
..... 

MIESl�CZNIK POWIATOWY 
li l'l<'.,@1t •u·1 �,IC; B� nn�BRWY om) 2-2 WRr2ii;�··,� 1g·n,1 R �!!-=�!!li-���=-��� ... ��!!!! �� = �'1"-���-""� ���� ,,!.!,) 

2 6 lat minęło ... 

■ KILKUMILIONOWA 
INWESTYCJA W SZPITALU 
ROZPOCZĘTA 

cd. czytaj na str. 19 

■ PRZEBUDOWA 
UL. 11 ·GO LISTOPADA 

cd. czytaj na str. 17 

■ PUCHAR POESKI 
NORDIC WAtKING 

I ISSN 1232-7646 I 

" ... wolna prasa 

jest niezbędnym 

•· i llajskuteczniejszym 

narzędziem 

obrony przed tyraniq. .. " 

Leszek Kołakowski 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr295 

W 100 „ leąie odzys_kania niepodleg_łości 

EPIZOD Z GWIAZDĄ DAWIDA 

Na początku lat 80 - tych XIX w. w Ma
gistracie pojawiła się nowa, czyli druga z kolei 
pieczęć Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowy. Wy
glądała niemal identycznie jak poprzednia. Można 
jednak zauważyć kilka szczegółów różniących 
je. Na przykład wizerunek orła. Na pieczęciach 
znanych m.in. z 1875 i 1880 r. dolna część dzioba 
jest niewiele odchylona od górnej. Natomiast na 
odcisku nowej pieczęci ( odl 885 r.) ta część dzioba 
jest odchylona bardzo szeroko w dół. Ale różnica 
zasadnicza znajduje się w polu dolnym tarczy. W 
miejsce tradycyjnej, gwiazdy heraldycznej sześcio
promiennej, wstawiona została dyskretnie gwiazda 
Syjonu. Dziś coraz częściej określana w Polsce 
jako „gwiazda Dawida". W heraldyce nie jest nazy
wana gwiazdą, lecz heksagramem. Żydzi w Izraelu 
i USA używają określenia „tarcza Dawida" (ang. 
magen David), albo „szczyt Dawida". Pieczęć 
mieszcząca ową gwiazdę jest bardzo wyraźna. 
Widać że została odbita nowym, mało używanym 
tłokiem - na piśmie objaśniającym ceny zboża 
pobieranego przez kolbuszowskiego proboszcza, 
podpisanym przez żydowskiego wiceburmistrza 
Dawida Goldzahlera, w dn. I grudnia I 885 r. 
(CPAHU we Lwowie). Co ciekawe, gwiazda Da
wida z czarnym zagadkowym punktem (kręgiem) 
wewnątrz, przedstawiona jest w postaci nietypowej 
bo negatywowej. Jakby trochę zakamuflowanej. 
Wpisana została sprytnie w kontur dotychczasowej 
gwiazdy (Fot. 20). 

Wiele na to wskazuje, że pieczęć ta miała 
zastąpić dotychczas używaną z 1867 r., znaną jesz
cze z odcisku na rewersie z dn. 24 listopada 1880 

Fot. 22. Papież Benedykt XVI w mitrze z gwiazdą 
Dawida mieszczącej tajemniczy krąg, podczas ce
lebracji w 2009 r. Symbol skopiowany z nagrobka 
św. Augustyna. (Fot. internet) 

r., podpisanym przez polskiego burmistrza Józefa 
Winiarskiego i polskiego wiceburmistrza Fran
ciszka Chudzika (Fot. 19), (CPAHU we Lwowie). 
Wkrótce pojawił się trzeci wzór pieczęci miejskiej. 
Na odnalezionych i przebadanych odciskach z lat 
90 - tych (1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 
1899 oraz 1902, 1903) można dostrzec podobną, 
lecz po raz kolejny zmienioną gwiazdę. Widać, że 
znów ktoś przy niej „pomajstrował". Nie jest to 
już tak wyraźny heksagram w formie negatywu, 
lecz coś na wpół gwiazdy sześciopromiennej heral
dycznej i wpół zakamuflowanej gwiazdy Dawida, 
z kręgiem wewnątrz. Kto chciał, to mógł się w niej 
dopatrzeć gwiazdy sześciopromiennej (np. prof. 
M. Gumowski), kto inny zaś gwiazdy Dawida (np. 
mgr J. Bardan). 

Okazały odcisk lakowy pieczęci Urzędu 
Gminy Miasta Kolbuszowy, pochodzący z ok. 
1880 r., z typową gwiazdą Dawida, udało mi się 
odnaleźć w Naukowej Bibliotece NAN Ukrainy 
im. W. Stefanyka we Lwowie (Fot. 21). Jest to sam 
odcisk na kawałku kartki papieru. Nie na dokumen
cie, co ma istotne znaczenie. Heksagram posiada 
wewnątrz ów tajemniczy krąg. Ręce odciśnięte są 
nieczytelnie. Krzyż grecki zamiast kawalerskiego. 
Ładna tarcza barokowa i labry kontrastują z brzyd
ko ukazanym orłem. Posiada on zbyt dużą, niepro
porcjonalną głowę oraz lewe skrzydło umieszczone 
znacznie niżej od prawego. Jakby ktoś celowo 
chciał go oszpecić. 

Zadając sobie trud rozszyfrowania zagadko
wego heksagramu z kręgiem wewnątrz, zwróciłem 
się do ... papieża emeryta Benedykta XVI z prośbą 
o udzielenie informacji na temat tego symbolu,jak 
mi wiadomo używanego dawniej przez Kościół 
Rzymsko - Katolicki. Bowiem dostrzegłem, że 
w dniu 11 października 2009 r. używał go Jego 
Świątobliwość na swej mitrze podczas celebracji 
mszy na Placu Św. Piotra w Watykanie. Niestety, 
zrobiłem to zbyt późno. Ze względu na zły stan 
zdrowia papież emeryt przestał odbierać kore
spondencję. Papieski asesor Sekcji ds. Ogólnych 
w Sekretariacie Stanu monsignor Paolo Borgia, 
pismem z dn. 15 grudnia 2017 r., odesłał mnie do 
Sióstr Benedyktynek z Opactwa w Rosano, które tą 
mitrę wykonały. Dalej, do historycznego nagrobka 
św. Augustyna w Bazylice S. Pietro in Ciel d'Oro 
w Pawii. I tak dotarłem do XIV - wiecznego mar
murowego posągu św. Augustyna gdzie na jego 
mitrze faktycznie znajduje się identyczny heksa
gram, z kręgiem wewnątrz, jak na starej lakowej 
kolbuszowskiej pieczęci miejskiej. Więcej na ten 
ciekawy temat napiszemy przy innej okazji, by 
nie odbiegać coraz dalej od tematu przewodniego 
niniejszego artykułu. 

