomnienia. Występ skorzystał 
na wzmocnieniu dzięki wsparciu sekcji instru
mentalnej Henryka Marszała, jego córki i wnu
ka. Wołanie, zespół „małolatów" z Domatkowa, 
obchodzący w tym roku (zaledwie lub aż) swoje 

10-lecie z młodzieńczym entuzjazmem 

zadedykował jubilatom koncert z gromkim „sto 
lat" na końcu. Składający się prawie z samych 
kobiet zespół śpiewa coraz lepiej i podobnie jak 
ich mistrzowie „Górniacy", od których pobierali 
nauki, stają się liderem kultury swojej wsi. Po nich 
wystąpili „Przewrotniacy" z Przewrotnego z wy
jątkowym muzykantem, skrzypkiem Henrykiem 
Marszałem. Ludowego czadu dała publiczności 
debiutująca Kapela Jurka Wrony, zespół złożony 
ze znakomitych muzyków: skrzypka-prymisty Ka
zimierza Marcinka, sekundzisty Wiesława Malca i 
basisty Wiesława Ziarkiewicza. Zawsze niezawod
ni, piękni i młodzi (jedni ciałem, inni duchem), 
uzupełnili ten na najwyższym poziomie stojący 
ludowy maraton muzyczny. 

Imprezie towarzyszył wernisaż wystawy 
poplenerowej „Kolbuszowa Górna obiektywem, 
pędzlem i piórkiem". Na wystawie zaimprowizo
wanej w brzoziaku pomiędzy wrzosami w jesien
nych trawach z muchomorami i prawdziwkami, 
ponad siedemdziesiąt prac plastycznych wyglądało 
bardzo oryginalnie. Piękne zdjęcia utalentowanych 
fotografów z kolbuszowskiej gildii, lekkie pastele 
i akwarele dobrze świadczą o uzdolnieniach i pasji 
twórców, których najmłodsze adeptki to Hania i 
Antosia Grabcówne z Kolbuszowej. Niestety ulew
ny deszcz i zimno spowodowały, że nie wszyscy 
twórcy doczekali się (jak zawsze ciekawej) prezen
tacji dokumentalnej przebiegu pleneru autorstwa 
Tomasza Koczura. Jednakże największą popular
nością wśród publiczności, swoistym przebojem 
Lasowiackich Zimioków AD 2017, było regionalne 
i ogniskowe menu. Miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich przygotowało kapustę „zimioczaną" 
według przepisu Danuty Orzech. Smakosze oce
nili potrawę na najwyższą liczbę gwiazdek, czyli 
na pięć w zimiocznej skali. Za równie smaczną 
uznano zupę Anny Micek. 

Tym samym można ogłosić wszem i wobec, 
że „święta gómieńska kapuściana wojna" zakoń
czyła się remisem. W sumie ziemniaczane kucha
reczki wydały półtora tysiąca potraw regionalnych 
i z ogniska. Wszyscy w tym dniu mieli wilczy 
albo lepiej powiedzieć „dziczy" apetyt, co pozwa
la stwierdzić, że baryczna pogoda odchudzaniu 
nie służy, chyba że jest połączona z intensywnym 
tanecznym fitness, przy muzyce świetnej kapeli 
rozrywkowej to jest zespołem Medium. 
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Konrad Płoch na Mistrzostwach Świata w Indonezji 

Zawodnik UKS Start Widełka Kon
rad Ploch będzie reprezentował Polskę 
na Mistrzostwach Świata w Indonezji 
16-22.10.2017 Yogyakarta. 

Konrad Płoch wraz z trenerem Piotrem Surowcem 

Konrad uzyskał powołanie na 
Mistrzostwa Świata w Badmintonie 
do lat 19. Nasz zawodnik wystą
pi  w dwóch grach, grze mieszanej 
z Aleksandrą Goszczyńską (UKSB 
Milenium Warszawa), oraz w grze 
podwójnej mężczyzn w parze z Ada
mem Szolcem (KS Hubertus Zalesie 
Górne). Cieszymy się, że w tak nie 
licznym gronie znalazł się zawodnik 
z Gminy Kolbuszowa. 

Konrad wychowanek trenera 
Piotra Surowca, w swojej karierze 
sportowej odniósł wiele sukcesów na 
arenie krajowej i międzynarodowej. 
Dwukrotnie reprezentował Polskę na 
Mistrzostwach Europy w Szwajcarii 5ii=;5E��i�::ii�;;5�tii�i���:�:;;�:;�:�::---. i Francji, wielokrotnie stawał na po-
dium podczas turniejów Grand Prix Polski, oraz 
na Mistrzostwach Polski. Jego największym 
sukcesem na arenie krajowej jest zdobycie w 
2016 roku złotego Medalu na Ogólnopolskiej 

Konrad Ploch 

Olimpiadzie Młodzieży (Indywidualne Mistrzo
stwa Polski Juniorów Młodszych) w Ornecie. 

Piotr Surowiec 

„POSTAW NA BIZNES 
• • 

wspIeran1e 
przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim" 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego „NIL" informuje, iż w listopa
dzie br. rozpocznie nabór do projektu: 

,,POSTAW NA BIZNES -wspieranie przed
siębiorczości w powiecie kolbuszowskim", nr 
RPPK.07.03.00-18-0012/l 7 

Projekt adresowany jest do osób spełniają
cych łącznie następujące kryteria: 

1) zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbu
szowskiego (wg Kodeksu Cywilnego) 

2) status osoby bezrobotnej lub status osoby 
biernej zawodowo, należąca do co najmniej jednej 
z poniższych grup: 

kobieta, 
osoba długotrwale bezrobotna ( osoba nie-

pracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 
miesięcy) , 
osoba niepełnosprawna, 
osoba powyżej 50 roku życia. 
3) wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 

30 lat) 
4) nie posiadanie zarejestrowanej działal

ności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY W 
SZCZEGÓLNOŚCI osoby zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne odchodzące z rolnictwa lub będą
ce członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, 
że ich gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha 
przeliczeniowych 

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak 
i mężczyzn, jak i osoby niepełnosprawne. 

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie: 
1. Szkolenie z zakresu rejestrowania i pro

wadzenia działalności gospodarczej. 
2. Indywidualne doradztwo w zakresie opra

cowania biznesplanu. 
3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja 

inwestycyjna) w wysokości do 24 000,00 zł . 
4. Finansowe wsparcie pomostowe przez 

okres 12 miesięcy (maksymalnie 1700,00 zł/m-c). 
5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu 

działalności gospodarczej dotyczące bieżącego 
prowadzenia firmy. 

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i do
radztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów do
jazdu, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały 
szkoleniowe. 

Więcej informacji dotyczących projektu uzy
skają Państwo w siedzibie Stowarzyszenia „NIL", 
ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa, pod numerem 
telefonu: 17 2270 258 lub na stronie www.nil. 
kolbuszowa.pl 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZ
PŁATNY!!! 

Projekt jest realizowany w ramach osi priory
tetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7 .3 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Fundusze 
Europejs�ie 
Program Regionalny 

.4fi --;, • Wojewódzki Urząd Pracy 
r w Rzeszowie 

Unia Europejsk� li 
EurOl)ejski Fundusz Społeczny PODKARPACKIE 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej 

Czas wakacji szybko minął i od ponad miesiąca dzieci z 
Przedszkola Niepublicznego pw. Św. Józefa w Kolbuswwej 
wspólnie bawią się, a przez zabawę uczą się i poznają świat, w 
czym pomagają im nauczycielki. 

Miesiąc wrzesień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i spotkań w 
życiu placówki. 

PZREDSZKOLAKI POZNAJĄ DZIAŁKI 

W połowie września dzięki uprzejmości Zarządu Ogródków Dział
kowych „Prefabet" w Kolbuszowej i w ramach projektu zajęć edukacyjno 
- wychowawczo - wypoczynkowych pn. ,,Dzieci uczą się Ogrodnictwa", 
przedszkolaki miały możliwość zwiedzenia ogródków działkowych, a także 
zobaczyć, jakie warzywa są w nich uprawiane. Ubrane w żółte, zabawne 
kamizelki odblaskowe, wspólnie uczyły się rozpoznawać warzywa, skosz
towały jesiennych malinek, podziwiały kwiaty rosnące na działkach, a także 
próbowały uruchomić pompę do wody. Radości nie było końca, gdy się ta 
sztuka udała. Dzieci uczestniczyły również w zajęciu kulinarnym jakim 
było kiszenie kapusty. Przyglądały się jak wygląda szatkowanie kapusty i 
marchewki. Przedszkolaki chętnie próbowały swoich sił podczas ubijania 
kapusty i zakręcania słoików z przetworami. Z wycieczki wróciły radosne i 
szczęśliwe niosąc do przedszkola olbrzymią dynię. 

Wizyta Przedszkola w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Prefabet" w 
Kolbuszowej. 

WIZYTA STRAŻAKA W PRZEDSZKOLU 

W dniu 19 września przedszkolaki z wielką radością powitały wyjąt
kowego gościa, Pana Pawła Tomczyka z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kolbuszowej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały 
się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na 

udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. 
Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych 
osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych 
zabaw z rówieśnikami. Przedszkolaki wykazały się znakomitą znajomością 
numerów alarmowych. Dzieci obejrzały również przygotowaną przez Pana 
Pawła prezentację multimedialną dotyczącą zachowań w trakcie, np. zapa
lenia się oleju w kuchni. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. 
Wrażenia, jakie dostarczył Pan Paweł na długo pozostaną w pamięci dzieci. 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków z przedstawicielem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. 

O BEZPIECZEŃSTWIE W DRODZE DO PRZEDSZKOLA 

Początek września, to czas, kiedy dzieci uczą się bezpiecznego zacho
wania się i poruszania po drogach. Tę wiedzę utrwaliły przedszkolaki podczas 
wizyty policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Pani 
podkom. Jolanta Skubisz - Tęcza rozmawiała z dziećmi na temat właściwego 
przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodnikach, zabawy w oko
licy jezdni, a także przeprowadziła dyskusję na temat znaków drogowych. 
Dzieci zostały także uczulone na istotny fakt, często ratujący zdrowie, a nawet 
życie, by być widocznym na drodze dla innych jej użytkowników. Aby być 
lepiej widocznym, a tym samym bardziej bezpiecznym na drodze, Policjanci 
przypomnieli dzieciom o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. 

Wizyta w przedszkolu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kolbu
szowej. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W 
tym dniu przedszkolaki miały okazję do całodniowej wesołej zabawy, tańca, 
którym towarzyszył nieustanny śmiech i radość. Największą frajdę sprawiła 
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dzieciom możliwość malowania farbami na dużych kartonach rozłożonych 
na foli malarskiej. Dzieci malowały pejzaże jesienne. Spisały się znakomicie. 
Ę.ażde otrzymało „Medal Przedszkolaka" oraz słodki acz dietetyczny smakołyk. 

Dzień Przedszkolaka -Przedszkolaki święto mają, kulturalnie czas spędzają. 
SENIORZY - DZIECIOM 

Przedszkole czynnie uczestniczy w wielu projektach czy też programach 
edukacyjnych. W ramach projektu pn. , ,Nie mamy czasu na starość -Aktywni 
Seniorzy 2017" Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Gos lara w 
Kolbuszowej, przez kilka tygodni grupa seniorów będzie odwiedzać dzieci 
w przedszkolu i czytać im bajki, baśnie i wiersze. Pierwsze spotkanie już się 
odbyło i spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci. 

Seniorzy z wizytą w przedszkolu. 

W GALERII ARTYSTY 

Przedszkole realizuje własny program pn. ,,Kolbuszowa - moim miej
scem na Ziemi", którego celem jest m.in. ugruntowanie poczucia tożsamości 
narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, rozwijanie wiedzy i 
zainteresowań kulturą własnego miasta, wdrażanie dziecka do twórczego 
obcowania z kulturą miasta, regionu. W ramach realizowanego projektu dzieci 
poznają także lokalnych twórców, często o sławie międzynarodowej. Pierwsza 
wizyta już za dziećmi. Przedszkolaki odwiedziły Pana Maksymiliana Starca, u 
którego miały możliwość podziwiania przepięknych rzeźb autorstwa twórcy. 
Obejrzały magiczny ogród właściciela, w którym podziwiały rzeźbione ule, 
tajemnicze zakątki, oczko wodne z przepięknymi rybkami, a przy okazji po
znały, na czym polega praca pszczelarza, zobaczyły strój, w którym pszczelarz 
pracuje przy pszczołach. Na koniec artysta zaprosił dzieci do swojej domowej 
galerii. Dzieci i panie były pod wrażeniem tego niezwykłego miejsca i jego 
właściciela. Na koniec wizyty przedszkolaki otrzymały słoiczek miodu, który 
po powrocie do przedszkola smakował wszystkim wybornie. 

Przedszkolaki odwiedziły Pana Maksymiliana Starca. 
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY 

,,KRECIK POZNAJE POLSKĘ" 

Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 
pn. ,,Krecik poznaje Polskę". Bajkowa postać - Krecik, stworzona wiele lat 
temu w Czechach, wyruszyła na początku września w swoją podróż po całej 
Polsce. Do czerwca będzie poznawał najdalsze zakątki Polski. Swą przygodę 
zaczął w Częstochowie. Wyruszył z Miej ski ego Przedszkola nr 13, któremu na 
co dzień patronuje. Odwiedzi przedszkola w całej Polsce, przemierzy tysiące 
kilometrów, a wszystko po to, by wspólnie z dziećmi poszerzyć wiedzę na te
mat regionu, z którego pochodzą, poznać jego piękno i wyjątkowość oraz jego 
dorobek kulturowy, rozbudzić swoje zainteresowanie innymi miejscami w 
Polsce, ale przede wszystkim dobrze się bawić i pozwolić dzieciom się poznać. 

Krecik podróżuje z bagażem, w którym znajdują się liczne niespodzianki 
przydatne przy przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci w różnych 
grupach wiekowych. cd. na str. 1 O 
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cd. ze str. 9 
Jest to m.in. pamiętnik podróży, do którego Krecik będzie zbierał 

pamiątkowe wpisy. 
Jest mapa Polski, na której każdy będzie zaznaczał, gdzie Krecik dotarł. 

Są również kolorowanki i bajka o przygodach Krecika i wiele innych niespo
dzianek. Krecik z chęcią wybierze się z dziećmi na wycieczkę lub nauczy 
się ich gwary. Ponadto w każdym z odwiedzonych miejsc, przedszkolaki 
będą mogły dopakować coś do walizki Krecika, aby mógł wrócić z bagażem 
pełnym nowych, niesamowitych doświadczeń. 

Projekt zakończy się stworzeniem wystawy zgromadzonej podczas 
podróży dokumentacji fotograficznej i pamiątek charakterystycznych dla 
różnych regionów kraju. 

Na wystawie zaprezentowana zostanie także mapa Polski, na której 
zaznaczona będzie trasa podróży Krecika. Powstanie również prezentacja 
multimedialna dokumentująca przygody małego podróżnika. Odtworzona 
zostanie ona na pokazie zorganizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 1 3  im. 
Krecika w Częstochowie, a także we wszystkich zainteresowanych przed
szkolach biorących udział w projekcie. 

Projekt został objęty patronatem Pana Jarosława Krykwińskiego -

Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Częstochowie oraz Rady Miasta 
Częstochowy na czele z jej przewodniczącym Panem Zdzisławem Wolskim. 

Zainteresowanie udziałem w projekcie wyraziło blisko 3000 osób z 
całej Polski, formularz zgłoszeniowy wysłało blisko 1 OOO osób, a do udziału 
w projekcie wybrano 300 przedszkoli. W bagażu Krecika znalazł się 2,5 m 
pociąg, którym dzieci odbędą wycieczkę po najważniejszych atrakcjach tury
stycznych Częstochowy. W pierwszych dwóch tygodniach podróży pokonał 
blisko 7000 km. 

Cieszy fakt, iż Przedszkole pw. Św. Józefa w Kolbuszowej było pierw
szym, które Krecik odwiedził. Przedszkolaki oprowadziły Gościa po mieście. 
Krecik był zdumiony, że Kolbuszowa leży nad rzeką Nil i w dodatku jest 
jedynym miastem w Europie, które może się tym poszczycić. Poznał historię 
założenia miasta (najbardziej przypadł mu do gustu zbój Kolbusz) i ciekawost
ki z jego historii. Przeraził się wiadomością o Białej Damie, która w majowe 
noce podobno krąży wokół dworku położonego tuż obok przedszkola. Dzieci 
wspólnie z Krecikiem bawiły się, świętowały Dzień Przedszkolaka, a także 
poznały najciekawsze miejsca Częstochowy, historię Jasnej Góry. Krecik 
uczestniczył w spotkaniu ze strażakiem i miał okazję przejechać się jego 
samochodem. Dzieci niechętnie pożegnały Krecika wręczając mu folder o 
Kolbuszowej i zestaw zdjęć i pocztówek z gminy Kolbuszowa. Z Kolbuszowej 
Krecik wyruszył do Nysy. 