Fot. 19. Herb z gwiazdą sześciopromienną na 
pieczęci z 1880 r. używanej przez katolickiego 
burmistrza J Winiarskiego i wiceburmistrza Fr. 
Chudzika. (CPAHU we Lwowie) 

Fot. 20. Herb z zakamuflowaną gwiazdą Dawida 
na pieczęci z 1885 r. używanej przez żydowskie
go wiceburmistrza D. Goldzahlera. (CPAHU we 
Lwowie) 

Fot. 21. Herb z gwiazdą Dawida z kręgiem we
wnątrz, oraz or/em polskim w kształcie ... sępa po 
walce, na pieczęci lakowej z ok. 1880 r. (NBNANU 
we Lwowie) 
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Podczas kwerendy w jednym z archiwów 
krakowskich udało mi się pozyskać informację od 
pani archiwistki, że widziała ona dokument wysta
wiony przez Magistrat kolbuszowski pod koniec lat 
80 - tych, na którym znajdował się piękny odcisk 
pieczęci lakowej z herbem, z wyrażnym orłem, 
krzyżem kawalerskim i gwiazdą sześciopromienną 
heraldyczną. Obiecała go odszukać, w wolnym 
czasie. Nieco ładniejszego orła możemy zobaczyć 
w zbiorach historycznych Muzeum Kultury Ludo
wej w Kolbuszowej. Również na pieczęci lakowej, 
lecz znacznie póżniejszego okresu, bo ok. 1916 r. 
W tym bowiem czasie wprowadzono na pieczę
ciach miejskich, i tylko na pieczęciach, wizerunek 
orła z tzw. ,,ogonolabrami". Także napis otokowy 

Magistrat Miasta Kolbuszowej. Poza orłem wi
dać wyraźnie odciśnięte pozostałe elementy, jak 
ręce, krzyż kawalerski i gwiazdę sześciopromienną 
(Fot. 16). Nie gwiazdę Dawida. 

BRZYDKI ORZEŁ NA „LIPNEJ" PIECZĘCI 

Jedenaście lat po pierwszym Światowym 
Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, na którym 
heksagram (magen David, Judenstern) ustano
wiono oficjalnym godłem tej żydowskiej organi
zacji - burmistrz Stanisław Stobierski zatwierdza 
w dn. 12 lutego 1908 r. dyplom wyzwolenia W. 
Biesiadeckiego na towarzysza rzemiosła szewskie
go (MKL w Kolbuszowej). Obok swego podpisu 
przybija nową pieczęć Urzędu Gminnego Miasta 
Kolbuszowy z herbem mieszczącym już typową 
gwiazdę Dawida. Przedstawioną linearnie, jako 
dwa nałożone na siebie trójkąty. Uwagę zwraca 
podejrzany wygląd tej pieczęci. Nie fachowy lecz 
amatorski, prowizoryczny sposób jej wykonania 
(Fot. 23). Dowodzą tego: I. Napis otokowy wy
konany trzema rodzajami oraz wielkościami liter. 
Tego w podobnych pieczęciach miejskich nie prak
tykowano, 2. Krzywe ustawienie liter względem 
linii obwódki otoku w wyrazie „Urząd", 3. W tym 
samym wyrazie zbyt duże obniżenie litery „U" 
względem pozostałych, 4. Niesymetryczne i nie
równe boki tarczy barokowej, 5. Zbyt cienkie linie 
gwiazdy Dawida w stosunku do linii pozostałych 
elementów. 

Ale nas najbardziej interesuje orzeł. Przed
stawiony jest w sposób karykaturalny, wręcz odra
żający. Zwłaszcza jego zbyt szeroko, nie naturalnie 
otwarty, rozdarty dziób. Także zbyt nisko usytu
owane skrzydła względem tułowia. Brak smukłej 
szyi. Polski orzeł biały nigdy nie powinien być tak 
brzydko przedstawiany. Odcisk tej samej pieczęci, 
wraz z podpisem burmistrza Stobierskiego, znajdu
je się też na odpisie protokołu z posiedzenia Rady 
Miejskiej w dn. 30 listopada 1909 r. (Arch. Hist. M. 
Skowrońskiego w Kolbuszowej). Uczestniczyło w 
nim 19 radnych, w tym 12 żydowskich i 7 kato
lickich. Według opinii sfragistyka kryminalnego z 
Katowic, który poddał badaniu ową pieczęć z 1908 
r., ma ona wszelkie znamiona fałszywej, podrobio
nej w jakimś celu. Sugerował zgłosić ją oficjalnie 
na Policję, gdyż używanie jej w przeszłości mogło 
rodzić skutki prawne, np. uwiarygodnienie podej-
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rzanych transakcji, aktów sprzedaży, niezgodnych 
z prawem decyzji, zmian w protokołach, itp., które 
obowiązują do dziś. 

W archiwum PAU - PAN w Krakowie, aktach 
dotyczących starań władz miasta o nadanie tytułu 
,,Magistratu Królewskiego Wolnego Miasta Kol
buszowy", udało mi się odnaleźć pismo z końca 
stycznia 191 O r. podpisane przez burmistrza Sto
bierskiego, podbite pieczęcią taką samą jak dwie 
wyżej opisane, lecz . . .  bez herbu. Z pustym zupeł
nie polem centralnym (Fot. 24). Nie wiadomo czy 
zaklejono ten herb na tłoku, czy zeszlifowano. To 
dowodzi, że ówczesne władze miasta nie odważyły 
się pokazać „lipnego" herbu z gwiazdą Dawida tak 
poważnej instytucji jaką była Akademia Umiejęt
ności w Krakowie. Skupiającej m.in. wybitnych hi
storyków i heraldyków, którzy mogli by pomyśleć 
- już wiemy co z was za urzędnicy, jak wygląda 
wasz Magistrat i o co może wam chodzić, skoro 
posługuje się taką pieczęcią. Albo zapytać - Co 
zrobiliście z waszym prawdziwym herbem? 

NIE ZMIENIANO HERBU 

Czy te przykłady używania dziwnych, oraz 
,,lipnych" pieczęci z gwiazdą Dawida przez ży
dowskich wiceburmistrzów, oraz trzymających 
,,sztamę" z Żydami niektórych polskich burmi
strzów, dowodzą że miasto zmieniło herb, w któ
rym gwiazdę założycieli Kolbuszowej zastąpiono 
żydowską gwiazdą Dawida? Na pewno nie. 

Po pierwsze: Żydzi w tamtym czasie nie 
wprowadzali swych symboli (menory, gwiazdy 
Syjonu/Dawida) do żadnych herbów miast. Nawet 
tam gdzie było ich jeszcze więcej niż w Kolbuszo
wej. Po drugie, na taką rzecz nie zgodziliby się ani 
ówcześni katoliccy mieszkańcy miasta, ani ży
dowscy. Zwłaszcza rabini 
i pobożni Żydzi, chasydzi. 
Oni nigdy nie akceptowa
li, nawet nie tolerowali 
umieszczania swych sym
boli przy krzyżu Jezusa 
Chrystusa. Po trzecie, w 
Radzie Miejskiej w któ
rej mieli większość, cały 
czas trwały „przepychan
ki" i konflikty z radnymi 
katolickimi. Niekiedy 
bardzo ostre (protokoły 
Rady Miejskiej, AP w 
Rzeszowie). Można więc 

0 

Fot. 23. Herb z gwiazdą Dawida na„ lipnej" pie
częci z 1908 r. Orzeł przedstawiony w sposób od
rażający. (MKL w Kolbuszowej) 

miejskiego. Po piąte, przez cały okres 1867 - 1918 
Szkoła Ludowa w Kolbuszowej, podlegająca pod 
Magistrat, do której uczęszczały dzieci katolickie 
i żydowskie, używała pieczęci z herbem w któ
rym widniała wyraźna gwiazda sześciopromienna. 
Ktoś, kto dokonałby zmiany w herbie miasta, to 
spowodowałby też umieszczenie herbu z gwiazdą 
Dawida w pieczęci szkoły. Po szóste, wizerun
ki herbów Kolbuszowej z 1903 r., zachowane na 
sztandarze Związku Sokołów Polskich oraz na 
Tarczy Legionów z 1915 r. dowodzą jednoznacznie 
i rozstrzygają ostatecznie, że w oficjalnym herbie 
miasta znajdowała się gwiazda heraldyczna sze
ściopromienna złota. Ciche wprowadzenie żydow
skiej gwiazdy Dawida do herbu na kontrowersyjnej 
pieczęci miej ski ej, znanej z odcisków 1908 i 1909 
r. miało charakter epizodyczny i nielegalny. 