Krecik podczas wizyty w Kolbuszowej poszerzy/ swoją wiedzę na temat regionu, w którym mieszkają przedszkolaki, pozna/ jego piękno i wyjątkowość oraz 
dorobek kulturowy. 

Dzieci uczyły się ogrodnictwa 
W dniu 29.09.2017 w Rodzinnym 

Ogrodzie Działkowym „Prefabet" od
był się PIKNIK dla dzieci - uczestników 
realizowanego przez ROD „Prefabet" i 
Gminę Kolbuszowa projektu „Dzieci uczą 
się ogrodnictwa" . 

W pikniku wzięło udział ok 1 20 dzieci z 
Przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa wraz z 

byli, pan Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Prezes 
PZD okręgu podkarpackiego pani Agnieszka Sycz, 
Dariusz Ozimek właściciel Centrum Ogrodniczego 
,,ROLNIK" 

Zarząd ROD „Prefabet" przygotował dla 
Przedszkoli dyplomy i upominki na zakończenie 
projektu oraz wiele ciekawych atrakcji dla dzieci. 
Całość zakończona była poczęstunkiem oraz wspól-

opiekunami oraz działkowicze. Gośćmi honorowymi nym grillowaniem kiełbasek i pieczeniem ziemniaka . .., 

Wszyscy uczestnicy uznali pomysł wspólnych 
zajęć za bardzo interesujący i dający najmłodszym 
dzieciom poznanie świata przyrody. Wszyscy liczą 
że w przyszłym roku ruszy kolejna edycja zajęć. 

Serdecznie dziękuję wszystkim działkowiczom 
za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu. 

Andrzej Chmielowski 
Prezes ROD „PREFABET" 
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Papieskie Studio w kolbuszowskim ZST 
W konwencji telewizyjnego „Studia 

Papieskiego" JO października 2017 r. w kol
buswwskim Zespole Szkól Technicznych 
uczcwno zbliżajqcq się kolejnq rocznicę ,ry
boru św. Jana Pawia II na Stolicę Piotrowq. 

Program transmitowany był na żywo z uczniow
skiego „Studia Papieskiego", a jego gośćmi były oso
by wspominające postać i pontyfikat papieża Jana 
Pawła II: papieski sekretarz, kard. Stanisław Dziwisz, 
przyjaciółka z Krakowa, dr Wanda Półtawska, kolega 
ze szkolnej ławki z Wadowic, Zbigniew Siłkowski, 
naczelny rabin Polski, Michael Schudrich oraz gość 
specjalny-proboszcz kolbuszowskiej Kolegiaty i ka
techeta w ZST, ks. Lucjan Szumierz. 

Skupiona przed ekranami telewizorów pu
blicmość z uwagą słuchała wspomnień ks. Szumie
rza, który z papieżem Janem Pawłem II pierwszy 
raz spotkał się w czasie jego wizyty w Rzeszowie 
w 1991 r.: - Byłem wtedy klerykiem przemyskiego 

seminarium duchownego - mó
wił - i zostałem wyznaczony 
do posługi ministranta mitry i pa
storału w czasie Mszy św., którą 
Papież odprawiał na placu przy 
obecnej katedrze rzeszowskiej. 
Mieliśmy wiele prób, także z pa
pieskim ceremoniarzem, abp. 
Marinim. Wszystko było dogra
ne do najmniejszego szczegółu 
i zsynchronizowane z papieski
mi krokami. Przejmujące było 
szkolenie z przedstawicielami 
papieskiej ochrony, którzy przy
gotowywali nas, gdyby zaszła 
taka potrzeba, do zasłaniania Ojca Świętego własnym 
ciałem w razie strzałów potencjalnego zamachowca. 
Mieliśmy także okazję do chwili osobistej rozmowy 
z Janem Pawłem II. Pytał mnie o rodziców i rodzi-

nę, ale z wrażenia byłem w stanie wydusić z siebie 
niewiele więcej niż powtarzane wielokrotnie ,,Bóg 
zapłać" . . .  

Wywiady z gośćmi ,,Papieskiego Studia" prze
platane były muzycmymi teledyskami, zwłaszcza 
papieską ,,Barką" wykonywaną przez chór uczniów 
i nauczycieli ZST pod dyrekcją Pań: Grażyny Peł
ki i Barbary Szafraniec. 

W programie wystąpili uczniowie, którzy od
grywali następujące role: Sylwia Chmielowska i Ma
teusz Antosz ( dziennikarze prowadzący „Studio Pa
pieskie"), Agata Rębisz ( dr Wanda Pułtawska), Artur 
Reguła (rabin Michael Schudrich), Kacper Pawłow
ski (kard. Stanisław Dziwisz), Kacper Dec (Zbi
gniew Siłkowski), Lucjan Szumierz (ks. Lucjan Szu
mierz), Wiktoria Bajek i Agata Serafin (śpiew), Kamil 
Zdyrski (gitara), Michał Puk (kamerzysta), Kamil 
Ofiara i Artur Popek ( dźwięk i światło). 

W konwencji telewizyjnego „ Studia Papieskiego " w kolbuszowskim Zespole Szkół Technicznych uczczono 
zbliżającą się kolejną rocznicę wyboru św. Jana Pawła Il na Stolicę Piotrową. 

Scenariusz i reżyseria: Anna Leśniowska-Bo
roń, Anna Piątek i ks. Paweł Ciba. 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
UL 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 

OBWIESZCZEN IE  
Stosownie do art. I O i art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca I 960 r. -Kodeks postępowania administra
cyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2016., poz.23), w 
związku z art. l ld ust. 5 ustawy z dnia IO kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i re
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicmych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017.,poz. 1496, ze zmianami) 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
ZAWIADAMIA 

o zgromadzeniu wszystkich dokumentów 
niezbędnych do rozpatrzenia wniosku Burmistrza 
Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 
Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie wyda
nia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej p.n.: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 
publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Gó�na-Woj
ków Dolny od km. 1+800,00 do km 2+304 ,00" 
w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kol
buszowski, 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZACE POD 

INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgrani
czających teren inwestycji): 

- obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewi
dencyjna 180602_5 Kolbuszowa wieś: 1 1 84/2, 
3888, 1 1 84/3, 1 1 26/7; 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ 
(położone w liniach rozgraniczających teren in
westycji): 

- obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewi
dencyjna 180602_5 Kolbuszowa wieś: 

1 1 85/2 (1185/3, 1 1 85/4), 1 226/4 (1226/7, 
1226/8), 1 226/6 (1226/9, 1 226/10), 1 227 (1227/1, 
1 227/2), 1 228/1 (1228/3, 1 228/4), 1 228/2 (1228/5, 
1 228/6), 1 229 (1229/1, 1 229/2), 1 230 (1230/1, 

1 230/2), 1 231/1 (1231/4, 1 231/5), 1 231/2 (1231/6, 
1 231/7), 1231/3 (1231/8, 1231/9) 

(w nawiasie wskazano działki po planowa
nym podziale, wytłuszczoną czcionką zamaczono 
działki powstałe w wyniku podziału, przemaczone 
pod inwestycję). 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia obwieszczenia zapomać się z do
kumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w po
niedziałki od 800 do 16, zaś w pozostałe dni pracy 
Urzędu w godz. 730- 1530 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kolbu
szowa, ul. l i  Listopada nr 10, pokój 313 i w tym 
terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia. 

Starosta Kolbuszowski 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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. 1 1  Listopada 10, 36- 100 Kolbuszowa, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w 
drodze bezprzetargowej. 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony również na stronie internetowej Powiatu Kolbuszow
skiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl). 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej do zbycia można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 1 1  Listopada 10, pok.202, tel. ( 17) 744 57 52. 
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Polak, Węgier . . .  historii ciąg dalszy . . .  
Szkoła Podstawowa im. Królowej Ja

dwi'gi w Widelce oraz węgierska szkoła pod
stawowa Móricz Zsigmond mieszcząca się 
w Mateszalce po raz kolejny przygotowały 
wymianę uczniów. Tym razem to goście z 
Węgier przybyli do Widełki. 

Na zaproszenie pana dyrektora Mirosława Kar
kuta przyjechali do naszej szkoły znakomici goście: 
burmistrz Mateszalki, pan Peter Hanusi ze swoimi 
współpracownikami odpowiedzialnymi za współpra
cę z zagranicą, dyrekcja szkoły, nauczyciele, ksiądz, 
prezes fundacji sportowej działającej przy szkole oraz 
uczniowie. 

Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystych 
obchodach Dnia Patronki Św. Jadwigi Królowej i 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej w czwartek, 12 
października. Tradycyjną akademię uświetnili swo
im udziałem: profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Kazimierz Ożóg z wykładem „Jadwiga jako pa
tronka edukacji"oraz Orkiestra Dęta działająca przy 
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Orkiestra 
zagrała koncert muzyki rozrywkowej, a dla gości 
przygotowała ognistego czardasza. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom 
obu szkół życzenia. Wyraził zadowolenie, że współ
praca między gminami przynosi świetne efekty, m.in. 
w postaci takich spotkań. 

W piątek 13 października w Memoriale ks. 
Józefa Sokołowskiego uczestniczyli uczniowie, dy
rekcja i nauczyciele obu szkół. Poranna msza święta 
odprawiona została częściowo w dwóch językach -
polskim i węgierskim. Delegacje szkół złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze na grobie byłego proboszcza Widełki 
- ks. Józefa Sokołowskiego. Kolejne wydarzenia 
dnia były atrakcyjne dla uczniów polskich i węgier
skich. Rozegrane zostały ,,międzynarodowe" mecze 
koszykówki i piłki nożnej, uczestnicy obejrzeli po-

Wizyta delegacji 
z Mateszalka 

W dniach 11-12 październik br. w Kolbuswwej gościła delegacja z partner
skiego miasta Mateszalka na Węgrzech. Wizyta była związana z obchodami Dnia 
Patronki Szkoły Podstawowej w Widelce Świętą Jadwigą Królową. 

Delegacja na czele z burmistrzem Mateszal
ki Peterem Hanusi odwiedziła min. Urząd Miej
ski, Liceum Ogólnokształcące, krytą pływalnie 

Delegacja wzięła udział w uroczy
stościach szkolnych w Widełce, która 
współpracuje ze szkołą Moricz Zsigmont 

,,Fregata" a także Nadleśnictwo Kolbuszowa w z Mateszalka. 
Świerczowie. A.Selwa 

kaz tresury psów - ratowników przygotowany przez 
Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych 
z Psami STORAT. Rodzice przygotowali dla dzieci 
pyszny poczęstunek. Miłe chwile minęły szybko i 
wczesnym popołudniem nasi goście ruszyli w drogę 
powrotną do Mateszalki. 

Przygotowanie wymiany uczniów i organizacja 
wizyty Węgrów wymagała zaangażowania całego 
środowiska szkolnego: dyrekcji, nauczycieli, pracow
ników niepedagogicznych, Rady Rodziców, rodziców 
przyjmujących do swoich domów uczniów z Węgier. 
Również środowisko lokalne służyło wszelka pomocą 
i wzięło udział w uroczystościach. 

Goście dziękowali za życzliwość, gościnność i 
przyjaźń okazywaną na wiele sposobów. Ksiądz wę
gierski chwalił Polaków za wierność religii i tradycji, 
stawiał za wzór do naśladowania Polaka - Papieża i 
świętą Faustynę Kowalską. 

Ciepła atmosfera i wspólne cele wskazują, że 
współpraca pomiędzy szkołami będzie kontynuowana 
w kolejnych latach. Kaźde spotkanie przynosi ciekawe 
pomysły, pojawiają się nowe możliwości. Cieszy fakt, 
że nasi uczniowie potrafią się porozumieć z rówieśni
kami w języku angielskim, są otwarci, tolerancyjni i 
chętni do współpracy z przedstawicielami innych kultur 
i narodowości. 

Joanna Sieraczyńska 

-
URZĄD M I EJSKI 

W KOLBUSZOWEJ 
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Węgierski poeta w Widełce 
W ramach XXVII Międzynarodowej 

Galicyjskiej Jesieni Literackiej 3 paź
dziernika 2017 roku odbyło się w Szkole 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wi
delce spotkanie z poetą węgierskim Gezą 
Csebym. To naukowiec, tłumacz i poeta, 
który świetnie mówi po polsku, ponieważ 
jego matka była Polką (uchodźcą z Polski 
z 1939 roku). 

W Bibliotece Szkolnej zaprezentował swoje 
wiersze uczniom. Z prawdziwą pasją opowiadał 
nam o wzajemnych związkach między Polską a 
Węgrami. Przedstawił historię swej polsko-wę
gierskiej rodziny. Zaprezentował kilka swoich 
wierszy i wyjaśnił, dlaczego sam swoich wierszy 
na język polski nie tłumaczy. Spotkanie minęło 
bardzo szybko. Uczniom bardzo podobała się ta 
lekcja historii i poezji. 

F I NAN SOWO 

Czy Polska będzie wkrótce 
krajem starych ludzi? 

Polskie społeczeństwo starzeje się 
bardzo szybko, o czym świadczą naj
nowsze prognozy demograficzne GUS. 

Pod koniec 2016r. w zaledwie I 07 gminach 
20 proc. mieszkańców miało 65 albo więcej lat. 
To zaledwie 4 proc. spośród wszystkich 2.478 
gmin w Polsce. To znaczy, że w zaledwie co 

25. gminie osoby starsze stanowiły więcej niż 
jedną piątą społeczeństwa. Tymczasem za 13 lat 
sytuacja diametralnie się zmieni. 

W 2030r. gminy z udziałem osób starszych 
przekraczającym 20 proc. będą stanowiły już 
prawie dwie trzecie wszystkich gmin w Polsce 
- alarmuje GUS. To oznacza, że co najmniej jed

na piąta mieszkańców ok. 66 
proc. gmin w Polsce będzie w 
wieku 65 i więcej lat. Zmiany 
te obrazuje poniższa ilustracja. 

Nie napawają optymi
zmem także prognozy doty
czące ludzi młodych. O ile 
w 2016r. w 1.185 polskich 
gminach było więcej osób w 
wieku przedprodukcyj nym 
(poniżej 18. roku życia) niż po
produkcyjnym (dla mężczyzn 
to 65 i więcej lat, dla kobiet 
- 60+), o tyle w 2030 r. liczba 
takich gmin zmniejszy się do 
zaledwie 160. Będą zlokali
zowane przede wszystkim w 

Warto nadmienić, że Szkoła Podstawowa w 
Widełce współpracuje ze szkołą węgierską Moricz 
Zsigmond w Mateszalce. Patronka szkoły - Kró
lowa Jadwiga pochodziła z Węgier, ale na kartach 
historii Polski zapisała się jako niezwykła postać, 
którą Jan Paweł II ogłosił świętą. 

Dziękujemy Miejskiej i Powiatowej Biblio
tece Publicznej w Kolbuszowej za zaproszenie tak 
ciekawego gościa, jakim okazał się Geza Cseby. 

Renata Peret 

województwach pomorskim oraz małopolskim 
- prognozuje GUS. 

Gminy, w których odsetek ludności w wie
ku 65 lat i więcej przekroczy 20 proc. w 2030 
r. Źródło: GUS 

Na tym tle prognozy dla niektórych gmin 
powiatu kolbuszowskiego wyglądają całkiem 
przyzwoicie. 

Marek Kowalski 

Autor jest magistrem ekonomii i absolwen
tem handlu zagranicznego; posiada kilkunasto
letnie doświadczenie zawodowe - pracując na 
stanowiskach kierowniczych w sferze finansów, 
zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) 
oraz importu w największych firmach Podkarpacia 
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Kolbuszowa wspiera 

poszkodowanych przez nawałn icę 
1 O tys zł. wsparcia poszkodowanym 

przez sierpniową nawałnicę przekazały 
władze Kolbuswwej. 

Pomoc finansowa trafiła do Gminy Sośno w 
województwie kujawsko - pomorskim. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na naprawę szkód powstałych 
w wyniku burz i ulew, które 11  sierpnia spowodowały 
uszkodzenia domów, budynków i dróg. Na terenie 

Gminy Sośno zniszczonych zostało około 400 bu
dynków mieszkalnych oraz ponad 700 budynków 
gospodarczych. Uszkodzeniu uległy również budynki 
i obiekty gminne. 

Dotacja zostanie przeznaczona na naprawę 
świetlicy oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości 
Wąwelno. 

J. Mazur 
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OGŁOSZEN IA UM iG 
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. 35 ust. I ustawy o gospodarce 

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

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

Nowy plac zabaw w Świerczowie 
Gmina Kolbuswwa zakończyła reali

zację zadania pn. ,,Modernizacja placu na 
spotkania integracyjne - przebudowa pla
cu zabaw w Świercwwie" dofinansowane
go z Budżetu Województwa Podkarpackie
go w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017- 2020 r. 

Zakres zadania obejmował: 
1. Demontaż urządzeń, które ze względu na swój 

stan nie mogą być użytkowane przez dzieci. 
2. Montaż nowych urządzeń: 
- karuzela tarczowa; 
- bujak sprężynowy; 
- huśtawka ważka; 

- zestaw zabawowy wyposażony w zjeżdżalnię 
wraz z bezpieczną nawierzchnią; 

- piaskownica; 
- ławki. 

3. Malowanie ścian budynku - wykonanie rysun
ków (postacie z bajek itp.), które ożywią plac 
obok świetlicy „Pod Świerszczem". 

4. Zasadzenie krzewów i kwiatów celem zago
spodarowania terenu placu. 

Część zakresu zrealizowana została przez 
Partnerów projektu: Miejski Dom Kultury 

w Kolbuszowej, Nadleśnictwo Kolbuszowa, 
OSP w Świerczowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świerczów. Partnerzy zaangażowali się w 

demontaż starych urządzeń, uprzątnięcie placu, 
zasadzenie krzewów oraz malowanie postaci z 
bajek na ścianach budynku znajdującego się na 
terenie placu zabaw. 

Realizacja zadania przyczyniła się do 
stworzenia możliwości bezpiecznego i zdrowe
go spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi 
Świerczów, ale i również osób odwiedzających 
miejscowość. Plac będzie służył jeszcze większej 
integracji wsi - możliwość organizacji spotkań 
dla najmłodszych mieszkańców, ale i dla osób 
dorosłych. 

(-) 
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SERWIS INFORMACYJ NY 

U RZĘDU M IEJSKI EGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Laur Społecznego 
Zaufania 

Rzetelność i najwyższa jakość świadczonych usług, wysoki 
standard obsługi klienta i respektowanie jego praw - sprawiły, 
że Gmina Kolbuszowa otrzymała Laur Społecznego Zaufania 
przyznany przez Instytut Badania Marki. 

Nagroda została przyznana samorządowi za najwyższą reputacje ryn
kową wśród klientów. 

�'yróżniimic przyznane za: 
-·rzetelność oraz najwyisui ja'kość oferowąeych pródµk1ó\v i świadczonych usług; 
-wysoki standord obS!ug:i klico1:i; 
-rcspc.1-rowanic pnw konsumcnlll.. 

Certyfikat jest ważny przez rok od daty wydania. Jest przyznawany wy
łącznie na wniosek klientów i konsumentów. Celem wyróżnienia jest zarówno 
podziękowanie za udaną współpracę, jak i rekomendacja dla innych klientów. 

�::oł'�-<- .,, .. ., ,,,·, L ,,.: /./ ,,,J�:.�tc, >. ,1 '1rB�t;_/·/ .. �a;�.���_;.·':::.:��·�{ ��// > ��/«- / ,· / , , JYY/�l / < ��� . -:>3����;� ��'�/4 �/).:�!�-�t;;: /? nw.,.,,,..i.:20.ou,nl,. Nf..,��1,t�u,Jtf�11�/��=��!""���,4, / / ; 
J. Mazur - - ..,. // ,, ./ / ,, , 

Odznaczenie dla Burmistrza Kolbuszowej 
Decy'ljq nr 18/2017 prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor Uniwer

sytetu Rzeszowskiego przyznał medal Janowi Zubie Burmistrzowi Kolbu
szowej. 

Medal przyznano w dowód uznania 
za zasługi na rzecz rozwoju Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, a w szczególności Pozawy
działowego Instytutu Biotechnologii URz. 

Wręczenie medalu odbyło się 2 paź
dziernika br. podczas inauguracji roku aka
demickiego 2017/201 8  w Rzeszowie. 

Ponadto przedstawiono osiągnięcia 
naukowe pracowników URz, m.in. dra hab. 
Macieja Wnuka Dyrektora Pozawydziało
wego Instytutu Biotechnologii URz, który 
otrzymał Laur Naukowy Uniwersytetu Rze
szowskiego. 

A.Selwa 

W Kolbuszowej będzie 
kompleks lekkoatletyczny 

3,5 mln zł będzie kosztować „Przebudowa 
kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki noż
nej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kol
buszowej". 

W 2019 roku do dyspozycji mieszkańców będzie nowoczesny 
obiekt sportowy. Na jego budowę Gmina Kolbuszowa zdobyła dotację 
w kwocie 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to kolejna 
inwestycja dla której samorząd uzyskał wysokie dofinansowanie. 

,,Kompleks lekkoatletyczny z całą pewnością służyć będzie 
zarówno dzieciom i młodzieży szkolnej, jak i osobom dorosłym. 
Takie miejsce jest bardzo potrzebne. Chcemy stwarzać mieszkańcom 
jak najlepsze warunki do rozwoju pasji i umiejętności" podkreśla Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej. 

Boisko ma się składać z czterotorowej bieżni i sześciotorowej 
na „setkę". Będzie też dostosowane do rzutu młotem, skoku w dal, 
skoku wzwyż, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, a także do pchnięcia 
kulą. W kompleksie pojawi się również skocznia do skoku o tyczce, 
rów z wodą do biegu z przeszkodami i nowe boisko piłkarskie z 
nawierzchni z trawy naturalnej. 

J. Mazur 
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N ie truj dzieci! ! !  
Zbliża się sezon grzewczy. Zapewne 

i w tym roku podobnie jak w latach ubie
głych powróci problem spalania odpadów 
komunalnych w piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko 
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i 
naszych bliskich. 

Przypominamy zatem, że obowiązuje bez
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z 
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb 
foliowych, zużytych opon i innych odpadów z 
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych 
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt 
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

W powstającym podczas tego procesu dy
mie znajdują się między innymi pyły z metalami 
ciężkimi -powodujące zagrożenia białaczką, tlen
ki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek 

węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia 
transport tlenu w organizmie, dwutlenek siarki 
- powoduje trudności w oddychaniu, chlorowo
dór - tworzy z parą wodną 
kwas solny (silnie żrący), 
cyjanowodór - tworzy z 
parą wodną kwas pruski 
- blokuje nieodwracalnie 
oddychanie tkankowe, dio
ksyny i furany - powodują 
nowotwory wątroby i płuc, 
uszkadzają płody i struktu
rę kodu genetycznego oraz 
mają działanie alergiczne. 

Zagrożenia te są 
szczególnie grożne dla 
dzieci, osób starszych, 
osób ze schorzeniami układu oddechowego, cho
robami serca. 

Problem ten na terenie Kolbuszowej ma 
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w 
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym 
i smog zalega nad jego najgęściej zaludnionymi 
obszarami. 

Budowa kanalizacji 
W 2019 zakończy się inwestycja pole

gająca na budowie i przebudowie systemu 
kanalizacyjnego w Gminie Kolbuszowa 
oraz opracowaniu i wdrożeniu modelu hy
draulicznego i systemu zarządzania mająt
kiem sieciowym klasy GIS. Prace prowa
dzone są w różnych częściach miasta oraz 
w Nowej Wsi i Kolbuswwej Górnej. 

W ramach poprawy gospodarki wodno-ścieko
wej aglomeracji Kolbuszowa planuje się realizację 
pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.: 

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszo
wej Górnej -etap ill na obszarze zlewni pompowni 
P2 na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku 
N;wej Wsi - na południe od drogi powiatowej 
teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na 
północ od drogi powiatowej - teren położony w 
miejscowości Nowa Wieś oraz w KolbuszoweJ 
Dolnej na północ od ul. Partyzantów 

- przebudowie istniejącego systemu kanali-

zacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w 
rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, 
J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. 
Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, 
M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, 
Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Poko
ju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto 

W chwili obecnej budowana jest nowa sieć 
kanalizacji sanitarnej w drodze położonej w Kol
buszowej Dolnej równoległej do ul. Partyzantów. 

Również w Kolbuszowej Górnej trwają prace 
polegające na budowie sieci kanalizacji sanitar
nej w rejonie przedszkola. W ramach zadama w 
pierwszej kolejności budowana jest sieć w drogach. 

Najbardziej zaawansowana jest budowa ka
nalizacji w rejonie ul. Obrońców Pokoju od ul. św. 
Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi. Trwają tam 
prace ziemne i montażowe, polegające na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej, która została już w 
części wykonana w mieście oraz w Nowej Wsi. 
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Dodać należy, że tylko część budynków po
siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany 
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele 
do życzenia. 

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na
rażamy się na odpowiedzialność kamą z art. 191 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 OOO zł. 

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze
znaczony do spalania odpadów. Nie trujmy sie
bie, naszych rodzin i sąsiadów. 

Sieć realizowana w ramach tego zadania przebiega 
głównie przez działki prywatne. . W drugiej połowie września rozpoczęły się 
prace polegające na budowie kanalizacji sanitar
nej od rzeki Nil w kierunku zachodnim. W chwili 
obecnej roboty prowadzone w rejonie placu targo
wego w Kolbuszowej. 

Zakończenie wszystkich zadań planowane 
jest w 2019 roku. 

Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach". Na jego realizację udało się 
pozyskać blisko 8 mln zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W drugiej połowie września rozpoczęto prze
budowę kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od 
rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. 

Na przedmiotową inwestycję Gmina Kol
buszowa otrzymała promesę w wysokości 280 
tys. zł. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji 
wyniesie niespełna 486 tys. zł. 
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p r z e g l ą d 
P O W I A T O W Y 
- POWIAT - RADA - STAROSTWO -

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

Powiatowe obchody D n ia Edu kacj i Narodowej 
Kształcenie i wychowanie młodego 

pokolenia należą do spraw najważniej
szych. Święto wszystkich pracowników 
oświaty przypomina nam o tym w sposób 
szczególny i podkreśla, jak silna więź wbo
wiązania łączy tradycję ze współczesnością 
polskiej szkoły. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Ośrod
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Cyziówka" w 
Kamionce w dniu 1 3  października 20 l 7r., odbyło 
się uroczyste spotkanie dyrektorów, grona pedago
gicznego, nauczycieli emerytowanych, pracowników 
oświaty i edukacji szkół ponadgimnazjalnych powia
tu kolbuszowskiego. 

Obecny na spotkaniu Starosta Kolbuszow
ski Józef Kardyś na wstępie podkreślił ogromną 
rolę tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną 
funkcję w źyciu młodych ludzi -są przewodnikami, 
ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają pozna
wać świat, inspirnją i zachęcają do podejmowania 
wyzwań i są współautorami uczniowskich sukcesów. 

- Zawód nauczyciela - to misja. Dzisiejsze cza

sy nakładają na nauczycieli i wychowawców szcze

gólnie ważne zadanie i ciągłą odpowiedzialność za 

drugiego człowieka. Za opiekuńczy, dydaktyczny a 

nade wszystko wychowawczy trud włożony w kształ 

cenie i wychowanie dzieci i młodzieży, kształtujący ich 

postawy patriotyczne i społeczne, pragnę złożyć moje 

najserdeczniejsze wyrazy uznania i szacunku - mówił 
Starosta JózefKardyś. 

W tym uroczystym dniu - dniu Waszego świę

ta, życzę dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności 

odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego 

środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości 

bezstronnego oceniania. Bądźcie przyjaciółmi na

szych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budu

ją trwale, mądrze i na lata - dodał na zakończenie 
starosta. 

Bardzo ważnym elementem uroczystości 
było wręczenie „Nagród Starosty Kolbuszowskie 
go" w uznaniu za wzorowe promowanie szkół w śro
dowisku lokalnym, zaangażowanie w zaspokajanie 
potrzeb edukacyjnych uczniów, a także za wybitne 
osiągnięcia w zakresie realizacji zadań dydaktycz
nych i wychowawczych i znaczny wkład pracy na 
rzecz rozwoju szkolnictwa. 

Nagrody Starosty Kolbuszowskiego otrzy-
mali: 

Roman Mędrak - nauczyciel , instruktor 
praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Kolbuszowej. 

Marzena Selwa - pedagog, oligofreno
pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicz
nej w Kolbuszowej. 

Piotr Bujak - nauczyciel geografii Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 

Anna Serafin- nauczyciel języka angielskie
go Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 

Grzegorz Warunek - nauczyciel przedmio
tów zawodowych Zespołu Szkół Agrotechniczno 
-Ekonomicznych w Weryni. 

Zbigniew Bogacz - nauczyciel prawa Zespo
łu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w We
ryni. 

Agnieszka Majka - Bajorek - nauczyciel 
historii i przedmiotów zawodowych Zespołu 
Szkól Technicznych w Kolbuszowej. 

cd. na str. 18 

Tfyróżnieni nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Kolbuszowskiego. 

W podziękowaniu za zorganizowanie Powiato
wych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza kosz kwiatów 
Dorocie Frankiewicz - dyrektorowi Poradni Psy
chologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. 

I 

Starosta kolbuszowski Józef Kardyś wręcza Na
grodę Piotrowi Bujakowi - nauczycielowi geo
grafii Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 
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cd. ze str. 17  
Marek Bryk- nauczyciel informatyki Ze-

społu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. 
Piotr Panek - nauczyciel przysposobienia 

wojskowego Zespołu Szkół Technicznych w Kol
buszowej. 

Wojciech Frankowski- nauczyciel języka 
polskiego Zespołu Szkół Technicznych w Kol
buszowej. 

Podczas spotkania wystąpił znakomity zespół 
dziewczynek w wieku 6-9 lat z „Exercise" ze studia 

baletowego w Rzeszowie Pani Leili Arifuliny, a 
układy przygotowała choreograf Pani Tetiana Ku
dyrko. 

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany 
poglądów i przyjacielskiej dyskusji na różne tematy. 

RYSZARD ZIELIŃSKI - były dyrektor Zespołu Szkól Technicz
nych w Kolbuszowej otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. 

STANISŁAW OLSZÓWKA- dyrektor Zespołu SzkólAgrotech
niczno-Ekonomicznych w Weryni otrzymał Nagrodę Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej. 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców 
Powiatu Kolbuszowskiego 

Przypominamy, że w związku z art. 9 ust. 
3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłat
nej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 
bieżącym roku, Powiat Kolbuszowski realizuje 
zadanie zlecone z zakresu administracji rzą
dowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

W powiecie kolbuszowskim uruchomione 
zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Je
den z nich mieści się w budynku Starostwa Powia
towego w Kolbuszowej, przy ul. l i  Listopada 10, 
na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci 
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Kolbuszowej. 

Godziny dyżurów, w ramach których 
świadczona jest bezpłatna pomoc prawna: 

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 
Listopada 10 - od poniedziałku do piątku -
8.00-12.00. 

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kol
buszowej, ul. Jana Pawła II 8 - od ponie
działku do piątku - 14.00-18.00 

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w 
Niwiskach - poniedziałek - 16 .00-20 .00 , 
wtorek - 16.00-20.00, środa - 13.00-17 .00, 
czwartek w godzinach 15.00 - 19.00, piątek 
w godzinach 15 .00-19.00. 
Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z 

każdego wybranego 
przez siebie punktu. 

Zakres udzielanej po
mocy prawnej: 

• MINISTERST\tVO -=- SPRAWlEDLJWOŚCI 
\\WI\.OlS.):11\·.pl 
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- p o informowanie  
osoby uprawnionej 
o obowiązującym 

PUNKTY 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

s t an ie  p rawnym 
przysługujących jej uprawnieniach lub spo
czywających na niej obowiązkach 

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz
wiązania dotyczącego jej problemu prawnego 

- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbęd
nym do udzielania pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w postępowaniach przy
gotowawczym lub sądowym i pism postępo
waniu sądowo-administracyjnym, 

- sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełno
mocnika z urzędu. 
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego i działal
ności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowy
wania do jej rozpoczęcia. 
Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy 
prawnej? 

- o s o b y , k t ó r y m  w o k r e s i e  
12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o 

udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej i 
wobec których w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny 
- osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym 

mowa w ustawi z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będą
cych ofiarami represji wojennych i okresu po
wojennego 

- osoby, które posiadają ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana poszko
dowanego, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa 

- osoby, które nie ukończyły 26 lat 
- osoby, które ukończyły 65 lat 
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosły straty 

- kobiety w ciąży. 

Dopłaty do biletów miesięcznych 
Już kolejny rok z rzędu Samorząd 

Powiatu Kolbuswwskiego będzie dopla
cal do biletów miesięcznych. Na refun
dację poniesionych kosztów będq mogli 
liczyć uczniowie nie tylko klas I jak do
tychczas, ale również Il, III i IV  szkól po
nadgimna;jalnych, prowadzonych przez 
Powiat Kolbuszowski. 

Dopłata do biletu dla uczniów klas pierw
szych wynosi 50 procent. Natomiast dopłata usta
lona w roku szkolnym 2017/2018 do biletu dla 
uczniów klas drugich, trzecich i czwartych wynosi 
30 procent. Refundacja wypłacana jest za każdy 
miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

Szczegółowe zasady, określające warunki 
otrzymania refundacji reguluje przyjęty przez rad
nych Rady Powiatu w Kolbuszowej Lokalny pro
gram wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży Powiatu Kolbuszowskiego. Program ten 
ma wspierać edukację dzieci i młodzieży poprzez 
ułatwienie im skorzystania z oferty oświatowej 
szkól prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski, 
oddalonych od ich miejsca zamieszkania. 