zakładać, że nawet gdyby Fot. 24. Pieczęć miejska na dokumencie Magistratu z 1910 r. Legenda jak 
ktoś chciał zmienić herb, na odciskach z 1908 i 1909 r. Wewnątrz brak kontrowersyjnego herbu. 
czy jego istotny element (Archiwum PAU w Krakowie) 
historyczny, a za tym i 
symbolikę, nie obeszłoby się bez batalii o której 
byłoby głośno w całej Galicji. Po czwarte, w latach 
80 - tych i 90 - tych XIX w. używano pieczęci 
z zakamuflowaną gwiazdą Dawida. Nie był to 
wyraźny heksagram, jakiego używali Żydzi kolbu
szowscy na pieczęciach swej gminy wyznaniowej. 
Wskazuje to więc na praktykę nielegalną, bo nie 

wynikającą z oficjalnej, urzędowej zmiany herbu 

W I 915 r. widać już odciski nowej pieczęci 
miejskiej z herbem właściwym, ładnym orłem woj
skowym, krzyżem kawalerskim i wyraźną gwiazdą 
sześciopromienną. Podobne pieczęcie były używa
ne w latach następnych okresu galicyjskiego, w II 
RP, aż do 1948 r. (cdn.) 

Benedykt Popek 
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<Przewotfn-iczący � (Powiatu w 'l(JJffruszowej 
oraz 

<Przewotfn-iczący � 94.iejsfjej w 'l(JJffruszowej 

zapraszają na o6cfway 

221. 'R.panicy Vcfrwafenia 

"l(on.styturji 3 ?A.aja 

a'ro9ram o6cliotf6w 227. <R_pcznicy Vcliwafenia 'l(pnstytucft 
3 maja 2018 (tj. czwarteliJ 

(}otfz. 8:00 <Po6utfk,sl z Orfjestrą (J)ętą :M([)'J( na <R)nk,u i osiedlach 
w 'l(p[6uszcrwej 

(}otfz. 9:45 Zmór{a pocztów sztandarowych, orkjestry, defegacji i zaproszonych 
9ości na placu park.Jnoowym 'l(pmendy Pcrwiatcrwej <Państwcrwej 
Straży <Po.żarnej, przemarsz na Cmentarz <Parafialny przy 
'l(pfe9iacie 'l(pf6uszowskjej i zfożenie fiJviatów na o6e[isk,u Strażak,ów 

(}odz. 10:30 Vroczysta :Msza św. w 'l(pfegiacie 'l(p[6uszowsk,iej 
pw. 'Wszystkjch Świętych w intencji Ojczyzny, Strażak,ów 
i mieszk,slńców powiatu fi.9[6uszcrwsk,iego 

(}odz. 11:30 (przemarsz do :Miejskjego (J)omu 'KJ,J,[tury w 'l(p[6uszowej, zfożenie 
fiJviatów przed ta6[icą upamiętniającą uchwafenie 1(,onstytucji 3 :Maja 

(}odz. 12:00 Vroczysta}lk,sldemia 
�ferat okg[icznościowy. :Montaż sfowno-muzyczny 
pt. nO}czyzna-'Wo[ność dana i zadana" w wyfi.9naniu uczniów 
z Liceum Ogó[noli.§ztafcącego im. Jank,sl <Bytnara w 'l(p[6uszowej 
'Wręczenie nagród faureatom XX'VIII edycji <Turnieju 'Wiedzy 
o Jfistorii �9ionu im. prof. Jfauny (J)udzińsk,iej pod hasfem 
,,'l(p[6uszowianie w drodze do niepodfegfości 1914-1918" 

(}odz. 13:00 Zak.9ńczenie uroczystości 
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Wizyta prof. Zbigniewa Krysiaka 

w kolbuszowskim liceum 
W piątek (23 marca) prof. dr hab. Zbigniew Krysiak r-""T"' ..... _,__,...-._... 

gościł w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuswwej. W spo
tkaniu z nim uczestniczyła młodzież z naszych szkól śred
nich oraz władze Samorządu Powiatu Kolbuswwskiego. 

Prof. dr hab. Zbigniew Krysiak jest prezesem Instytutu Myśli Schu
mana, adiunktem w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie 
Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada 
szereg przedmiotów w języku angielskim i polskim, z zakresu finansów, 
bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów 
studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich. 
Prowadzi od wielu lat szkolenia dla praktyków z zakresu zarządzania 
ryzykiem i finansów instytucji rynku finansowego i przedsiębiorstw. Jest 
autorem ok. 130 publikacji oraz ponad 70 recenzji naukowych. 

W piątkowe przedpołudnie prof. Zbigniew Krysiak spotkał się z 
kolbuszowską młodzieżą na wykładzie, zatytułowanym „Pierwotna idea 
wspólnoty narodów Europy według Schumana a stan obecny". Profesor 
w niezwykle zajmujący sposób opowiadał młodym ludziom o wizji Eu
ropy, angażując ich do dyskusji. Na koniec Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś wraz z Wicestarostą Wojciechem Cebulą złożyli profesorowi 
podziękowania za wizytę, młodzież zaś wręczyła mu kwiaty. Spotkanie 
poprowadził Dariusz Fus, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. 

\ 

Opr. B. Żarkowska Wizyta prof Zbigniewa Krysiaka w kolbuszowskim liceum. 

Podziękowania od gminy Czersk 
Gmina Czersk dziękuje Staroście Kolbuswwskiemu Józefowi Kardysiowi oraz 

radnym za pomoc .finansową, udzieloną mieszkańcom, poszkodowanym podczas na
wałnicy, jaka przeszła nad ich domostwami w sierpniu ubiegłego roku. 

Z inicjatywą udzielenia pomocy poszkodo
wanym mieszkańcom wystąpił Starosta Kolbu
szowski Józef Kardyś. Podczas ubiegłorocznej 
sierpniowej sesji Rady Powiatu zaapelował do 
radnych powiatowych o pomoc dla mieszkań
ców gminy Czersk w powiecie chojnickim, którzy 
ucierpieli podczas nawałnicy, jaka przeszła nad 
ich regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia ur. Skala 
zniszczeń była bardzo duża. Mieszkańcy pozba
wieni zostali prądu, zniszczone były domostwa, 
drogi oraz sieć wodociągowa. 

- Pokażmy gest solidarności i pomóżmy 
ludziom, którzy tej pomocy potrzebują - mówił 
podczas sesji Starosta Józef Kardyś. 

Radni jednogłośnie poparli pomysł Starosty 
Kolbuszowskiego, udzielając pomocy finansowej 
w wysokości 20 tysięcy złotych, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych gminy z zakresu po
mocy społecznej tj. na wypłatę zasiłków celowych 
dla osób poszkodowanych przez nawałnicę. 

W kilka miesięcy od tych wydarzeń na ręce 
przewodniczącego Rady Powiatu w Kolbuszowej 
Mieczysława Burka wpłynęło podziękowania od 
Burmistrza Czerska Jolanty Fierek, którego treść 
publikujemy poniżej. 