Warunkiem otrzymania refundacji przez 
ucznia jest okazanie w sekretariacie szkoły imien
nego biletu miesięcznego zakupionego na dany 
miesiąc. W regulaminie zawarte są również punkty, 

traktujące o utracie refundacji. Tego typu sytuacja 
może nastąpić w następujących przypadkach: 

- gdy uczeń przestaje kontynuować naukę w 
szkole ponadgimnazjalnej, dla której organem 
prowadzącym jest Powiat Kolbuszowski, 

- gdy została mu udzielona kara nagany przez 
dyrektora szkoły, 

- gdy przekroczył w czasie roku szkolnego 30 
godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych, 

- gdy, uczeń otrzyma naganną ocenę z zachowa
nia za I semestr roku szkolnego 2017/2018. 
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Samodzielny Publiczny Zespól Opie
ki Zdrowotnej w Kolbuszowej pozyskał 
ponad 9 milionów złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Ta znaczna kwota zostanie przeznaczona 
na niezwykle ważne zadanie związane ze służ
bą zdrowia. Mowa o przebudowie, rozbudowie i 
doposażeniu kolbuszowskiego szpitala. W sumie 
na ten cel zostanie wydanych ponad 1 1 ,5 mln zł. 

Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu 
i dostępności specjalistycznych usług medycz
nych. - ,, W ramach tego zadania planujemy przede 
wszystkim stworzyć nowy blok operacyjny. Jeśli 
chodzi o nowoczesny sprzęt to chcemy zakupić 
cyfrowy aparat RTG, wysokiej klasy USG, tamo-

gra/komputerowy oraz laser do operacji 
urologicznych " -mówi Zbigniew Strzel
czyk, dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej. 

ZMIANY W SZPITALU 

Nowy blok operacyjny będzie znaj
dował się na parterze i zajmie pomieszcze
nia po dawnej izbie przyjęć. Część parte
rowa zostanie rozbudowana w kierunku 
portierni. Na parterze szpitala planowana 
jest budowa nowej sterylizatorni, która 
obecnie znajduje się na drugim piętrze. 
Natomiast w miejsce starego bloku ope
racyjnego powstanie oddział urologiczny. 

- ,, Cieszy nas fakt, iż Szpital Powiatowy im. 
Jana Pawła li w Kolbuszowej znalazł się w gronie 
16  szpitali, które jeszcze w tym roku otrzymają do-

-� 'I'<" - .  ,, 1 ,7 � 

finansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego " -
dodaje dyrektor Zbigniew Strzelczyk. 

Inwestycje drogowe idą pełną parą 
Kolejne inwestycje drogowe na terenie powiatu kolbuszow

skiego idq pelnq parq. 
Poniżej przedstawiamy przegląd prac realizowanych na terenie naszego 

powiatu: 
Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 2150 R Kupno-Bratkowi

ce-Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie. Długość zmodernizowanego 
odcinka 2,82 km. Wykonawcą inwestycji było Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wartość zadania to kwota: 1 641 350 zł. W ramach 
prac wykonano m.in. roboty ziemne, podbudowę z kruszywa, poszerzenia i 
utwardzenia poboczy, a także drogowcy położyli nową nawierzchnię. 

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1209 R Zie
lonka - Korczowiska. Długość zmodernizowanego odcinka 5 , 12 km. Kwota 
przeznaczona na realizację zadania to 1 6000 OOO zł. W ramach prac wykonane 
zostaną m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, utwardzenie poboczy, 
a także drogowcy wykonają warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną z 
mas asfaltobetonowych. 

CHODNIK W BUDOWIE 

Obecnie ekipa drogowa pracuje przy budowie chodnika dla pieszych 
przy drodze powiatowej Nr 1213 Widełka-Hucisko. Nowy chodnik w Widełce 
zostanie wybudowany na długości 280 metrów. Wykonawcą jest Rejono
wy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej. Wartość zadania to kwota: 
1 14 670 tys. zł. 

Zakończono przebudowę drpgi powiatowej Nr 2150 R Kupno-Bratkowice 
-Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie. 

W trakcie budowy jest chodnik dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1213 
Widełka-Hucisko. 

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1209 R Zielonka 
- Karczowiska. 
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Panu 

JERZEMU WILK 
Wójtowi Gminy Majdan Królewski 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

SZWAGRA 
składają: 

Starosta i Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady 

oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

Panu 

STANISŁAWOWI KOPEĆ 
Radnemu Rady 

Powiatu Kolbuszowskiego 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

SIOSTRY 
składają: 

Starosta i Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady 

oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

PANI ELI WOŁOSZ 
Pracownicy Wydziału 

Budżetowo - Finansowego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
składają: 

Starosta i Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady, 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Pracownicy 

Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej 

Pani 

BARBARZE BRZĘŚ 
Pracownicy Wydziału 

Budżetowo - Finansowego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 
składają: 

Starosta i Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady, 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 

Wybieramy Wolontariusza 
Powiatu Kolbuszowskiego! 

Już po raz ósmy ogłaszamy konkurs 
na „ Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego". Honorowy patronat nad przedsię
wzięciem sprawuje Starosta Kolbuszowski. 
Zapraszamy do udziału. 

Podstawowym kryterium nominowania kan
dydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu 
zawarta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalno
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 
96 poz. 873 z późn. zm.), według której wolontariat 
to: ,,bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie 
na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające 
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie" oraz 
definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć 
Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz 
to: , ,każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochot
niczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych 
wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne". 

Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn. 
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" może 
zgłosić: co najmniej 1 O mieszkańców danej gminy 
lub powiatu; każda organizacja pozarządowa dzia
łająca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja 
publiczna działająca na terenie gminy/powiatu na 
rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja, insty
tucja lub grupa osób może wytypować tylko jednego 
kandydata. Formularz zgłoszenia, lista poparcia oraz 
regulamin dostępne są na stronie internetowej Powia-

Powiatowy Konkurs o tytuł 
''Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego" 

tu Kolbuszowskiego - www.powiat.kolbuszowski. 
pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br. 

Przypominamy, że podczas I edycji tego przed
sięwzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego otrzymała Barbara Burek. Rok później tytuł 
ten został przyznany Stanisławowi Kosiorowskiemu. 
W 2012 r. laureatką powiatowego konkursu została 
Ewa Wójcicka. W kolejnym roku Kapituła Konkur
sowa wskazała na Marię Strzępę z Niwisk. Kolejną 
laureatką konkursu „Wolontariusz Powiatu Kolbu
szowskiego" została Władysława Gorecka. W 2015 
r. kapituła wybrała Zenonę Chodorowską, przewod
niczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Kolbuszowej. W ubiegłym roku tytuł ten trafił do 
Krystyny Stygi, prezesa Kolbuszowskiego Klubu 
Nordic Walking. 

Kto tytułem „Wolontariusz Powiatu Kolbu
szowskiego" zostanie uhonorowany w tym roku? To 
w dużej mierze zależy od Was. Czekamy na zgłosze
nia i zapraszamy do udziału w konkursie. 

Pierwszaki z kolbuszowskiego 

LO po ś lubowan iu  
W Liceum Ogólnokształ

cącym im. Janka Bytnara w 
Kolbuswwej odbyło się powita
nie klas pierwszych. Uczniowie 
w obecności całej społeczności 
szkolnej złożyli uroczyste ślu
bowanie. 

Uczniowie klas I przyrzekli 
kontynuować tradycję wcześniejszych 
pokoleń uczniowskich w duchu warto
ści Patrona- Janka Bytnara i Szarych 
Szeregów. 

Po części oficjalnej odbyła się 
akademia przygotowana przez klasę II 
A pod opieką wychowawczyni klasy, 
p. Wandy Jasińskiej. Akademię zatytułowano „Na 
lasowiacką nutę". Wszyscy uczestnicy uroczystości 
na chwilę przenieśli się do czasów dawnej lasowiac
kiej wsi. Lasowiacy zamieszkiwali głównie Równinę 
Tarnobrzeską i Płaskowyż Kolbuszowski, w widłach 
Wisły i Sanu. 

Uczniowie wraz z wychowawcami brali udział 
w konkurencjach związanych z obyczajami wiejskimi, 
tzn. oranie pola, omłoty, wykopki, pieczenie chleba 
czy kiszenie kapusty. Na koniec przedstawili własnego 
autorstwa piosenki „na lasowiacką nutę" o danym 
profilu klasy - o uczniach i wychowawcy. 

Uczniowie klas pierwszych udowodnili, że 
świetnie poradzą sobie w szkole ze wszystkimi trud-

1 ' ! '[I' I i I 

nościami. Od klas drugich otrzymali w prezencie tra
dycyjną lasowiacką łyżkę, aby nawzajem karmili się 
wiedzą i umiejętnościami i aby z powodzeniem prze
szli edukację w Liceum, dostając się na wyma
rzone studia. 

.E.t!�S.!.2.! 
• P O W I A T  • R A D A  • S T A R O S T W O  

Promocja i Kultura Powiatu 
tel. 17 7445 730 

e-mail: promocja@kolbuszowski.pl 
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XV Gminny Festiwal Papieski w Szkole 
Podstawowej im . Jana Pawła li w Kupnie 
,, Wy jesteście nadzieją świata" 
Z 'okazji obchodów Dnia Papieskiego -08.10.2017 r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie został zorganizo

wany XV Gminny Festiwal Papieski dla przedszkoli , szkół podstawowych 
i oddziałów gimnazjalnych Miasta i Gminy Kolbuszowa. Główne cele 
festiwalu to pogłębienie znajomości osoby i twórczości Jana Pawła II i upo
wszechnienie jej w środowisku oraz promowanie młodych talentów. 

Festiwal przeprowadzono w następujących kategoriach: śpiew, recyta
cja, prace plastyczne , list . Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 2 paź
dziernika 2017 r. ,a udział w nich wzięło 250 przedszkolaków , uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz nadesłano 160 pięknych prac plastycznych. 

W niedzielę- 8 października / Dzień Papieski / odbył się uroczysty 
finał, podczas którego występowali laureaci w poszczególnych kategoriach. 
Nagrody za zajęcie I miejsc wręczali zaproszeni goście: Ks. Dziekan- Prałat 
Kazimierz Osak, Wicedziekan ks. Lucjan Szumierz, Wicestarosta Powiatu 
Kolbuszowskiego - Pan Wojciech Cebula, Burmistrz Kolbuszowej - Pan Jan 
Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Krzysztof Wilk, Radny z Kup
na - Pan Julian Kłoda, Sołtys Kupna - Pan Mieczysław Plizga oraz p. Józef 
Jakubczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Po koncercie moźna było podzi
wiać wystawę prac plastycznych oraz skosztować „ kremówek papieskich". 

Świętego Jana Pawła II „ Wy jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją 
świata". 

Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom festi
walu , ich opiekunom dydaktycznym oraz kochanym rodzicom za wspaniałe 
przygotowanie i liczny udział w festiwalu. 

Wyrazy wielkiej wdzięczności składam na ręce wszystkich fundatorów 
nagród. Gorące podziękowania przekazuję dla nauczycieli, pracowników 
obsługi i Rady Rodziców naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu i prze
prowadzeniu uroczystości. 

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam na nasz 
Festiwal Papieski za rok. 

To do Was wszystkich odnoszą się słowa naszego Wielkiego Rodaka Elżbieta Chmielowiec 

WSZYSTKIM, Naszemu redakcyjnemu Pani 

KTÓRZY UCZESTNICZYLI KOLEDZE ALICJI PAWEŁEK 

W OSTATNIEJ DRODZE JANOWI SKOWROŃSKIEMU wyrazy głębokiego współczucia 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ŚP. STANISŁAWY SARAMA z powodu śmierci MAMY 

SIOSTRY składa: 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
Składają 

Dyrekcja, Nauczyciele 

SKŁADA oraz Pracownicy 
Koleżanki i Koledzy Szkoły Podstawowej nr 2 

z w Kolbuszowej RODZINA Przeglądu Kolbuszowskiego 
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WYDARZEN IA Z ZYCIA MUZEUM I FU N DACJ I im .  ks . Kardynała t 
Adama Kozłowieckiego „SERCE BEZ GRAN IC" 

SIERPIEŃ- WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK 2017 R. 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przy

znał odznakę honorową ,,Zasłużony dla wojewódz
twa podkarpackiego" biskupowi pomocniczemu 
seniorowi Edwardowi Frankowskiemu. Nadanie 
wyróżnienia odbyło się 28 sierpnia podczas sesji 
Sejmiku w rzeszowskim Urzędzie Marszałkowskim. 
W uroczystości wzięli udział biskupi ordynariusze z 
Rzeszowa i Sandomierza, wojewoda podkarpacka, 
parlamentarzyści oraz liczni goście. W wygłoszonej 
laudacji marszałek województwa Władysław Ortyl 
nazwał bp. Frankowskiego podkarpackim księdzem 
Popiełuszką, mówiąc o jego zasługach dla formowa
nia duchowego oblicza Podkarpacia oraz dla procesu 
przemian demokratycznych. Po wręczeniu odzna
czenia bp Frankowski opowiedział o swojej działal
ności duszpasterskiej i społecznej w Stalowej Woli, 
dziękował też za opiekę Matki Bożej i ludzi, których 
spotkał na swojej drodze. Bp Edward Frankowski 15 
sierpnia obchodził swoje 80 urodziny. 

W dniach 15-17 września odbyły się XX Die
cezjalne Dni Młodych. Kolejny raz młodzi spotkali 
się, by wspólnie się modlić, odkrywać przesłanie 
ewangelicznych słów o miłości i wzajemnym prze
baczeniu. 

W drugim dniu spotkania, 16 września mło
dzież odwiedziła Hutę Komorowską, miejsce, gdzie 
urodził się kardynał Adam Kozłowiecki. W parku 
przy Muzeum ks. kard. Adama Kozłowieckiego 
odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na
stępnie młodzi bawili się w kręgu radości, tańców 
integracyjnych i koncertu zespołu Luxtorpeda. Na 
zakończenie dnia uczestnicy wspólnie modlili się 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i wie
czoru uwielbienia. Muzyczna grupa Oremus popro
wadziła spotkanie pieśniami uwielbienia Pana. Wraz 
z młodzieżą modlił się ks. bp KrzysztofNitkiewicz
biskup sandomierski. 

Podczas Dni Młodych na terenie parku przy 
Muzeum prezentowana była wystawa o kardynale 
Adamie Kozłowieckim SJ oraz wystawa prac dzieci 
z ogarniętego wojną Aleppo. 

Mogliśmy zobaczyć rysunki dzieci, które były 
świadkami okrucieństw wojennych. 

Każdy z nas może pomóc cierpiącym prześla
dowania chrześcijanom, na których często dokony
wane są zbrodnie tylko dlatego, że są wyznawcami 
Chrystusa i nikt za to nie ponosi kary. 

Akcja prowadzona jest w ramach IV Dnia Soli
darności z Kościołem Prześladowanym z inicjatywy 
Stowarzyszenia ,,Pomoc Kościołowi w Potrzebie". 
Tym razem dotyczy skomplikowanej sytuacji chrze
ścijan w Egipcie. Jak przypomina dyrektor stowarzy
szenia ks. Waldemar Cisło te prześladowania dzieją 
się dzisiaj. Każdy, kto chciałby pomóc Kościołowi 
w Egipcie może wysłać SMS o treści „RATUJE" 
pod numer 72405. SMS-owa akcja potrwa do końca 
grudnia. Koszt sms- a to 2,46 zł brutto. 

Wystawa o Kardynale w Centrum Religijno 
- Kulturalnym przy Klasztorze oo. Bernardynów w 

Rzeszowie . Serdecznie zapraszamy w dniach od 1 do 
12 września 2017 r. na wystawę o kardynale Adamie 
Kozłowieckim SJ, na wystawie promujemy Gminę 
Kolbuszową, która wspiera działania statutowe Fun
dacji i Muzeum. 

W niedzielę 17 września 2017 r. zmarł w wieku 
79 lat kapłan, legenda afrykańskich misji ks. pra
łat Marceli Prawica. Na Czarnym Lądzie w służbie 
ewangelizacji Zambii spędził 45 lat. Należy wspo
mnieć, że ks. prałat Marceli Prawica był laureatem 
statuetki „Serce bez granic" przyznawanej przez Ka
pitułę Fundacji „Serce bez granic" im. ks. Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ osobom zasłużonym dla 
misji. W pogrzebie uczestniczyli ks. D. Koryciński 
dyrektor muzeum i prezes Stowarzyszenia Huty Ko
morowskiej Ewa Kopeć. 

W dniu 23.09 2017 r. rozpoczął się VI Podkar
packi Festiwal Piosenki Misyjnej im. KardynałaAda
ma Kozłowieckiego pod hasłem „Serce bez granic". 
Festiwal został objęty honorowym patronatem przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Wła
dysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Panią Małgorzatę Rauch. Patronaty medialne nad 
X Dniami Kardynała objęły; TV Serbinów, Radio 
Leliwa, Radio Fara, Radio Via, Radio Rzeszów, 
Super Nowości, Korso Kolbuszowskie, Przegląd 
Kolbuszowski. 

Województwo Podkarpackie było jedynym 
partnerem w organizacji X Dni Kardynała Adama 
Kozłowieckiego 23-25 września 2017 r. 

Festiwal został poprzedzony mszą św. w ko
ściele pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej 
o godz. I 0.00 pod przewodnictwem ks. bp Edwarda 
Frankowskiego. Uroczyste otwarcie festiwalu na
stąpiło o godz. 11.00 w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie. Dokonali go Pani Elżbieta 
Szczur- Dyrektor Festiwalu oraz ks. Daniel Koryciń
ski- Dyrektor Muzeum oraz Bp Edward Frankowski 
Prezes Fundacji „Serce bez granic". Swój udział 
do konkursu zgłosiło 20 solistów i 13 zespołów z 
następujących miejscowości terenu Podkarpacia: 
Tarnobrzeg, Janów Lubelski, Krosno, Kolbuszowa, 
Zawichost, Grodzisko, Raniżów, Werynia, Majdan 
Królewski, Komorów, Gorzyce, Majdan Łętowski, 
Huta Komorowska. Występy konkursowe zakończy
ły się o godz.14.00. Po czym jury w składzie: p. Ka
tarzyna Liszcz-Starzec sopranistka- przewodnicząca, 
ks. Marek Flis-Fundator Fundacji, p. Dominik Siatrak 
z Radia Leliwa, p. Irena Markowicz z Polskiego 
Radia Rzeszów. W czasie obrad jury młodzież mogła 
się ze sobą poznać, zatańczyć i zaśpiewać. 

Po wysłuchaniu zgłoszonych zespołów i so-
listów 

przyznano następujące nagrody: 
W kategorii zespoły 
I miejsce - Zespół z Majdanu Królewskiego 
II miejsce - Katolickie LO w Tarnobrzegu 
III miejsce - Zespół Szkół w Raniżowie 
IV miejsce- Duet: Agata Serafin i Kamil Zdy

rski- ZST w Kolbuszowej 
wyróżnienia 
I - zespół Concordia- ZSA-E w Weryni 

MUZEUM 

II - Promyki Maryi- z Janowa Lubelskiego 
III - Zespół Szkół- w Grodzisku 
W kategorii soliści 
I miejsce - Oliwia Nowicka- LO w Kolbu

szowej 
II miejsce - Zaria Otgianu- SP w Zawichoście 
III miejsce - Weronika Lechowicz- LO w 

Krośnie 
wyróżnienia 
I - Marcelina Kolasa - z Janowa Lubelski 
II-Zuzanna Wołoszyn- z Janowa Lubelskiego 
III - Katarzyna Pawłowska- Katolickie LO 

w Krośnie 
Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpac

kiego Bogdana Romaniuka-
Paulina Kodyra- Huta Komorowska 
Nagrodę Dyrektora Muzeum Kardynała Ada

ma Kozłowieckiego ks. Daniela Korycińskiego
Julia Tylus- z Janowa Lubelskiego 

Nagroda dodatkowa: 
1. Zespół „Gwiazdeczki" - z  Komorowa 
2. Zespół „Nutki"- LO w Kolbuszowej 
Uroczystego wręczenia nagród uczestnikom 

VI Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej do
konali ks. Bp Edward Frankowski Prezes Fundacji 
,,Serce bez granic", Pan Bogdan Romaniuk wicemar
szałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Dyrektor Muzeum ks. Daniel Koryciński. 

W związku z obchodami X Dni Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ podziękowania na ręce 
Prezesa Fundacji „Serce bez granic" Bp Edwarda 
Frankowskiego przesłali: Marszałek Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński, Prezydent 
Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc oraz poseł na 
Sejm RP Pan Kazimierz Moskal. 

Podczas X Dni Kardynała gościliśmy media i 
sponsorów; Telewizję Polską, Radio Leliwa, Radio 
Rzeszów, Tygodnik Korso Kolbuszowskie, Katolicką 
TV Serbinów, Nadleśnictwo Nowa Dęba. Nagrody na 
VI Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej ufundo
wali: Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Radio 
Leliwa, Nadleśnictwo Nowa Dęba, Nadleśnictwo 
Kolbuszowa, Gmina Niwiska, Firma Aston z Majda
nu Królewskiego. Dzięki gościnności Samorządowe
go Ośrodka Kultury festiwal mógł odbyć się na sali 
koncertowej, ośrodka za co serdecznie dziękujemy. 
Wszystkim sponsorom, mediom, darczyńcom, wo
lontariuszom składamy podziękowania za pomoc w 
przygotowaniu X Dni Kardynała. W czasie festiwalu 
w holu SOK w Nowej Dębie prezentowana była 
wystawa o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ oraz 
baner promujący Gminę Kolbuszowa. 

W tym roku po raz pierwszy w ramach obcho
dów jubileuszowych był rozegrany I Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ. Organizatorem turnieju było Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ oraz Stowarzyszenie 
Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej, które 
również sponsorowało nagrody dla zwycięzców. 
Rozgrywki rozpoczęły o godz. 11.00 na hali gim
nastycznej SP w Majdanie Królewskim. Do turnieju 
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swój udział zgłosiło 9 drużyn z Gminy Majdan Kró
lewski. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonała 
Prezes Stowarzyszenia Pani Ewa Kopeć. 

Wyniki Turnieju sportowego o Puchar Kardy
nała Adama Kozłowieckiego SJ: 

I miejsce wywalczyła drużyna sportowa z SP 
Krzątka. 

II miejsce zajęła drużyna z SP Wola Rusinow
ska, 

III miejsce drużyna z Majdanu Królewskiego, 
IV miejsce z drużyna z Huty Komorowskiej. 

Gratulujemy organizatorom i młodym spor
towcom . 

Drugi dzień obchodów X Dni Kardynała roz
poczęła uroczysta Msza św. o godz. 11 .00 w parku 
przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej, pod przewodnictwem J. 
E. ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. Liturgię Mszy św. 
uświetnił występ zespołu „ Soul" z Sanoka i grupa 
Oremus . 

Następnie goście udali się do Gimnazjum w 
Majdanie Królewskim na dalsze uroczystości. Część 
artystyczną poprzedziła projekcja filmów o Podkar-

paciu i Muzeum. Następnie Gimnazjalny Chór Can
tata pod batutą p. Ewy Śliwińskiej wykonał utwory 
„Gaude Mater Polonia", ,,Oto jaAdonai".Po występie 
chóru swoje utwory zaprezentował Zespół ,,Racławi
ce" pod dyrekcją dr Ewy Sęk. Zaśpiewała również 
Oliwia Nowicka z Ostrów Tuszowskich- laureatka 
VI Festiwalu Piosenki Misyjnej z LO w Kolbuszo
wej, piosenkę „Nasz Bóg". Duet Magdalena Bąk i 
Rycki Lion wykonał utwór ,,Posyłam Anioła". Wy
stąpił również zespól „Soul" pod batutą p. dr Moniki 
Brewczak. Po zakończeniu części artystycznej nastą
piła część oficjalna. W im. Zarządu Fundacji i Prezesa 
Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego 
,,Serce bez granic" J. E. Bp Edwarda Frankowskie
go oraz w imieniu Województwa Podkarpackiego, 
które było jedynym partnerem w organizacji X Dni 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ przybyłych 
gości według godności i stanowisk powitał ks. Daniel 
Koryciński- Dyrektor Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Bp Krzysz
tof Nitkiewicz, Bp Edward Frankowski, siostra Ok
tawia Kozłowiecka- bratanica kardynała Adama Ko-
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złowieckiego, ks. prof. dr hab. Stanisław Cieślak, ks. 
dr Rafał Kułaga , księża jezuici, kapłani z diecezji 
sandomierskiej, siostry zakonne oraz zaproszeni pre
legenci p. Jolanta Kluz- Zawadzka-lekarz, epidemio
log, specjalista chorób zakaźnych, wolontariuszka 
misyjna i o. Pacyfik Edward Czachor- misjonarz z 
Kongo. Przybyli również pani poseł Halina Szydeł
ko, icemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszał
kowskiego w Rzeszowie, a równocześnie Fundator 
pan Bogdan Romaniuk. Samorządowcy wszystkich 
szczebli, przedstawiciel Podkarpackiego Kurato
ra Oświaty i Fundator pan Dariusz Bździkot oraz 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, katecheci. Ludzie 
świata kultury, sztuki, biznesu, mieszkańcy gminy 
oraz liczni goście. 

Po prezentacji gości nastąpił wykład pani Jo
lanty Kluz- Zawadzkiej- lekarza medycyny na temat 
,,Moje posługiwanie" ... -W szpitalu misyjnym im. św. 
Łukasza oo. Werbistów w Kifangondo w Angoli". A 
następnie świadectwo o.Pacyfika Edwarda Czachora 
OFM z Kongo. 

cd. w następnym numerze 

ZARZĄD FUNDACJI 
IM. KS. KARDYNAŁA 

ADAMA KOZŁOWIECKIEGO 
SERCE BEZ GRANIC, 

serdecznie zaprasza 
od 11 października do 4 listopada 

2017 r. 
na nową multimedialną wystawę 

pt. ,,IN NOMINE DOMINI" 
Misjonarz Afryki. 

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ 
(1911-2007), 

która czynna będzie dla zwiedzających 
na Papieskim Uniwersytecie 

Urbanianum w Rzymie, 
w godzinach pracy Uniwersytetu 

Relacje z otwarcia wystawy 
w następnym numerze 

,,Przeglądu Kolbuszowskiego" 
fotorelacja na 

www.cardinalekozlowiecki.pl 
oraz na FB Muzeum 

NASZEJ KOLEŻANCE 

ELŻBIECIE WOŁOSZ 

Skarbnikowi Fundacji 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY FRANCISZKA 

składają 

członkowie Zarządu Fundacji 

im. ks. Kardynała 

Adama Kozłowieckiego 

„Serce bez granic" oraz Dyrektor 

Muzeum Kardynała Adama Kozlo

wieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 

wraz z pracownikami. 
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Lipnica była mu tylko krótką przystanią. 

Droga ks . P rałata M .  Józefczyka ( 1 946 - 20 1 6) na 

tarnobrzeskie os ied le m ieszkan iowe „Serb inów" 
W tym roku minęła 1 .  rocznica śmierci Tego 

kapłana, który zmarł 20 czerwca 2016 r w wieku 70. 
lat życia, 44 roku kapłaństwa. Opracowanie poniższe 
niech będzie skromnym podziękowaniem za dar Jego 
wśród lipniczan posługiwania, pobieżnym przypo
mnieniem życiowej i kapłańskiej drogi Chrystusowi 
i ludziom miłego Człowieka. 

Droga po nagrodę do Pana wiodła go po
przez wcześniejsze posługiwanie w parafiach: Gór
no, Pstrągowa, w Dubiecko, Dzikowiec, Lipnica 
i wreszcie Tarnobrzeg, skąd odszedł do Pana. A 
,,zaczęło się wszystko"- jak parafrazując słowa św. 
Jana Pawła mawiał ks. Micał - wraz z jego przyj
ściem na świat 29 września 1946 r. w Krościenku 
Wyżnym k. Krosna. 

Pochodził, jak sam to z dumą wyznawał, z 
katolickiej „od zawsze", choć biednej, rodziny. Tato 
jego Stanisław pracował przy parafii w Krościenku 
Wyżnym pomagając tamtejszemu proboszczowi w 
prowadzeniu plebańskiego gospodarstwa. Mama 
zajmowała się domem i wychowywaniem trojga 
dzieci: starszego od Michała o 7 lat Janka i ich sio
strę - Helenę. Karolina Józefczyk pochodziła z ro
dziny Glazarów - wielkich społeczników, gorących 
patriotów, wzorowych i pracowitych w Krościenku 
Wyżnym gospodarzy. Siostra Karoliny poświęciła się 
życiu konsekrowanemu w Zgromadzeniu Sióstr Ser
canek założonym przez św. bpa przemyskiego Józefa 
Sebastiana Pelczara, przyjmując imię Kantalicja. Brat 
Karoliny - Marcin został bratem zakonnym u 00 
Kapucynów i jako brat Lazar pozostawał w klasztorze 
w pobliskim Krośnie. Siostra Kantalicja przebywa
jąca na placówce w Korczynie i brat Lazar często 
odwiedzali Józefczyków w Krościenku Wyżnym. 

Służba Bogu jakiej się ciocia i wujek poświęcili 
oraz atmosfera rodzinnego domu Józefczyków spo
wodowała, że Michał już we wczesnym dzieciństwie 
zapragnął wstąpić na drogę życia kapłańskiego. Wi-

Z rodzicami 

dząc gorliwość chłopca w modlitwie i łatwość z jaką 
przyswajał sobie katechizmową wiedzę, tamtejszy 
proboszcz już w pierwszej klasie przyjął Michasia do 
grona ministrantów. W SP grał też na flecie w szkol
nej orkiestrze. Po ukończonej szkole podstawowej, 
jako 14 letni chłopiec wstępuje do Niższego Semi
narium Duchownego, które w Miejscu Piastowym 
prowadzili, jeszcze, księża Michalici. Uznał, że naj
szybszą i solidną drogą do kapłaństwa będzie pobyt 
w niedalekiej od domu rodzinnego położonej miej
scowości. Musiał już jako mały chłopiec usłyszeć 
słowa doń skierowane „pójdź za mną". Zadziwia, 
że w sposób dojrzały potrafił wtedy odpowiedzieć 
owym Maryjnym „fiat". Przyzwyczajony w domu 
rodzinnym do mozolnej, wytrwałej pracy pragnie 
się nie oszczędzać ale wytrwale dążyć do raz obra
nego celu. Celem była praca w Winnicy Chrystusa 
dla chwały Nieba i zbawienia dusz ludzi w Boga 
wierzących i swojej. U księży Michalitów przebywał 
2 lata. Jeden rok spędził w ich nowicjacie w Pawli
kowicach. Wzmacniała się jego religijność, wzrastało 
w nim powołanie. Na jego formację młodzieńczą 
oddziaływało przykładne i świątobliwe życie takich 
osób wywodzących się z najbliższej okolicy jak: J. 
S. Pelczar, ks. Bronisław Markiewicz, ks. Władysław 
Findysz, o których także w Krościenku Wyżnym 
przechowywano żywą pamięć a dziś już policzo
nych w poczet świętych i błogosławionych. Po roku 
nowicjatu Duch Święty inaczej pokierował życiem 
dorastającego młodzieńca. Opuścił Zgromadzenie. 
W rodzinnej wsi podjął się pracy listonosza, a dalszą 
naukę i maturę w krośnieńskim LO zdobywał ekster
nistycznie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości nie 
miał najmniejszych wątpliwości gdzie kontynuować 
studia i urzeczywistniać dziecięce jeszcze marzenia. 

W 1966 kiedy cały naród przeżywał Millenium 
Chrztu Polski wstąpił do Wyższego Seminarium Du 
chownego w Przemyślu. Przez sześć lat formułował 
swoją kapłańską postawę. Święcenia Kapłańskie 
otrzymał 17 czerwca 1972 r. z rąk ks. bpa. Stanisła
wa Jakiela w Miejscu Piastowym, czyli tam, gdzie 
drogę do kapłańskiego stanu zaczynał. Nazajutrz, w 
Krościenku Wyżnym, odprawił swoją prymicyjną 
Mszę św. 

Na swoje prymicyjne zawołania i drogowskaz 
do dalszej w Winnicy Pańskiej pracy obrał hasła: 
,,Uczyń mnie Panie narzędziem Twojego pokoju" 
i drugie będące jakby dopełnieniem tych słów św. 
Franciszka :,,Matko pięknej Miłości naucz mnie ko
chać Boga i ludzi". W Trójcy Świętej Jedyny spra
wił, że te hasła Michał w życiu realizował i był im 
wiemy, aż po kres pracowitego 44 letniego życia 
w kapłaństwie. Będąc na trzecim roku filozoficzno 
- teologicznych studiów utracił mamę. Matka Naj
świętsza odtąd towarzyszyła mu, jak ongiś swojemu 
Synowi, na każdym kroku jego życia, zwłaszcza 
w cierpieniu. Miał Michał do Niej szczególne na
bożeństwo. Upraszał Ją w chwilach ważnych, sam 
i z wiernymi, o wstawiennictwo u Boga. Ona po 
matczynemu wspierała swój lud i kapłana, którego 
do Bożej służby wybrał Jej Syn. 

1 8  czerwca 1972 roku neoprezbiter Michał 

Młodzieniec Michaś. 

odprawił swoją prymicyjną Mszę św. w Krościenku 
Wyżnym. 