,, Człowiek jest wielki nie przez to, 
Co posiada, lecz przez to, kim jest, 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, 
Czym dzieli się z innymi" 

~Jan Paweł li 

PODZIĘKOWANIA 

Składam ogromne podziękowania Panu 
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kolbuszowej 
Mieczysławowi Burkowi, radnym Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego, Panu Staroście Kolbuszowskie
mu Józefowi Kardysiowi, a także Mieszkańcom 
za udzieloną pomoc finansową przekazaną nam 
na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła 
w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku przez tereny 
naszej gminy. 

Spowodowane działaniem niszczycielskiego 
wiatru niewyobrażalne szkody wywołały masowe 
uszkodzenia domostw i infrastruktury drogowej. 
Niespotykana dotąd siła powaliła hektary lasu, 
pozrywała linie energetyczne, wywołała ogromne 
straty w gospodarstwach rolnych. Skutki sierpnio
wej nawałnicy będą odczuwalne w naszej gminie 
jeszcze przez długi czas, a odbudowa drzewostanu 
trwać będzie przez dziesięciolecia. W sytuacjach 
kryzysowych przekonujemy się o międzyludzkiej 
solidarności, życzliwości i pomocy, dzięki której 
udało się znacznie przyspieszyć proces odbudowy 
i naprawy powstałych zniszczeń. 

W imieniu Mieszkańców Gminy Czersk, 
radnych Rady Miejskiej w Czersku oraz własnym, 
serdecznie dziękuję za okazaną pomoc finansową, 
a przede wszystkim za bezinteresowną życzliwość. 

Łączę wyrazy szacunku 

Burmistrz Czerska 
Jolanta Fierek 

Panu 

JÓZEFOWI POPIELARZ 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA 

składa 

Redakcja 
Przeglądu Kolbuszowskiego 

Składamy 
serdeczne podziękowania 

wszystkim bliskim, 
sąsiadom, znajomym, 

którzy uczestniczyli w pożegnaniu 

ŚP. 

STANISŁAWA POPIELARZ 

Wasza obecność i współczucie 
były dla nas ważnym wsparciem 

w tych trudnych chwilach 

Rodzina 

0 
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Dzień  Wol nej Sztu ki  
Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej ' 

I I 

21 kwietnia w spichlerzu z Bidzin 
rozpocznie się powolne smakowanie 
dziel sztuki fotograficznej. Przewidziane 
sq także specjalne atrakcje dla najmłod
szych! 

Od godz. 12.00 będzie można bez pośpiechu 
oglądać i poznawać historię pięciu eksponatów, któ
re przygotowane zostały przez muzealników z kol
buszowskiego Muzeum i "J ademówki" -Oddziału 
Fotograficznego Muzeum Regionalnego SCK w 
Mielcu oraz członków Fundacji " Aparat Caffe" 
i Fundacji Rzeszowskiej. 

PROGRAM: 

' ,, 
d '  DZ EN 

- -W L N EJ -

SZTUK I  ,, ' 
2 1  KWI ETN IA 20 1 8  

Wst ę p :  1 zł 
skansen 

muzeum kultury ludowej 
w kolbuszowej 

www.muzeumkolbuszowa.pl 

Zwiedzający posłuchają opowieści o portre
cie małżonków (monidle ), fotografii rodziny, która 
niegdyś mieszkała w jednej z chałup przeniesio
nych do skansenu, a także o zdjęciu przedstawiają
cym rodzinę żydowską. Specjaliści z „Jademówki" 
opowiedzą o aparacie wielkoformatowym Reise
kamera oraz latami magicznej. Ta część pięcio
elementowej wystawy będzie z pewnością najcie
kawsza dla najmłodszych, bowiem muzealnicy z 
Mielca przygotowali dla dzieci specjalny pokaz z 
tego zabytkowego projektora zwanego też czasem 
latarnią czarnoksięską .. .  Na koniec w małym kinie 
zaaranżowanym specjalnie na tę okazję zostanie 
wyświetlony film „Rzeszowskie Janusze". 

Plan Dnia Wolnej Sztuki: 
12.00 - spotkanie z pięcioma eksponatami 
14.00 - 15.30 - zajęcia dla dzieci: pokaz 

latami magicznej (,,Jademówka") 

godz. 12.00 spotkanie z pięcioma eksponatami: 

15.30 - pokaz filmu „Rzeszowskie Janusze" 
(Fundacja Rzeszowska; czas trwania ok. 45 min.) 

Wydarzeniu towarzyszy wystawa fotogra
ficzna „Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdję
ciach". monidło, fotografia rodzinna, portret rodziny żydowskiej / Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

aparat wielkoformatowy Reisekamera / Fundacja „Aparat Caffe" 

latarnia magiczna/ ,,Jadernówka" - Oddział Fotograficzny Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu 
Tego dnia wstęp do skansenu wynosi ! zł. 

godz. 14.00 warsztaty dla dzieci i pokaz latarni magicznej szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl 
kontakt: Justyna Niepokój-Gil godz. 15.30 projekcja filmu „Rzeszowskie Janusze. Rodzina", reż. Kuba Kowalski 

O,g.miiator: 

tvOISElJvl 

Akcji towarzyszy wystawa fotograficzna „Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach". tel. 17 227 12 96, wew. 36 
e-mail: etnografia@muzeumkolbuszowa.pl 

Pilrtllerzy: PitronlMedialni: 

® RZE�KA s z u M NUMARTE 

• .lłdrtnówb"Oddli>!Fotofro6any F��ll•tc.flt "  
MUUUIRtgionłlJ,ogoSClwlmku 

Od pust w kośc ie le  
pw. św. Marka Ewange l isty 

W niedzielę, 22 kwiet
nia, Muzeum zaprasza na 
uroczystości odpustowe, któ-

Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

re będą się odbywać od godz. 12. 00 do 18. 00. 
Uroczysta Eucharystia z udziałem wiernych, zaproszonych 

gości, Straży Grobowej z Raniżowa i przedstawicielek Kół Gospo
dyń Wiejskich zostanie odprawiona w kościele z Rzochowa o godz. 
1 4.00. Oprawę mszy św. przygotują uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Kolbuszowej. 

Po nabożeństwie wokół kościoła przejdzie procesja i odbędzie 
się pokaz musztry Straży Grobowej. 
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Przy świątynnym ogrodzeniu od godz. 12.00 najlepiej wychodzi się na zdjęciach" w spichlerzu 
będą ustawione odpustowe kramy. Przekolorowe z Bidzin. 
cukierki, lizaki, ciastka i piernikowe całusy skuszą 
niejednego turystę, a drewniane zabawki, pisz
czałki, kwiaty z bibuły i rzeźby z gliny ucieszą 
najmłodszych. W szkole z Trzebosi gospodynie z 
Huty Przedborskiej zaserwują potrawy regionalne. 

Od godz. 12.00 do 18.00 będzie można 
zwiedzić kościół i obejrzeć wystawę „Z rodziną 

Oto plan świętowania: 
14.00 - uroczysta msza św. z procesją 
1 5.30 - pokaz musztry Straży Grobowej w 

Raniżowa 
12.00 - 18.00 - kramy odpustowe i potrawy 

regionalne, możliwość zwiedzenia kościoła i wy
stawy w spichlerzu z Bidzin 

0 
Tego dnia wstęp do skansenu wynosi 1 zł. 

szczegóły na: 

www.muzeumkolbuszowa.pl 
kontakt: Katarzyna Dypa 
tel. 17 227 12 96, wew. 35 
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl 

WIDZIANE Z GREENPOINTU CZYLI SPOTKANIA W BURSZTYNOWYM 
KLUBIE W PRZEDŚWIĄTECZNYCH NASTROJACH 

Początek Wielkiego Tygodnia spę
dziliśmy bardzo pracowicie. Pod facho
wym okiem p. Eli i p. Janusza tworzyli
śmy pisankowe cudeńka i zmienialiśmy 
wystrój klubu na wiosenno-wielkanocny. 
Pojawiły się papierowe jaskółki, a jedno 
z drzewek "zakwitło" pisankami. Znalazł 
się również czas na codzienną gimnasty
kę, warsztaty teatralne i spacery. 