Na pierwszą placówkę skierował go ks. bp 
Ignacy Tokarczuk do Górna koło Sokołowa Małopol
skiego. Ten roczny pobyt w Górnie u boku probosz
cza ks. Mieczysława Lachora był dla wikariusza Mi
chała bardzo pracowitym okresem. Ksiądz proboszcz 
niedomagał na zdrowiu. Wikariuszowi przypadło 
tedy bez mała „prowadzić" tę parafię. Dojeżdżał z 
katechezą do punktów katechetycznych w Łowisku, 
Górnie Zaborzu, Markowiżnie. Poznawał parafian, 
ich życie, problemy, montowa! zastęp ministranckiej 
służby do której zaangażował ponad 70 chłopców 
z całej rozległej parafii, animował życie. kulturalne 
angażując ministrantów, miejscową młodzież i star
szych do wystawianych w kościele jasełek i sztuk 
religijnych opartych na motywach żywotów świę
tych. Pracy wikaremu nie brakowało. Z gorliwością, 
ochoczo i z poświęceniem rzuca! się w jej wir. Za to, 
że Bóg postawił na jego drodze tyle zadań, pośród
ludu wiejskiego u boku wspaniałego proboszcza 
szczególnie dziękował. Ks. Lachora, nękanego jak
że często przez komunistyczne władze, uważał za 
kapłana zacnego czy za osobę wręcz świętą. 

W 1973 roku opuścił jednak Górno. Kolejną 
jego wikariuszowską przystanią była wieś Pstrągowa 
koło Czudca. W Pstrągowej u boku ks. Mieczysława 
Porębskiego przyszło mu wspólnie z wiernymi wzno
sić nową, murowaną świątynię. Stanęła ona w miej
scu kościoła drewnianego. Moment jego rozbiórki 
szczególnie ks. Michał wspominał: ,,Kiedy z siekierą 
w ręku stałem na drabinie rozrywając elementy kon
strukcji Bożego przybytku, podeszła starsza niewiasta 
mówiąc, że jeszcze nie widziała w życiu, żeby ksiądz 
kościół rozwalał. To mną wstrząsnęło." Tym gorliwiej 
pracował wraz z parafianami przy wznoszeniu nowej 
świątyni. 

Prace rozpoczęto 8 września 1973 roku, a już 
w surowych murach nowego kościoła odprawiona 
została Msza pasterska. Istotnie, w Pstrągowej, gdzie 
było przez długi czas przekonanie, że parafii trudno 
będzie się zdobyć na nowy kościół, z chwilą poja
wienia się tu tak pracowitego kapłana dynamicznie 
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ruszyły prace. ,,Wzrosła ofiarność, poprawił się sto
sunek ludności do miejscowych księży, społeczność 
miejscowa została zsolidaryzowana, wystąpił nad
zwyczajny zapał do pracy" -napisał 15 stycznia 1974 
roku w sprawozdaniu z życia parafii jej proboszcz 
-ks. Porębski. Wzniesiony w krótkim czasie kościół 
z czasem wypiękniał i jak zauważał ks. Michał ,jest 
on po dzień dzisiejszy, pięknym znakiem i świadec
twem wiary tamtego pokolenia". Na Bożej służbie 
w Pstrągowej wikariusz Michał przebywał dwa lata. 

Trafił za sprawą nowej od bpa Tokarczuka 
otrzymanej aplikaty do leżącego przy drodze Prze
myśl - Sanok Dubiecka. Sprawując służbę Bożą 
przy ołtarzu prowadził z powodzeniem katechiza
cję młodzieży licealnej, która na jego lekcje religii 
uczęszczała w I 00%. Przygotowywał, na specjalnym 
kursie starszą miejscową młodzież do życia małżeń
skiego. Z Dubiecka dojeżdżał do Nienadowej, by w 
punkcie katechetycznym prowadzić dla młodzieży 
tamtejszego Technikum lekcje religii. Mimo, że w 
Dubiecku wikarym był jeszcze ks. Michał Motyl, 
to obaj mieli wiele duszpasterskiej pracy. Na sku
tek choroby nowotworowej na zdrowiu podupadał 
miejscowy proboszcz ks. Franciszek Kusztyb. W 
ruinę obracała się drewniana, pozostawiona na skutek 
akcji „Wisła" greckokatolicka rusińska świątynia w 
Piątkowej koło Tarnawki. 

Na prośbę ks. bpa Tokarczuka, by świątynię 
,,do ładu" doprowadzić dojeżdżał tam z posługą ks. 
Michał. Zajął się też remontem tego kościoła. Po pół 
roku trwających pracach zaprosił ks. bpa na poświę
cenie wyremontowanej świątyni. Ks. bp Tokarczuk 
świątynię poświęcił. Na odjezdnym polecił, by ks. 
Michał nazajutrz zgłosił się w kurii. Do Przemyśla 
pojechał. Tam zostało mu wydane nowe, na nową 
duszpasterską placówkę, skierowanie. Miał objąć wi
kariat w Dzikowcu koło Kolbuszowej. Nim Dubiec
ko opuścił ks. Kusztyb. w sprawozdaniu rocznym z 
życia parafii za rok 1975, o ks. Michale napisał: ,,Ks. 
Michał Józefczyk, katecheta, w obejściu grzeczny, 
kulturalny, lubi jeżdzić, towarzyski." 

Ks. Bp I. Tokarczuk w piśmie do Przewielebne
go Księdza Prałata ( dziś sługi Bożego) ks. Stanisława 
Sudoła 28 czerwca 1976 roku napisał: ,,uprzejmie 
zawiadamiam, że zamianowałem przy tamtejszym 
kościele wikariusza w osobie ks. Michała Józefczyka 
i zleciłem mu sprawę rozbudowy kaplicy w Lipnicy. 
Uważam bowiem, że ks. Józefczyk, który wykazał 
już swe umiejętności organizacyjne, potrafi dobrze 
pokierować sprawami Lipnicy." 

Do Dzikowca, na wikarego, przyszedł w 
czerwcu 1976 roku kapłan, o którym wkrótce sł. Boży 
ks. Stanisław napisał: ,,"wprost cudowny pracownik 
i wykonawca prac remontowych i budowlanych". 
Nie tylko ks. Józefczyk ,,rozbudową"lipniczańskiej 
kaplicy się zajął. Dokończył wraz z tamtejszymi 
wiernymi budowę „wikarówki", która z czasem 
stała się nową dzikowiecką plebanią, przy kościele 
w Dzikowcu. Wyremontował z nimi wspólnie dziko
wiecki kościół, odnowiono kościelne polichromie. W 
dzikowieckiej parafii zyskał sobie mir niebywały, a 
gdy odchodził do Tarnobrzega chciano go zatrzymać 
do dalszego duszpasterzowania tak w Lipnicy, jak i 
w Dzikowcu. 

Nowy, dla ks. Józefczyka, proboszcz - ks. Sta
nisław Sudoł wywarł wielkie na nim wrażenie. Pro
boszcz przyjął go bardzo życzliwie i polecił mu zająć 
się przede wszystkim budową w Lipnicy. Mieszkańcy 
tej miejscowości już od wielu lat czynili starania o 
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budowę kościoła. Do władz wojewódzkich płynęły 
pisma i prośby zarówno od ks. proboszcza Sudoła 
jak i lipniczan tak z kraju jak i z USA. W piśmie z 
dnia 22 maja 1973 r. mieszkający w Nowym Jorku 
emigranci z tej miejscowości pisali do Wojewódzkiej 
Rady w Rzeszowie: ,, My niżej podpisani członkowie 
Komitetu Budowy Kościoła, zwracamy się z uprzej
mą prośbą o skierowanie nas do właściwych władz o 
uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła , na terenie 
naszej wsi Lipnica, pow. Kolbuszowa, woj. Rzeszów. 
Jednocześnie nadmieniamy, że jako Polacy pocho
dzący z tej wsi, a obecnie wszyscy mieszkamy w 
Brooklynie, New York, Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej w liczbie około 200 rodzin, jednomyślnie 
pragniemy ufundować naszym rodzinom w kraju 
kościół. Na ten cel zebraliśmy już około 9 OOO do
larów, na które posiadamy zaświadczenie bankowe. 
Zobowiązujemy się pokryć wszelkie koszty materia
łów budowlanych przez bank PEKAO. Zaznaczamy 
- pisali dalej w piśmie, że wioska jest duża, licząca 
600 numerów, rozciąga się na przestrzeni ok. 6 km., 
natomiast do kościoła do Dzikowca z najdalej poło
żonych gospodarstw jest około I O km. Mieszkańcy 
Stanów Zjednoczonych, pochodzący z tamtych stron, 
a odwiedzający swoje Rodziny, pragną mieć kościół 
w swojej wsi, ponieważ dojazd do Dzikowca jest bar
dzo uciążliwy. W nadziei, że władze PRL przychylnie 
ustosunkują się do naszej prośby i umożliwią nam 
zrealizowanie naszych pragnień, łączymy wyrazy 
szacunku i poważania". Prośby takie zza Oceanu 
płynące zbywane były milczeniem. Władza „ludo
wa", choć bardzo wtedy łasa na „zielone" papiery, 
była nieugięta . Bałamutnie i kłamliwie (zwłaszcza 
jeżeli chodzi o podawane odległości) odpowiadał 
miejscowemu, w Lipnicy powołanemu, Komiteto
wi Budowy Kościoła Dyrektor Wydziału do SpraVI 
Wyznań rzeszowskiego Wydziału Wojewódzkiego 
mgr Jan Duda: ,, W odpowiedzi na pismo z dnia 16 
stycznia 1975 r. w sprawie budowy kościoła w Lip
nicy, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie-Wydział do 
Spraw Wyznań informuje, że władze wojewódzkie 
nie widzą uzasadnionej potrzeby budowy kościoła, 
ponieważ we wsi Lipnica istnieje kaplica publiczna 
wykorzystywana na cele kultu religijnego. Ponadto 
wyznawcy kościoła(sic) rzymskokatolickiego za
mieszkali w Lipnicy mają do dyspozycji kościół 
parafialny w Dzikowcu, odległy około 3 km oraz 
mogą również bez przeszkód korzystać z kościoła 
położonego w sąsiedniej wsi Kopcie oddalonego 4 
km."Nic też dziwnego, ze wśród lipniczan rodziło się 
zwątpienie, gniew i adekwatny do postawy władz ich 
stosunek do decydentów. 

Ks. Michał opowiadał mi swoje wrażenia ze 
spotkania z gospodarzami w Lipnicy, kiedy pierwszy 
raz do nich z Dzikowca przyjechał. ,,Podeszli do spra
wy wybudowania świątyni sceptycznie. Tłumaczyli, 
że było podejmowanych już tyle starań i nic z tego, 
jak dotąd nie wyszło". Taką ich postawą ks. Michał 
nie był zbudowany. ,,Wylali na mnie jakby kubeł zim
nej wody - dodał. Odjechałem z niczym. Udając się 
na placówkę w Dzikowcu opadałem z sił. Skręciłem 
w polną chłopską drogę i pomiędzy zbożami zapra
gnąłem odpocząć, zebrać myśli i odbyć zwyczajną 
drzemkę utrudzonego wędrowca. ( . . .  ). Pamiętałem 
jednak o słowach ks. bpa : sprawami budowy w 
Lipnicy masz tak pokierować, by powstał tu kościół. 
Niepostrzeżenie przespałem w aucie noc całą. ,,Po 
rozum do głowy" po nocnych naradach poszli lipni
czańscy gospodarze. Rankiem udali się do Dzikowca, 

do ks. Michała, by ten przypadkiem nie rozmyślił się 
i zniechęcony ich postawą nie pojechał do Przemyśla 
z prośbą o zmianę aplikaty. Ktoś między zbożami wy
patrzył księżowskiego „iwana", owo cudo sowieckiej 
techniki w Kraju Rad wyprodukowanego. Poproszo
no go o ponowny przyjazd do Lipnicy. Udał się tam z 
nimi natychmiast. Rozmowę dokończono. Stanęło na 
tym, że bez chwili zwłoki, po zgromadzeniu materia
łów, przystąpią do „rozbudowy" istniejącej od 1874 
roku wotywnej kapliczki ku czci Najświętszej Maryi 
Panny. Wizytujący parafię dzikowiecką w ramach 
obchodów 600-lecia powstania diecezji przemyskiej 
bp ordynariusz dnia 16 sierpnia 1977 roku wraz z 
asystą 12 kapłanów przyjechał także do Lipnicy, 
by poświęcić kamień węgielny pod budowę tam
tejszego obiektu sakralnego. Przybywających gości 
poprzedzała konna banderia, na powitanie wyruszyli 
właściciele aut, motocykli, rowerów, tworząc długą 
kawalkadę. Przystrojono pojazdy i konie. Radość z 
tej,wizyty była ogromna. Organizatorów tego rado
snego powitania szybko chciano ostudzić. Ciągano 
ich szybko przed kolegia karno - administracyjne. 
Karano pieniężnie. Zapału ich jednak nijak władzom 
nie udało się osłabić. 

By wnikliwiej nadzorować budowę ks. Mi
chał zamieszkał opodal budowy kościoła w domu 
Stanisławy i Jana Grądzkich choć mógł wygodniej 
mieszkać na wikarówce w Dzikowcu. 

O tym wznoszeniu murów kościoła i świątyni 
serc wśród lipniczan ks. Michał mówił: ,,Zaczęliśmy 
w imię Boże. Rozbudowała się ta kaplica w jedną i 
w drugą stronę, zrobiono zadaszenie tak, by można 
było sprawować Najświętszą Ofiarę tak w niedzielę 
jak i w powszednie dni". 

Młody, energiczny kapłan zapracowany był 
ogromnie. Prowadził w Lipnicy wśród dzieci szkol
nych katechezę. Czuwał nad pracami przy remoncie 
kościoła w Dzikowcu. Nie zaniedbywał duszpaster
skiej pracy, inicjując bądż przenosząc z Dzikowca i 
z wcześniejszych swoich placówek wiele inicjatyw 
religijno - modlitewnych. Nie zaniedbywał pracy z 
ministrantami i miejscową młodzieżą włączając ją 
do pracy kulturalnej przy animacji jasełek, i innych 
teatralnych inscenizacji. Tym poczynaniom podej
mowanym w Lipnicy przyglądali się mieszkańcy 
wioski, we wszystkim pracowitego kapłana wspie
rali. On pomagał im nawet przy pracach polowych i 
gospodarskich, chcąc dobrem za dobro odpłacić. Z 
gospodarzami miejscowymi rozpoczął eksternistycz
nie przygotowywać się do zdobycia uprawnień rol
niczych. W latach 70. były one niezbędne m.in. przy 
zakupie ziemi ornej. Jako eksternista „pan" Michał 
Józefczyk zdawał rolniczy egzamin przed wyłonioną 
spośród nauczycieli Technikum Rolniczego w Weryni 
komisją. Uprawnienia uzyskał. Były wielce przydat
ne, gdy na potrzeby miejscowego cmentarza nabywał 
pole pod jego założenie. Ludzie się otworzyli na 
tego, ,,podług serca Jezusowego" kapłana, byli mu 
pomocni we wszystkich pracach. 

Służyli radą . Słuchali go i on ich słuchał z 
uwagą. Wzajemnie sobie zgodnie służyli. Budowa 
materialnej świątyni trwała zaledwie trzy miesiące, 
równolegle umacniała się wspólnota serc, wzrastała 
religijność. Współpraca układała się pomyślnie. 

Zbudowani byli wszyscy. Ks. Michał tak o 
tym mówił: ,,Ludzie byli tak zapaleni, tak włączeni, 
tak ofiarni, tak gorliwi. Jak rozpoczęliśmy wykopy 
pod fundamenty, ( . . .  ) nazjeżdżało się tyle furmanek, 
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przyszło tyle ludzi, ze wzruszeniem patrzyłem na to 
i podziwiałem ich zapał. W głowie się nie mieści". 
Powstawała dwupoziomowa świątynia. Poszerzono 
jej zewnętrzne mury, odstąpiono od pierwotnych 
planów, które opiewały jedynie na nieznaczne posze
rzenie kapliczki, na co uzyskano zgodę. Wiele z jej 
powierzchni na pierwszym poziomie zostało wprost 
,,ukradzione" ziemi dokonując głębokich wykopów. 
Pamiętam i ja tamte chwile. W wyznaczonym czasie, 
na plac robót przyszło tyle ludzi z łopatami. Zjechało 
tyle konnych zaprzęgów. Nie mogli się wszyscy po
mieścić. Ks. Michał wprowadził system rotacyjny i 
zmianowy. Jedni drugim nie chcieli ustąpić miejsca 
pracy. 

Taki był zapał. Motywacją było wszystkim 
pragnienie posiadania we wsi własnego domu Bo
żego i obecność pośród nich księdza. On w każdej 
chwili, wolny od sprawowania Mszy świętych, na
bożeństw, prowadzenia lekcji religii, był pośród nich 
z łopatą i pracował. Na równi z nimi pracował przy 
załadunku i wyładunku materiałów budowlanych i 
tak do końca, aż stanęły mury i położono dach. To 
wszystkich wielce budowało. 

Władze uznały te zmiany za nielegalne, za
trzymały i opieczętowały budowę, księdza za ową 
samowolkę karano grzywnami, ciągano na „pro
filaktyczne" rozmowy do rzeszowskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przed oblicze dyrektora Wydziału do 
Spraw Wyznań Jana Dudy. Nie zrażało to księdza ani 
gospodarzy. Postawa nieugiętego kapłana im impo
nowała. Ks. Michał mówił o tym: ,,Każdy dzień był 
cudem ( . . .  ). Mogło się tyle spraw powikłać, a jednak 
Bóg przeprowadził nas przez ten okres zwycięsko". 
Pracowity ten czas, pełen napięć i bieżących trosk, 
przepłacił zdrowiem. Tylko na bardzo krótko choroba 
wyeliminowała go z bieżących spraw. Musiał poddać 
się operacji. O rekonwalescencji nie było mowy. 
Ledwie na nogach po chorobie stanął, ponownie , nie
zwłocznie oddał się duszpasterskiej i fizycznej pracy. 

W Lipnicy ks. Michał był 3 lata. O Lipnicy i 
jej mieszkańcach w styczniu 2016 r ze wzru
szeniem wspominał jak o „pierwszej miłości". ,,Tak 
się nasze serca połączyły jakoś . . .  i patrzył człowiek 
na to jak Pan Jezus to wszystko prowadzi. Z tam
tego okresu było tyle powołań sióstr zakonnych, 
kapłanów, którzy byli ministrantami i wchodzi
li już wtedy na drogę, która poprowadziła ich do 
ołtarza. Tak się to mile wspomina, to taki posiew 
powołań wtedy Pan Jezus dał na tę ziemię. To była 
przeogromna radość. To ludzie ogromnie i bardzo 
życzliwi. Życzliwości było co niemiara ( . . .  )". Nic 
też dziwnego, że istnieje pilna potrzeba, by tamten 
czas, entuzjazm, rodzące się powołania do życia 
zakonnego, do kapłaństwa, integrację społeczną, 
pilnie utrwalić. Na świadectwo dla potomnych. 

W święto Chrystusa Króla 20 listopada 1977 
roku poświęcono w Lipnicy przykościelny krzyż, 
tydzień póżniej bp. sufragan przemyski Tadeusz 
Błaszkiewicz poświęcił nowo wybudowany kościół. 
W połowie roku (I lipca) 1978 parafia w Lipnicy 
stała się samodzielną jednostką kościelną na mapie 
diecezji przemyskiej . 

Na przekór zamysłom mieszkańców nowej 
parafii o zatrzymaniu Bożego żniwiarza Michała 
u siebie w Lipnicy, postąpił ks. bp ordynariusz. W 
dzień św. Stanisława biskupa i męczennika w 1978 
roku zawezwał ks. Józefczyka do siedziby przemy
skiej kurii. Wyciągnął plan Tarnobrzega i wskazał, 

gdzie jego zdaniem, w mieście wojewódzkim, li
czącym wtedy ok. 34 tys. ludności, winna powstać 
nowa, druga świątynia. Wprowadzenie tego ·zadania 
w czyn powierzył ks. Michałowi. W te plany wta
jemniczył ks. Michał wypróbowanych i zaufanych 
mieszkańców Lipnicy, którzy swoje ciesielsko -
stolarskie umiejętności ujawniali już przy budowie 
kościoła w swojej wiosce. Pozyskiwano drzewny 
materiał, gromadzono go u gospodarzy i na miej
scowej leśniczówce. W tartaku w Raniżowie prze
cinano bale na deski, w obejściach gospodarskich 
gromadzono krokwie, stemple, betonowe płyty, 
robiono konstrukcję dachu. Czyniono to bez rozgło
su, choć pełnej dyskrecji nie dało się zachować. Tak 
przygotowany „zręb" kościoła długości 20 metrów i 
szerokości 8 metrów sprawnie lipniczanie samocho
dami ciężarowymi przewieźli wczesnym rankiem w 
sobotę 26 maja 1979 toku, na tarnobrzeskie osiedle 
Serbinów - miejsce gdzie miało się zrodzić serce 
nowej parafii - kościół. Ks bp Tokarczuk, jak miał 
się wyrazić przemyski kapłan, profesor WSD, ks. dr 
S. Górecki, postanowił nadal Józefczykiem „orać" 
na diecezjalnej przemyskiej niwie. Nadmienić tu 
wypada, że dr S. Górecki pod wpływem pracy 
duszpasterskiej ks. S. Sudoła w Wiązownicy togę 
sędziowską na kapłańską sutannę zamienił i po 
studiach prawniczych i krótkim okresie pracy w 
sądownictwie ukończył przemyskie seminarium 
duchowne i został księdzem. Wiemy dobrze, że w 
rzeczywistości księdzem Józefczykiem nie biskup 
„orał" lecz Bóg. Ten skromny kapłan brał ochoczo 
na swoje barki obowiązki, przekraczając możliwości 
jednego człowieka. Trudności się nie lękał wierząc, 
że Ten, który go wybrał tak pokieruje sprawami, 
że on obowiązkom podoła. Nadzieję całą pokładał 
w Bożym Miłosierdziu. Liczył też na pomoc ludzi 
wierzących, oddanych Bożym planom. Takich lu
dzi znajdował. Było ich wielu. Bogu i tym, którzy 

go w pracy wspierali dziękował. Nie złorzeczył 
również tym, którzy w pracy tej go nie wspierali, 
wręcz przeszkadzali mu. Przebaczał prześladow
com, kwitując: ,,takie były wtedy czasy". Nawet 
nazwisk prześladowców nie chciał pamiętać. Nie 
dziwi więc i to, że kiedy jako wikary eksponowany 
sprawując Eucharystię w kościele pw. Matki Bożej 
Pocieszenia w Lipnicy oznajmił, że czyni to w tym 
miejscu po raz ostatni ludzie nie mogli powstrzymać 
łez. Już nie płacz było na kościele słychać ale głośny 
szloch i wypowiadane słowa żalu. 

Okres tej końcowej, niestrudzonej pracy ks. 
Michała, aż po kres jego życia, jest znany w Tarno
brzegu i w diecezjach: przemyskiej, sandomierskiej, 
rzeszowskiej, w kraju a nawet na drugiej półkuli 
wśród emigrantów wywodzących się z Lipnicy, 
Dzikowca czy Tarnobrzega. I oby tak pozostało. 

Z wznoszenia nowej kościelnej placówki w 
miejskim tarnobrzeskim środowisku, jak przyzna
wał ks. Michał, by sobie nie poradził, gdyby nie wy
próbowani, oddani sprawie lipniczanie. ,,Początek 
był trudny. Oni dołożyli ręki, umiejętności i grosza 
a nade wszystko serca. To był ich dar najcenniejszy, 
jaki otrzymałem, jakby takie wywianowanie na 
nową drogę kapłańskiej posługi. Opatrzność tak po
kierowała, że w sobotę o godzinie 12, gdy na Anioł 
Pański biły w dominikańskim kościele dzwony, 
konstrukcję przywieziono i zaczęto jej wyłado
wywanie. Praca nad zestawieniem trwała do póź
nych godzin wieczornych. W niedzielę, o brzasku, 
kończono prace nad wystrojem tej prowizorycznej 
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„polowej" świątyni. Wstawiono przygotowany już 
wcześniej przez ks. Michała ołtarz, zainstalowano 
tabernakulum. ,,Zjawił się" też ks bp I. Tokarczuk, 
by budowlę tę na kościół poświęcić". 

Odprawiono pierwszą Mszę świętą przy asy
ście ojców Dominikanów, którzy tu z Najświętszym 
Sakramentem procesyjnie na godzinę 7. przybyli. O 
poranku majowym biły klasztorne dzwony, niczym 
podczas rezurekcji. Tego też dnia w samochodzie 
miejscowa Milicja Obywatelska zainstalowała „ru
chomy" posterunek. ,,Sypały się" kolegia, mnożyły 
szykany. W takich to okolicznościach wokół ,,ko
ścioła" o drewnianej konstrukcji powstawał nowy 
lokalny serbinowski Kościół - parafia pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Za tę „samowolkę", 
oprócz spraw przed kolegiami, wytoczono ks. Mi
chałowi proces kamy. Jego finał rozegrał się nie 
w mieście wojewódzkim Tarnobrzegu, lecz przed 
Sądem Rejonowym w Janowie Lubelskim. Oskarżał 
wojewódzki prokurator J. Radzimowski, składowi 
sędziowskiemu przewodniczył J. Strząska, ław
nikami byli J. Korpas i J. Dygus. Oskarżono go o 
,,kierowanie 26 maja 1979 budową obiektu budow
lanego o przeznaczeniu sakralnym, na wznoszęnie 
którego nie posiadał zezwolenia, o zajęcie terenu, 
który przeznaczony był na innego rodzaju zabudo
wę", zarzucono księdzu Michałowi, że budowla 
ta „spowodowała niebezpieczeństwo dla ludzi z 
uwagi na wadliwą konstrukcję i użycie materiału 
łatwopalnego". Nie dziwi, że wobec tylu prze
stępstw, jakich zdaniem prokuratora i sądu miał się 
dopuścić, uznano go winnym, dopasowano para
grafy i odpowiednie ich ustępy i skazano na I rok 
więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę 120 
tys. ówczesnych złotych. 

Koszty tego procesu obliczono na 27 tysięcy 
i tą kwotą również obarczono skazańca. Z takim 
jakby imieninowym „prezentem" wrócił ksiądz 
Józefczyk do Tarnobrzega. Nie załamywał się 
Wiedział u kogo na ordynansach pozostaje, komu 
służy. Martwiło go raczej to, by tarnobrzeskim miej
sko - partyjnym władzom nie przyszło do głowy 
zniszczenie tej kruchej budowli. Były takie zakusy. 
Ludzie dzień i noc w kościółku z desek modlili się, 
czuwali. W obliczu zbliżającej się wizyty ojca św. 
Jana Pawła II do Ojczyzny nie odważono się na ten 
świętokradzki wyczyn. 

Drewniany kościółek posłużył jeszcze przy 

tworzeniu innej tarnobrzeskiej parafii pw. św. Bar
bary. Następnie przewieziono go do Janowa Lu
belskiego. Był i tam pomocny przy dźwiganiu do 
życia kościoła i parafii pw. św. Jadwigi Królowej 
Polski. Zestawiona na podmurówce, z dobudowaną 
wieżyczką służy celom religijnym i kulturalnym 
mieszkańcom Janowa. 

Kiedy jesienią (październik - listopad) 2016 
roku w Sądzie Rejonowym w Janowie szukałem 
śladów akt związanych z procesem i wyrokiem z 
20 września 1979 roku przewodnicząca Wydziału 
Karnego tamtejszego Sądu rozpytywała mnie o tę 
sakralną budowlę, która w ciągu niespełna jednej 
nocy powstała pod kierunkiem oskarżonego księdza 
i stała się kościołem. Poprosiłem Panią sędzinę aby 
wyszła ze mną ze swojego gabinetu na korytarz I 
piętra tamtejszego Sądu. Przez okno pokazałem jej 
ów w całej okazałości, w oddaleniu ok. 200. metrów 
stojący, ,,korpus delicti". 

Kręciła z niedowierzaniem głową. Akt nie 
znalazłem. Jak przypuszczałem uległy już dawno 
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zniszczeniu (brakowaniu). Pozostał w księdze czyn
ności Sądu wypis o karalności ks. Prałata Józefczyka 
i konstrukcja kościoła, który stoi opodal i służy po 
dzień dzisiejszy wiernym. Jest świadectwem czasu 
gdy ateistyczna władza walczyła z Kościołem i z 
wiernymi. Materialnym źródłem historycznym, 
choć zbudowanym z„łatwopalnego materiału. 

Prof. dr hab. Jan Konefał 
Ps. 
Artykuł ten powstał w oparciu o wywiad ja

kiego ks. Michał udzielił mi w styczniu 2016 r .  Był 
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już wtedy bardzo schorowany, cierpiał, ale wciąż 
niestrudzenie pracował w tarnobrzeskim Wieczer
niku. Czuwał nocą przy telefonie gotów nieść pomoc 
tym, którzy tej pomocy pilnie przyzywali. Informacji 
udzielił mi również brat księdza Jan i Jego żona 
Maria. Przekazali mi oni także do zeskanowania 
wiele rodzinnych fotografii. Sięgałem do mate
riałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach 
diecezjalnych w Przemyślu i Sandomierzu. Odpis 
wyroku z 20. 09. 1978 r. pochodzi z archiwum pa
rafii na Serbinowie. Tłykorzystałem też wspomnienia 

uzyskane na moją prośbę od mieszkańców Lipnicy 
bądź osób z Lipnicą, jako miejscem urodzenia, 
związanych: Marii Tyburczy, Zofii Kwaśnik, siostry 
Aurelii Teresy Nowak, Stanisława Trznadla. Wszyst
kim serdecznie dziękuję. Życzeniem autora jest, by te 
wspomnienia, istniejące już opracowania i niniejszy 
artykuł posłużyły w przyszłości do napisania solid
nej biografii tego kapłana. Tą drogą zwracam się 
o gromadzenie zdjęć, dokumentów, sporządzanie 
wspomnień z Osobą ks. Michała związanych. 

jk 

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
27 pedagogów kolbuswwskich szkól 

podczas nauczycielskiego święta otrzy
mało Nagrody Burmistrza Kolbuszowej. 
W sobotę 14 października odbyło się spo
tkanie kolbuswwskich władz samorządo
wych z nauczycielami oraz pracownikami 
gminnej oświaty. 

W Dniu Edukacji Narodowej Burmistrz Jan 
Zuba tradycyjnie już uhonorował nagrodami peda
gogów placówek oświatowych, którzy w kształce
niu młodzieży odnieśli szczególne sukcesy dydak
tyczno-wychowawcze. Wręczenie nagród odbyło 
się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej . 

Burmistrz Jan Zuba, Zastępca Burmistrza 
Marek Gil, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk oraz Inspektor Oświaty Ireneusz 
Kogut w uznaniu zasług edukacyjnych wręczyli 
nagrody, które otrzymali: 

Dorota Rabczak - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kolbuszowej 

Lucyna Blicharz - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kolbuszowej 

Jarosław Mazur - Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kolbuszowej 

Agnieszka Gul - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kolbuszowej 

Marta Krawczyk- Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kolbuszowej 

Izabela Posłuszny- Szkoła Podstawowa nr 
2 w Kolbuszowej 

Helena Mazan- Szkoła Podstawo
wa nr 2 w Kolbuszowej 

Stanisława Wlazło - Szkoła Pod
stawowa w Kolbuszowej Górnej 

Barbara Kazimierczak - ZSS w 
Kolbuszowej Dolnej 

Agnieszka Dragan - ZSS w Kol
buszowej Dolnej 

Halina Haracz - Publiczne Przed
szkole nr 2 w Kolbuszowej 

Bogusława Plis - Szkoła Podsta
wowa w Widełce 

Renata Peret - Szkoła Podstawo
wa w Widełce 

Agata Świętek - Szkoła Podstawowa w We
ryni 

Grzegorz Zywer - Szkoła Podstawowa w 
Weryni 

Ks. Józef Jaworski - Szkoła Podstawowa w 
Przedborzu 

Bożena Mazurek - Szkoła Podstawowa w 
Zarębkach 

Maria Nowakowska - Szkoła Podstawowa 
w Domatkowie 

Urszula Kluza - Szkoła Podstawowa w 
Bukowcu 

Agnieszka Drapała - Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Kolbuszowej 

Aneta Konefał - Przedszkole Publiczne nr 1 
w Kolbuszowej 

Kinga Tokarz - Augustyn Publiczne Przed
szkole w Widełce 

Lucyna Starzec - Przedszkole Publiczne w 
Kolbuszowej Górnej 

Anita Harchut · Szkoła Podstawowa w Kupnie 
Kazimierz Janusz - Szkoła Podstawowa w 

Kupnie 
Lucyna Urban - Szkoła Podstawowa w 

Bukowcu 
Jadwiga Łuczkowska - Zespół Oświatowy 
Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała Elź

bieta Chmielowiec Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kupnie 

Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów 
pedagogicznych złożyli również: Małgorzata Dra
bek Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium 
Oświaty oraz JózefKardyś Starosta Kolbuszowski. 

Andrzej Selwa 
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90 lat KGW w Przedborzu 
90 lat istnienia obchodzi/o jedno z 

najstarszych Kól Gospodyń Wiejskich w 
Gminie Kolbuswwa. Uroczystości jubi
leuswwe odbyły się 7 października br. w 
budynku wielofunkcyjnym w Przedborzu. 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością 
tacy goście jak Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszo
wej, Krzysztof Wilk - Przew. RM w Kolbuszo
wej, Zbigniew Chmielowiec - Poseł na sejm RP, 
Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Stefania 
Michałek - V-�e przewodnicząca Wojewódzkiej 
Rady KGW. oraz Jan Skowroński - Członek 
Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolni
czej. Przybyłym na jubileusz gościom, również 
udzieliła się wzniosła atmosfera i nie kryli się ze 
swymi uczuciami. Były podziękowania, gratula
cje, a nawet wyróżnienia i odznaczenia. 