W Wielki Piątek duszpasterską wizytę złożył 
nam ks. Eugeniusz Kotlinski, proboszcz parafii 
Św. Cyryla i Metodego. Po wspólnej modlitwie 
ksiądz przypomniał nam o staropolskim zwyczaju 
błogosławienia potraw. Tradycje te podtrzymujemy 
w naszym klubie. Pięknie przystrojone koszyczki 
ze świątecznymi przysmakami zostały poświęcone. 
Na pewno były ozdobą wielkanocnych stołów. Na 
zakończenie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia 
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych. 

DR MAGDA KAPUŚCIŃSKA O SOBIE 
I INSTYTUCIE PIŁSUDSKIEGO 

Niezwykle miłą niespodziankę sprawiła nam 
wizyta pani dr Magdy Kapuścińskiej, która przez 
wiele lat pełniła funkcję Prezesa Instytutu J óze
fa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Obecnie pani 
Magda mieszka na stałe w Polsce, ale nie straciła 
kontaktu z Polonią Nowojorską i jej ukochanym 
Instytutem. Podczas spotkania w naszym Klubie 
opowiedziała nam, że wkrótce po przylocie do 
Wielkiego Jabłka rozpoczęła w Instytucie pracę 
wolontariuszki. Uczucie starannie pielęgnowanego 
patriotyzmu na obczyźnie, głęboko dotknęło jej 

serce i zaowoco
wało wieloletnim, 
społecznym zaan
gażowaniem. Pani 
dr Kapuścińska 
mówiła nam o róż
nego rodzaju dzia
łalności placówki, 
wizytach polskich 
archiwistów, poli
tyków czy studen-
tów. 

P o w a ż n e  
opowieści prze
platane były hu
morys tycznymi  
wspomnieniami. 
Instytut Józefa Pił
sudskiego w Nowym Jorku zaangażowani są lu
dzie, którym nie obojętne są losy historii Polski i jej 
przyszłości. Bardzo cieszy nas, że młode pokolenie 
interesuje się również dziejami naszej ojczyzny. 
Fakt ten budzi nadzieję na godne, pokoleniowe 
przekazywanie historycznej spuścizny i rozkwit 
tak ważnej dla nas polonijnej instytucji. 

PODRÓŻE BATORYM 

Klub Amber odwiedziły goszczące w No
wym Jorku Aleksandra Karkowska i Barbara Ca
illot Du bus. Obie panie są autorkami międzypoko
leniowych książek m.in. ,,Banany z cukru pudru", 
,,Na Giewont się patrzy", ,,Babciu! Dziadku! Pro
szę, opowiedz mi". Obecnie pracują nad historią 
imigrantów, którzy płynęli do USA i Kanady w 

latach I 936 -1969 na pokładzie statku pasażer
skiego MIS Batory. 

Temat spotkania w Bursztynowym Klubie 
był niezwykle ciekawy. Autorki podzieliły się z 
nami informacjami jakie dotychczas zdobyły do 
nowej książki. Opowiadały o spotkaniach z by
łymi pasażerami rejsu statku, o ich odczuciach 
i strachu, o radości i chorobach morskich. Nie 
zabrakło też informacji o organizowanych balach 
a także posiłkach jakie wówczas serwowano. Z 
ogromną niecierpliwością oczekujemy na wydanie 
tej interesującej książki. 

Uczestników podróży „starym" Batorym 
prosimy o kontakt: oryginaly@oryginaly.com.pl 

cd. na str. 8 
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cd. ze str. 7 

WYKŁAD DR KRZYSZTOFA 
LANGOWSKIEGO 

Niecodziennym wydarzeniem w naszym 
klubie było spotkanie z dr Krzysztofem Langow
skim, historykiem, kustoszem Archiwum IPN w 
Warszawie i wieloletnim członkiem Rady Instytutu 
Piłsudskiego w Nowym Jorku. Nasz gość opowie
dział o roli i zadaniach powołanego w 1998 roku 
Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Celem 
jego powstania było zachowanie pamięci o histo
rii Polski. Do najważniejszych zadań Instytutu 
należy gromadzenie dokumentów organów bez
pieczeństwa państwa z lat 1944-1989, ściganie 
zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz 
edukowanie obywateli z zakresu historii naszego 
kraju. Dr Langowski omówił ostatnio nowelizację 

ustawy o IPN, która wprowadza karę więzienia za 
przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu 
odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez 
nazistowskie Niemcy. 

W drugiej części spotkania dowiedzieliśmy 
się o początkach istnienia Instytutu Józefa Piłsud
skiego, powstałego 4 lipca 1943 r. Wśród założy
cieli była grupa najbliższych współpracowników 
Marszałka, którzy w wyniku działań wojennych 
znaleźli się w Stanach Zjednoczonych i 4 lipca 
1943 roku powołali do życia „Instytut Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu 
Najnowszej Historii Polski". Dr Langowski opo
wiedział nam o kilku z nich, m.in. o płk. Ignacym 
Matuszewskim i mjr. Henryku Rajchmanie i ich 
brawurowej akcji ewakuacji złota Banku Polskie
go we wrześniu 1939 roku oraz o prof. Wacławie 
Jędrzejewiczu, który z Instytutem związany był 
ponad 50 lat. 

Teatr w LO 
Od września 2016 roku w kolbuswwskim Liceum Ogólnoksztalcqcym im. Janka 

Bytnara w ramach innowacji pedagogicznej prowadzone sq warsztaty teatralne. 
Uwieńczeniem pierwszych - odbywających 

się w latach 2014-2016 - była premiera spektaklu 
,,Potępiony za niewiarę" Tirsa de Moliny. Uko
ronowaniem drugich będzie również premiera -
tym razem „Wieczoru Trzech Króli" Williama 
Szekspira. 

Na warsztaty uczęszczają uczniowie, dla któ
rych teatr jest prawdziwą pasją. W czwartkowe 
popołudnia i wieczory gromadzimy się w licealnej 
klasie i pod okiem pana Grzegorza Wójcickiego 
poznajemy, rozwijamy i kształcimy umiejętności 
aktorskie. Nie jest to łatwe, bo zajęcia składają się 
z kilku części: rozgrzewki, ćwiczeń oddechowych, 
emisyjnych, dykcyjnych, kształtowania ruchu i 
gestu scenicznego, poznawania świad_omości i 
plastyki własnego ciała. 

Na warsztatach tworzymy także etiudy i 
scenki teatralne, dzięki którym pokonujemy wła
sne ograniczenia, ale przede wszystkim buduje
my relacje w zespole. Tym bardziej, że na zajęcia 
uczęszczają także uczniowie z innych szkół, a na
wet studentka, która w grupie jest od czterech lat! 
Zatem nasz dziewięcioosobowy zespół to wpraw
dzie młodzież w różnym wieku, o różnych osobo
wościach i temperamentach, ale uwielbiająca teatr. 

Zajęcia poświęcone są również wybranym 
zagadnieniom teoretycznym dotyczącym historii 

teatru. Poznajemy, czym różni się teatr antyczny 
od średniowiecznego, czym jest komedia dell'arte, 
jakie cechy ma dramat szekspirowski. Niewątpli
wie wiedza ta będzie nam przydatna na egzaminie 
maturalnym. Sporą jej część wykorzystujemy pod
czas prac nad spektaklem „Wieczór Trzech Króli" 
na podstawie dramatu Williama Szekspira. 

Ta przezabawna komedia jest historią bliźniąt 
- Violi i Sebastiana, których morze wyrzuciło na 
brzeg obcej krainy. Dziewczyna, nie wiedząc, co 
stało się z bratem, wyrusza w męskim przebraniu 
na książęcy dwór. I tu zaczyna się pełna intryg i 
nieporozumień opowieść o ludzkim losie. Histo
rię tę ubraliśmy w formę komedii dell' arte, która 
wymaga od nas ogromnej dyscypliny, aby ruch 
sceniczny był dynamiczny i plastyczny. 

Nasz zespół dwoi się i troi również po to, 
by bohaterowie, w których się wcielamy, wypadli 
naturalnie i autentycznie. Pan Grzegorz Wójcicki 
nam nie odpuszcza - każda kwestia musi być do
brze powiedziana, sceny zagrane we właściwym 
tempie, a całość odpowiednio zrytmizowana. 

Premiera już niedługo - 19 maja, w Noc 
Muzeów! I to w przepięknym miejscu - kolbu
szowskim skansenie! Niezwykły XVIII-wieczny 
spichlerz z Bidzin stanie się szekspirowską sceną. 
Trzeba zaznaczyć, że tej nocy bohaterowie komedii 

= • 
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Na zakończenie wykładu nasz gość poinfor
mował nas o przygotowaniach do druku pierwszej 
monografii Instytutu, nad którą pracował kilka 
lat. Później był czas na dyskusję i wspólne, pa
miątkowe zdjęcie. 

WIZYTA MARSZAŁKA 

Od kilku lat naszym stałym gościem jest 
Bogdan Romaniuk, który obecnie sprawuje urząd 
wicemarszałka województwa podkarpackiego. 
To dzięki panu Bogdanowi dowiedzieliśmy się o 
kardynale Adamie Kozłowieckim i muzeum jemu 
poświęconemu i rodzinie Ulmów z Markowej, 
która oddała swe życie za ratowanie Żydów w 
czasie wojny. Tym razem nasz gość opowiedział o 
walorach rejonu południowo wschodniej Polski ... 

- Kronikę przygotował Janusz Skowron, 
dyr. Klubu Amber Health w Nowym Jorku 

mistrza ze Stratfordu będą poruszać się w prze
strzeni nasyconej pięknymi obrazami Kingi Ko
louszek. Noc Muzeów rozpocznie się właśnie od 
wernisażu prac artystki. To będzie magiczny czas ! 

Serdecznie zapraszamy! 

Grupa teatralna LO w Kolbuszowej 
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Kon cert pasyj ny 
Z prawdziwą pasją, miłością do muzyki i szacunkiem do chrześcijańskiej tradycji 

wystąpiło w Miejskim Domu Kultury (25 marca 2018 r. ) blisko pięćdziesięciu wyko
nawców na koncercie wprowadzającym w atmosferę Wielkiego Tygodnia. 

Wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa ufa
my, że nasza ludzka kondycja poddana śmierci i 
przemijaniu ma w sobie odrobinę boskiego sensu. 
Koncert Pasyjny odbył się tym razem w sali im. 
Michała Czartoryskiego w kolbuszowskim domu 
kultury. Stworzyli go artyści działający przy tej in
stytucji. Dla publiczności wystąpiła Orkiestra Dęta 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej pod 
dyrekcją Krzysztofa Kłody, Orkiestra Wielkanocna 
złożona z dwóch świetnych Kapel: Widelanie i 
Jurka Wrony. Prym jej wodził wybitny skrzypek 
Kazimierz Marcinek wraz z Jerzym Wroną, do 
perfekcyjnej współpracy poprowadził swój zespół 
Marian Selwa. Na potrzeby koncertu powstał jeden 
organizm włościańskiej orkiestry pasyjnej. Ozdobą 
koncertu były klasyczne wejścia sopranistki Ka
tarzyny Liszcz-Starzec i Anety Czach, pianistki. 
Adepci zajęć teatralnych wzbogacili koncert po
ezją. Śpiewająco koncert (urozmaicając go swo
im pięknym naturalnym wokalem) poprowadziła, 
niezawodna w takich sytuacjach, Izabela Karkut. 
W tę niedzielę palmową zadbano też o ciało. Po
bliska Restauracja Kwadrans przygotowała pyszne, 

zdrowe i lekkie (które spożywać można zawsze bez 
wyrzutów sumienia) przystawki i dania wielkanoc
ne. Wielkopostne wariacje śledziowe przygotowały 

specjalistki regionalnej kuchni pod okiem Danuty 
Olszowy. Akcja charytatywna prowadzona przez 
Harcerzy z Fundacją Serce miała na celu uzyskanie 
środków na leczenie i rehabilitację Jakuba Wró
bla, kiedyś stałego bywalca koncertów rockowych 
organizowanych w Miejskim Domu Kultury w 
Kolbuszowej. Półtoragodzinny Koncert Pasyjny 
otrzymał bardzo dobrą ocenę publiczności, która ze 
wzruszeniem słuchała muzyki, nie będącej naszym 
chlebem codziennym, lecz winem życia. 

Obchody 75 .  roczn icy Akcj i  pod Arsenałem 
Przedszkolaki, harcerze, społecz

ność szkolna Liceum Ogólnokształcące
go oraz samorządowcy z powiatu kolbu
swwskiego wzięli udział w obchodach 75. 
rocznicy Akcji pod Arsenałem. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.45, 
na placu przed Liceum Ogólnokształcącym w 
Kolbuszowej (26 marca). Następnie zebrani prze
maszerowali do szkoły, gdzie odbyła się część 
artystyczna. Dyrektor Liceum Ogólnokształcące--

go Dariusz Fus na wstępie przywołał wydarzenia 
sprzed 75 laty oraz jej głównego bohatera Janka 
Bytnara. Temat ten podjęli również uczniowie w 
przygotowanym programie artystycznym. Na
stępnie głos zabrał Wicestarosta Kolbuszowski 
Wojciech Cebula, który zwrócił się do młodzieży 
słowami. - My dzisiaj nie musimy z narażeniem 
życia bronić naszej ojczyzny, ale musimy pamiętać 
o tym, że naszym obowiązkiem jest czcić pamięć 

o tych, którzy oddali najwyższą cenę za ojczyznę 
- oddali własne życie - dodał. Następnie hm. Ma
riusz Szamraj wygłosił gawędę, w której nawiązał 
do obchodów setnej rocznicy Niepodległości oraz 
twórców harcerstwa - Olgi i Andrzeja Małkow
skich. Po części artystycznej, w uroczystym po
chodzie, zebrani przemaszerowali pod dom Janka 
Bytnara, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. 