Zaszczytne Honorowe Odznaki Podkarpac
kiej Izby Rolniczej im. św. Izydora Oracza otrzymały: 
- Maria Szuba, 

- Anna Kiełb, 

I �---- -

- Maria Gąsior, 
- Julia Stypa 
- Halina Majka, 
- Zofia Bieleń. 
Z rąk Jana Zuby -

Burmistrza Kolbuszowej i 
Krzysztofa Wilka - Przewod
niczącego RM w Kolbuszowej 
zostały uhonorowane listami 
gratulacyjnymi Panie: 

- Anna Cebula, 
- Krystyna Kwarta, 
- Krystyna Wójtowicz, 
- Krystyna Pas, 
- Władysława Pas, 
- Krystyna Saj, 
- Janina Sito, 
- Bronisława Białek, 
- Stefania Kwarta, 
- Helena Piwońska, 
- Zofia Bieleń 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Prze
dborzu sięga daleko wstecz i jest to pierwsze koło 
działające w powiecie kolbuszowskim. Od począt
ków istnienia otaczało gospodarską opieką coraz 
szersze kręgi mieszkańców. Pierwszą przewodni
czącą koła była P. Maria Kiełb. 

Koło bierze czynny udział w różnych impre
zach okolicznościowych i kulturalno-artystycz
nych i osiąga niemałe sukcesy. 

Uczestniczy w Przeglądach Kolęd i Wido
wisk zajmując dobre lokaty. Zdobyło 1-szą nagrodę 
w jarmarku Wielkanocnym w Centrum Kultury 
Wsi w Kolbuszowej Górnej za pisankę i II-gą za 
barszcz wielkanocny tradycyjny. Wielkim sukce
sem było zdobycie 1-szej nagrody w konkursie na 
,,Złoty Albertyński Bochen" 

Nasze Panie biorą udział w szkoleniach i 
prezentacjach związanych z regionalną kuchnią. 
Włączają się w imprezy przypominając obyczaje 
panujące od lat na naszych terenach (np. Sobótki czy 
Dożynki). Czynnie promują rodzimą miejscowość. 

Wszystkim przybyłym na ten znamienity 
jubileusz gościom serdecznie dziękujemy. Wszyst
kim reprezentacjom okolicznych Kół z Panią Martą 
Tendera- Przewodniczącą KGW gminy Kolbuszo
wa. Wszystkim Paniom działającym dziś , ale też 
Paniom seniorkom -za włożony trud, za poświęco
ny czas, za to że się chciało i dalej się chce działać 
dla dobra wspólnego. 

Ewa Łojek. 

Pani 

IRENIE KLUBEK 
Pracownicy krytej pływalni „Fregata" 

w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA 
Składają: 

Burmistrz Kolbuszowej 

oraz 

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
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Przydzielono nam miejsca na „ogonie"- w ostatnim rzędzie 
siedzeń samolotu lecącego do Salt Lake City późnym wieczorem. 

Turbulencje pojawiające się często na trasie huśtały maszyną w lewo i w 
prawo. Zawiedziony Janusz nie mógł rysować a ja nie mogłam zasnąć. Zasta
nawiałam się nad magią kojącego wpływu kołysania niemowląt do snu. Obok 
nas siedziała para z dwójką płaczących maluchów, których na szczęście mocne 
huśtanie wreszcie utuliło. Nam też udało się chyba na chwilę zamknąć oczy. 

Salt Lake City, stolica stanu Utah, usytuowana jest na pustynnym płaskowyżu 
wysokości 1200 metrów. Położenie miasta otoczonego pasmem gór Wasatch, jego 
wyjątkowa historia, sąsiedztwo Wielkiego Jeziora Słonego i niezwykła sceneria 
całego stanu, od dawna korciły mnie do odwiedzenia tych terenów. Janusz przystał 
ochoczo na moją propozycję. Plan naszej wyprawy obejmował zwiedzenie czterech 
parków narodowych, trzech stanowych i oczywiście Salt Lake City, gdzie rozpo
czynaliśmy i kończyliśmy naszą podróż. Nie było końca zachwytom. Okazło się, że 
czekało na nas znacznie więcej niespodzianek, które w realnej konfrontacji zrobiły 
na nas zdecydowanie większe wrażenie niż przypuszczaliśmy. 

Przeżyliśmy mnóstwo duchowych uniesień. Zatrzymaliśmy się nawet 
na Wyspie w Niebie (Island in the Sky) znajdującej się w Parku Narodowym 
Canyonlands. Fascynująca panorama kanionów z niebotycznymi ścianami to 
otwarta geologiczna księga. Podobnie jak w przypadku Parku Narodowego 
Łuków Skalnych (Arches), Parku Narodowego Capitol Reef i zbudowanego 
ze stosunkowo młodych skał, położonego na wys. ponad 2500 metrów n.p.m., 
bajecznego Parku Narodowego Canyon Bryce. Stanowi on klejnot krajobrazowy 
Stanów Zjednoczonych. 

Wszystkie parki narodowe, mimo, że leżą na tej samej, wypalonej słońcem 
pustyni, mają swoją niepowtarzalną scenerię. Co chwilę pustynia funduje nam 
inną geologiczną niespodziankę. Można tu wsłuchać się w ciszę, doświadczyć 
kojącego spokoju i odpocząć od nadmiaru bodżców towarzyszących nam na 
codzień, ale nie da się pohamować emocji i oderwać wzroku od hipnotyzujących 
widoków. Wrażeń wzrokowych doświadczanych z różnych perspektyw, czy to 
podczas pieszych wędrówek czy podczas jazdy po świetnie utrzymanych drogach, 
nie da się opisać. W spaniała galeria obrazów i rzeżb mieni się czerwienią, poma
rańczem, fioletem, ugrami kontrastując tu i ówdzie z bielą czystego wapienia. 

Również parki stanowe nie ustępują atrakcyjnością parkom narodowym. W 
Dead Horse Point State Park z zachwytem obserwowaliśmy panoramę kanionów 
i meandry rzeki Kolorado w świetle zachodzącego słońca. W Goblin Valley State 
Park zaskoczyły nas tysiące gnomopodobnych skałek z miękkiego piaskowca. 
Wielkim przeżyciem było podglądanie na wyspie Antelope Island State Park, 
położonej na Wielkim Słonym Jeziorze, wolnożyjących stad bizonów. Największe 
ich skupiska można spotkać w pobliżu Fielding Garr Ranch, zamieszkiwanym 
niegdyś przez mormońskich farmerów. 

Dziś religię mormońską wyznaje ok. 70 % mieszkańców Salt Lake City, a 
cały stan Utah zalicza się do najbardziej homogenicznych religijnie stanów USA. 
Żyją według surowych zasad, zakazujących spożywania alkoholu, kawy a nawet 
herbaty, palenia tytoniu i uprawiania hazardu. 

Ponieważ główne zabytki w stolicy stanu związane są z historią i kulturą 
mormonów, mieliśmy okazję zapoznać się z ich religią i zwiedzić piękne obiekty 
historyczne znajdujące się na Temple Square. 

- Anna i Janusz Skowron, Nowy Jork 2017 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 289 

r .. , 
Proste 

płatności 
do ZUS 

e-SKŁADKA 

Od 1 stycznia 2018 r.: 

> jedna wpłata na wszystkie składki 
> na Twój własny rachunek w ZUS 

> zwykłym przelewem 

Jeśli do końc;a 2017 r. nie dostaniesz pccztą swojego numeru rachunku składkowego, 
skontaktuj się z naszą placówką, zadzwoń pod numer 22 560 16 00 b�di 
skorzyst.aj ze strony intemetowej www.zus.pl lub www.eskladka.pl 

www.zus.pl www.eskladka.pl W ł  

BEZPŁATNE 
KURSY KOMPUTEROWE 

z zakresu pakietu biurowego 
i obsługi komputera 

UCZESTNIKOM KURSÓW ZAPEWNIAMY BEZPlATNIE: 
K kurs ECDL PROFILE DIGCOMP 14  

lub ECDL PROFILE DIGCOMP 1 6  

.,, egzamin ECDL i Certyfikat Kompetencji ECDL 

K wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych 
przez do�wiadczoną i wykwalifikowaną kadrę 

Lap,,y oraz ,zczegóły na: 

www.ecdl . rze.p l 

Pt�t CyfrtM"J �.JJ>:,,,J wlali"niJ I i'.Jkh.'-"J U>c·IJłłOh>iU Wornvq,jno-lwmuniJ..,cyjnyd,. 
rrolizOWJO)" i wspólfin.JruOW.sny w r.tmilCh Ewopc}sk.ic,go hlndu>ZLI Spol(-c.r:ncgo 

Biwo Pro�ktu: 
Coolrum Promocji Biznesu 
ul. Szarych Szeregów 5. 
35-114 Rzeszów 
Tel.: 534 888 111 
e-mai: ecdl@rze.pl 

Szczegóły UCU'ł1nic.tw.i 
w projeb::�e p<ecynije re-gul.imin 
uczestnictwa w projel-cil
JchC\11ł'Y n._1 :-ltooh.• intt�Ot.·u,wcJ 
....,w.eccllrn.pl. 

·Zaprasza: 
- ośoby rieycallle 
--i�wa�nla 

- ·rund.acJe 
•·JST 

• spólilii�lni'.e socjaląe, Rrzedsięblorstwa, spąlea;ne 
- pi:zedsiębion:ów, 

do udzialu:w proj�kcie "ROWES- kompleksowe wsparcie sektora e.konomii 
spolecznejw ,ubręgl(!nie·,r' 

I 

Je.steli .zainteresowany, chcesz .dowiedzieć-się więcej 
skoątakfuj się �ąanii 

Fundusze 
Europejskie 
Program�-, 

� 
P O D K A RPAC l( I E  

Unia Eurcptjska 
lurox�n,r,c:GC� • 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Kolbuszowej (PSZOK) 

ŻUŻLE I POPIOŁY 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Kolbuszowej informuje, że worki z popiołami będa odbierane zgodnie 
z harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych w rejonie I i li  miasta 
Kolbuszowa. Zbiórka rozpocznie się wdniu 23.1 O 2017 r. - rejon I miasta 
oraz w dniu 24.10.2017 r. - rejon li miasta. Ponadto informujemy, że 
mieszkańcy gminy Kolbuszowa, opłacajacy podatek śmieciowy, worki 
z popiołem mogą przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 1 1 1  A i oddać je 
bezpłatnie w ramach ·w/w-opiaty, której dowód uiszczenia należy okazać 
pracownikowi obsługi PSZOK. W punkcie nie są wymagane specjalne 
worki jak przy zbiórce odpadów u źródła tj. od mieszkańców zgodnie 
z harmonogramem. Natomiast w/w odpady powstające w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej bądź pochodzące z gospodarstw 
domowych niezamieszkałych z terenu gminy Kolbuszowa (niezgłoszonych 
w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy) 
przjmowane są w PSZOK za odpłatnością zgodnie z cennikiem Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej stanowiący 
załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK dostępnym pod adresem 
www.srodowisko.kolbuszowa.pl lub www.zgkim.kolbuszowa.pl 
w zakładce "PSZOK". Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Kolbuszowej czynny jest w poniedziałek i środę od 9:00-17:00, wtorek, 
czwartek i piątek od 7:00-15:00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca 
od 8:00-14:00, natomiast trzeci poniedziałek każdego miesiaca PSZOK 
jest nieczynny. 
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� �  
s,a Fołoi:n Średnich AM 1 062 kHz 

codzi�nie od poniedziałku do soboty 
w liosttpuiqcych godzinach 

rano od 7:00 do , 9:00 
wieczorem od · 1 1:00 do 19:00 
w nied.dele I święta od 13:00 do 1 5:00 

a.,._ �  .. .., ...-.,  n,glonłl, 1n1onrtac;.. wywiai/J\' ,.,,,.,,., <leln 
ffla,b, � iymtl, � �, .iyl:io tNp•• cac ;  apolonrx:, 

-wo dfa....W."4,po,t ;""11,mi, cioawe � opmfo. 

W..-Jo, .,.i-ni., ,...._ "'*°""""',do al...,_.._. bncortu iyczH 
t!ll/fox 1 7 28 37 295 odtodz. 8:00 do 15:00 

AdNs: • Twoje Rodło Cmalo1•, Cmolat HPA. 36-1 OS Cmola1 

TELEFON � RADIA: (017) 744 44 22 

---

RGO warta. 
HESTIA 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski ' ' 

l iczy na młode talenty! ! !  
Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją? 

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcj i ,  

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwol i  zaistnieć 

Ci medialnie! 

Kontakt tel :  

781 075 51 3, 604 541 286, 
1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Handlowa 2 

OFERUJEMY USŁUGI: 

Tel .  1 7  2271 666, 1 7  2271 962, Fax 1 7  2271 465 
Badania techniczne pojazdów: 

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3  i;;;;;;;;=====� 

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

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

• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz 

samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 13 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

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

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje 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!!! 

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

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt -
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora" - Poście l ,  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 

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

www.sklepy.orzech .com . pl 
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'1ŁYTKI 

OE'1AMIOZNE 
Z. P. U . H . STALBET 

KOLBUSZOWA, 
UL. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA 
U L. RZESZOWSKIEJ) 

TEL./FAX 1 7  22 73 047 
KOM 51 O 463 899 

ZAP RASZA MY 

W GODZ .  7oo • 1 6°0 

W SOBOTY 7 oo - 1 3oo 

!JJwt �lawtacja 
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79 

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

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

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 

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

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.fl isarkadiusz.com 

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

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZYJ�Ć: 
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA:. Telefon: 17 22 74 739; 601 'J57 537 
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Zapraszamy do korzystania z n 

P.rzegląd 
. li KOLBUSZOWSKI 

36-100 Kolbuszowa. ul. Wojska Polskiego 10 
tel. 17/ 22 71  687. tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

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

Oferujemy: 
• sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie 

• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych 
z immobilizerem • usługi grawerskie. 

Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków 
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! 1 

M i ej sc e  

n a  Twoj ą 

re kl a m ę  
KONTAKT 

te l .  1 7  22 73 658, 781 075 51 3 

1 7  22 71 456, 604 54 1 2  86 

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. B tnara, skr. ocz. 34, tel. 1 7  2273 658, 17  2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny · Adam JAROSZ, tanisław Bu'ak, I Halma Dudzińska I Dorota Gorzelany, 
Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa PEKAO SA NRB 
21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21 , tel. 17 22 70 230, e-mail: studio@ 
abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J .  

OFERUJE :  

• materiały dociepleni.owe • materiały budowlane 
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski, żwiry • stal 
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZI BA F I RMY: 

36-1 00 Kolbuszowa, 

ul. Piłsudskiego 1 25c, 

tel. 1 7  22 72 396 

ODDZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 17 2295 835 

ZAPRASZAMY 
codziennie od 7°0 - 1 1°0 

sobota 7°0 - 1 3°0 

� CE M E N  �,,, CH�MIA BU�OWLANA • --'-
� 1sover �>PAROC 

OZAROW � ©momfPGillJ W1enerberger '-._/ i:łlliDllllit 

FREX 
[ł]KJIRCHER 

www.frex. pl 

� CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  

• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • b iur • hal 

u l .  Tarnobrzes ka 67 

36-1 00 Kol buszowa 

te l .  501 456 002 

36-1 00 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14  

tel./lax 17  22 73 200, kom. 605 281 968 

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

i!l
f

lf F.rs,ratłl10ttfi 
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n�(�Hn:p:�Wl 
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SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ EMY: 

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

• przewody hydraul iczne • 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 

om.pl 

15000 zł rata już od: 692,10 380,37 277,81 

30000 zł rata już od: 1 356,68 732,25 525,85 

60000 zł rata już od: 2 686,08 1 436,50 1 022,65 

1 00000 zł rata już od: 4 431 ,61 2 348,04 1 656,82 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 

• wymianę rozrządu 
• naprawę zawieszenia 

• naprawę układu hamulcowego 

• wymianę amortyzatorów 

• wymianę klockó� szczęk i tarcz hamulcowych 
• wymianę olejów, filtrów 

• wymianę tłumików 
• toczenie tarcz hamulcowych 

• montaż haków holowniczych 

Spłać kredyt w innym Banku! 

Cel dowolny, różne formy dochodu 

X X (także krótkie zatrudnienie), 

467,44 363,82 brak ograniczeń wiekowych. 

905,27 696,34 Decyzja w 1 O minut. 

1 460,38 1 109,70 
Także na oświadczenie. 

Ponadto Kredyt Hipoteczny (zakup mieszkania, budowa domu, inne), Kredyt Firmowy, 

Bank Zachodni WBK 
·- -- • Grupa Santander 

Konto „Jakie Chcę" - sam decydujesz o koncie! ' 

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 1 7  22 71 521 

Niniejsza Informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opiatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem 
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzlelenia kredytu zostanie podjęła przez Bank po dokonaniu analizy zdolnoścl kredytowej. Oplata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora. 