B. Żarkowska 

W obchodach 7 5. rocznicy Akcji pod Arsenalem uczestniczy/ w imieniu Sta- W obchody zaangażowane były również przedszkolaki z Przedszkola Niepu
rosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia Wicestarosta Wojciech Cebula. Fot. blicznego pw. Św. Józefa w Kolbuszowej. 
B. Żarkowska 
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Z życ ia  Przedszko la  N iepu b l i cznego 
pw. Świętego Józefa w Ko l buszowej 

Z TEATREM ZA PAN BRAT 

Dnia 27 marca br. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Był to znakomity czas, aby poznać i pobawić się w teatr. Istotą dziecięcego 
teatru jest możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami i oderwanie od 
rzeczywistości. To wszystko prowadzi do rozwijania myślenia, wyobrażni, 
mowy, pamięci, uczy odwagi i śmiałości oraz umiejętności współdziałania 
i wyrażania różnych stanów uczuciowych. Ważny jest nie tylko sam spek
takl, tworzony przez dzieci, ale również cały proces jego przygotowania, 
oraz towarzyszące mu sytuacje społeczne i wychowawcze. Zabawa w teatr 
kształtuje twórczą postawę dziecka, wspiera rozwój intelektualny, pomaga 
w kształtowaniu charakteru i osobowości. Wpływa na rozładowywanie na
gromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie 
zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. 

Druga połowa marca i początek kwietnia w przedszkolu była poświęco
na właśnie tej tematyce. Dzieci miały okazję nie tylko dowiedzieć się czym 
jest teatr, kiedy powstał, jakie są jego rodzaje, ale twórczo i aktywnie włączyli 
się w realizację tej tematyki. Była okazja do zrobienia z pudełka miniaturo
wej sceny teatralnej, oglądnięcia teatrzyku cieni i teatrzyku kukiełkowego w 

wykonaniu pań z przedszkola. Dzieci przygotowały scenę, dekorację i same 
przedstawiały bajki i opowiastki dla swoich kolegów wykorzystując do tego 
pacynki i kukiełki. Wiele frajdy sprawiło dzieciom samodzielne wykonanie 
kukiełek z łyżek. Dreszczyk emocji - super zabawa. 

� 

Przedszkolaki przygotowały scenę, dekorację i same przedstawiały bajki i 
opowiastki dla swoich kolegów wykorzystując do tego pacynki i kukiełki. 

SPEKTAKLE TEATRALNE 

Wartościową formą wspólnego spędzania czasu jest wyprawa do te
atru. Dla dziecka to wejście w zupełnie inny świat, w którym codzienność 
przesłania wyobraźnia i fantazja. Uczestnictwo w spektaklu wspiera rozwój 
myślenia abstrakcyjnego. Wizyta w teatrze wzbogaca dziecko o dodatkowe 
doświadczenia społeczne, oddziałuje na wyobraźnię i wrażliwość, ale przede 
wszystkim zapewnia sporą dawkę świetnej zabawy. Późniejsza dyskusja na 
temat spektaklu uczy wyrażania własnych opinii, pokazuje różne perspektywy 
postrzegania świata. Teatr kształtuje również wrażliwość estetyczną dziecka, 
wzbudza jego zainteresowanie światem oraz sztuką i muzyką. Konieczność 
skupienia się na spektaklu ćwiczy natomiast spostrzegawczość i zdolność 
koncentracji. 

Początek kwietnia obfitował w różnego rodzaju spektakle teatralne, w 
których miały możliwość uczestniczyć przedszkolaki. Najpierw odwiedził 
przedszkole teatr „Blaszany Bębenek", który przedstawił sztukę o „Smerfach". 
Dzieci mogły nie tylko oglądać, ale także aktywnie brać udział w przedsta
wieniu, pomagając Smerfom pokonać Gargamela. 

Dnia I O kwietnia br. przedszkole zostało zaproszone do Szkoły Podsta
wowej nr 1, w której to uczniowie klas młodszych uczęszczający na świetlicę, 

wystawili wiosenne przedstawienie zachęcające do dbania o przyrodę. 
Dzień później przedszkolaki udali się do teatru „Maska" w Rzeszowie 

na przedstawienie pt. ,,Najmniejszy samolot na świecie". Dla wielu z przed
szkolaków była to pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze. Spektakl wywarł 
na dzieciach duże wrażenie. Dzieci zrozumiały jego przesłanie, że każdy z 
nas jest ważny i może dokonać wielkich rzeczy, jeśli tylko uwierzy w siebie i 
będzie pamiętał, że czasem wmawiamy sobie, że wszystko przepadło, zamiast 
spróbować poszukać wyjścia z trudnej sytuacji. Wyjścia, które mamy często 
na wyciągnięcie ręki . . .  

TEATR MAS KA 

Przedszkolaki z wizytą w Teatrze „Maska " w Rzeszowie. 

Z WIZYTĄ W KOLBUSZOWSKIM LICEUM 

W obecnym roku szkolnym bardzo dużo mówi się w przedszkolu o 
mieście Kolbuszowa, o jego historii, zabytkach, słynnych osobach związa
nych z tym miastem, dlatego dnia 26 marca br. dzieci udały się do Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, które nosi imię Janka Bytnara. 

Uczennice LO pod kierunkiem p. Agnieszki Bałchan przygotowały 
dla dzieci ciekawe zajęcia i prezentację o Janku Bytnarze. Przedszkolaki 
uczyły się wiersza o Janku, zuchowych piosenek i uczestniczyły w specjalnie 
przygotowanym dla nich sprawnościowym torze przeszkód. W tym dniu w 
kolbuszowskim liceum odbywały się uroczystości związane z kolejną rocznicą 
słynnej „Akcji pod Arsenałem". Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w 
uroczystej zmianie warty przy pomniku Bytnara, a następnie wraz z harce
rzami wyruszyły w pochodzie pod dom, w którym urodził się Janek Bytnar, 
by złożyć tam symboliczną wiązankę kwiatów. 

Przedszkolaki wzięły udział w ciekawych zajęciach oraz oglądnęły prezentację 
o Janku Bytnarze, uczyły się wiersza o Janku, zuchowych piosenek i uczest
niczyły w sprawnościowym torze przeszkód. 

----, I 
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ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM 

W Wielką Sobotę przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyły w 
święceniu pokarmów w Kolegiacie Kolbuszowskiej pw. Wszystkich Świę
tych, a potem w adoracji przy Grobie Pańskim. Dzieci recytowały wiersze i 
śpiewały pieśni ku czci Jezusa. 

PIELGRZYMKA PRZEDSZKOLAKÓW DO ŁAGIEWNIK 

Dnia 4 kwietnia br. przedszkolaki uczestniczyły w X Pielgrzymce Przed-

szkolaków do Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach. Dzieci wzięły udział w 
krótkiej konferencji w Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie śpiewem chwaliły 
Pana, a potem we wspólnej pielgrzymce wyruszyły do Sanktuarium Miłosier
dzia Bożego. Tam po wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego, 
dzieci wzięły udział w koncercie zespołu „Promyczków Dobra". Był to 
wyjątkowy czas, bogaty przede wszystkim w doświadczenia duchowe, ale 
również bogaty w piękno, radość i uśmiech. 

Anna Zawisza 

Przedszkolaki uczestniczyły w X Pielgrzymce Przedszkolaków do Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach. 

U roczyste rozdan ie  nag ród 
W piątek (23 marca), w Starostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej, nastqpilo 
uroczyste rozstrzygnięcie XIV Powiato
wego Konkursu na Ludowe Ozdoby Wiel
kanocne. 

Laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody i 
pamiątkowe dyplomy. Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy! 

Na konkurs dostarczonych zostało w sumie 
190 prac. Wśród nich dominowały: pisanki, palmy, 
serwetki do koszyczka oraz stroiki świąteczne. 
Zdecydowana większość prac wykonana była z 
tradycyjnych materiałów. Komisji konkursowej 
bardzo trudno było wybrać te najlepsze, czasami 
o ostatecznej decyzji decydowały detale. Jednak 
udało się wyłonić zwycięzców i wyróżnionych. 
Wszystkim laureatom pogratulował Stanisław Stec 
- Sekretarz Powiatu Kolbuszowskiego, który wraz 
z Karoliną Migurską - przedstawicielką Muzeum 
Kultury Ludowej wręczył nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. -Dziękuję wszystkim uczestnikom kon
kursu za liczny udział i zaangażowanie. Zapraszam 
na kolejne - mówił podczas spotkania Sekretarz 
Stanisław Stec. Piątkowe spotkanie zakończyło 
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 

B. Żarkowska 
Kategoria - szkoły podstawowe 
Kategoria „Palmy powyżej 50 cm" 
I miejsce - praca zbiorowa - Amelia Depa, 

Amelia Kusak, Justyna Zielińska, Adrianna Pałka 
- kl. IV - Szkoła Podstawowa w Trzęsówce 

II miejsce - Sara Wahhab - kl. I - Szkoła 
Podstawowa w Posuchach 

III miejsce-praca zbiorowa -Kamil Guzior, 

Aleksandra Guzior - kl. V - Szkoła Podstawowa 
w Domatkowie 

Wyróżnienie - praca zbiorowa - Hubert Let
niowski, Emilia Maciąg, Magdalena Maciąg, Agata 
Micek, Natan Panek, Milena Puzio, Maciej Pyra, 
Maciej Rozmus, Radosław Rząsa - kl.I - Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Królewskim 

Wyróżnienie - Amanda Fornal - kl. III -
Szkoła Podstawowa w Cmo-
lasie 

Kategoria „Palmy do 
50 cm" 

I miejsce -Dawid Żyła -
kl. V - Szkoła Podstawowa w 
Woli Raniżowskiej 

II miejsce - Kamila 
Chmielowiec - kl. V - Szkoła 
Podstawowa w Siedlance 

III miejsce - Kinga Du
dek -kl. VI - Szkoła Podstawo
wa w Ostrowach Tuszowskich 

Wyróżnienie - Cezary 
Grądzie! - kl. V - Szkoła Pod
stawowa w Woli Raniżowskiej 

Wyróżnienie - Joanna Py-
ry! -kl. IV - Szkoła Podstawo
wa w Woli Rusinowskiej 

Wyróżnienie - Adrian 
Sitarz - kl. II - Szkoła Podsta
wowa w Kolbuszowej Górnej 

Wyróżnienie - Andżelika 
Wojnar - kl. I - Szkoła Podsta
wowa w Staniszewskim 

Kategoria „Serwetki, wycinanki do ko
szyczka" 

II miejsce - Krzysztof Saj - kl. IV - Szkoła 
Podstawowa w Przedborzu 

Wyróżnienie - Emilia Żarkowska - kl. IV -
Szkoła Podstawowa w Weryni 

Wyróżnienie -Karolina Stec - kl. IV - Szko-
ła Podstawowa w Cmolasie 

cd. na str. 12 

Uroczyste wręczenie nagród. Fot. B. Żarkowska 
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Wyróżnienie - Nikodem Krawiec - kl. V -
Szkoła Podstawowa w Komorowie 

Wyróżnienie - Mateusz Mazur - kl. VI -
Szkoła Podstawowa w Lipnicy 

Wyróżnienie - Krzysztof Mazur - kl. III -
Szkoła Podstawowa w Lipnicy 

Wyróżnienie - Izabela Stępień - kl. IV -
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej 

Kategoria „Pisanki" 
I miejsce - Nikola Grochala - kl. II - Szkoła 

Podstawowa w Woli Raniżowskiej 
II miejsce - Nadia Marut - kl. IV - Szkoła 

Podstawowa w Raniżowie 
III miejsce - Paulina Marut - kl. V - Szkoła 

Podstawowa w Woli Raniżowskiej 

Wyróżnienie - Lena Marut - kl. I - Szkoła 
Podstawowa w Woli Raniżowskiej 

Wyróżnienie -Patryk Sasiela- kl. V - Szkoła 
Podstawowa w Woli Raniżowskiej 

Wyróżnienie - Karolina Żyła - kl. IV -Szko
ła Podstawowa w Raniżowie 

Wyróżnienie - Amanda Fornal - kl. III -
Szkoła Podstawowa w Cmolasie 

Kategoria „Stroik świąteczny" 
I miejsce - Julia Pawlak - kl. III - Szkoła 

Podstawowa w Kolbuszowej Górnej 
II miejsce - Patrycja Borowiec - kl. VI -

Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich 
III miejsce- Karolina Łącz- kl. III - Szkoła 

Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich 
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Kategoria - gimnazja 
Kategoria „Serwetki, wycinanki do koszyczka" 
I miejsce - Sylwia Gil - kl. ID - Gimnazjum 

w Raniżowie 
m miejsce - Patrycja Skiba - kl. m - Zespół 

Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 
Wyróżnienie- Marcelina Kozak-kl. ID - Gim

nazjum w Raniżowie 
Kategoria „Palma powyżej 50 cm" 
I miejsce - praca zbiorowa - Anna Kolis, 

Katarzyna Liszcz, Damian Draus - kl.II - Gim
nazjum w Widełce 

Il miejsce- praca zbiorowa - Magdalena Se
rafin, Aleksandra Żak, Marcin Krawiec, Zbigniew 
Bębenek - kl. III - Zespół Szkół Specjalnych w 
Kolbuszowej Dolnej. 

, ,Zobacz Mój Ta lent" 
Kolbuszowski Dom Kultury (15 kwietnia 2018r) znów pękał w szwach. Tym razem za sprawq najmłodszych aktywnie uczest

niczących w kulturze gwiazd estrady. 

Jak już wiele razy można było się przekonać, 
dwieście miejsc na sali widowiskowej, to za mało 
żeby zaspokoić zainteresowanie publiczności wystę
pami. Wszak, od czasu wybudowania obiektu w 1908 
roku liczba mieszkańców miasta wzrosła trzykrotnie. 
Obiekt obecnie pięknie wyremontowany niestety nie 
zwiększył swojej powierzchni. Cieszy zainteresowa
nie kulturą, martwi to że czasem brakuje komfortu 
przy jej oglądaniu. Niedzielna impreza wypełniłaby 
publicznością salę dwukrotnie większą niż ta której 
patronuje Michał Czartoryski animator ruchu teatral
nego. ,,Zobacz Mój Talent'' to pierwsze i nie ostatnie 
w tym roku prezentacje małych i młodych artystów z 
Kolbuszowej. Do których radośnie dołączyły przed
szkolaki z Weryni i uczniowie szkoły muzycznej z 
Kamienia wraz z nauczycielami. Maluchy z Weryni, 
tak wielkiej widowni pewnie jeszcze nigdy nie wi
działy, dobrze przygotowane przez Mariolę Szypułę 
i Danutę Żądło poradziły sobie z występem znakomi
cie. Co raz wyrażniej prezentuje się koncepcja tańca 
grup prowadzonych przez Annę Puzio w Kolbuszowej 
i filii w Górnej. Ambitne miniatury taneczne grup star
szych pozwalają na rozwój inwencji twórczej, tance
rzy zaciekawiają i inspirują. Z kolei solidne przygoto
wanie baletowe grup maluchów na pewno zaowocuje 
w przyszłości. Tą prezentację zakończył udany debiut 
,, Teatru Tańca", działającego od pażdziernika. Skupio
ne aktorki/ tancerki przedstawiły obrazowo z talentem 
,,Mitologie" w reżyserii Anny Puzio. Inne debiutant
ki „ Zespół Mażoretek" składający się z uczennic 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej ze swadą, 

wykonały trudny układ taneczny, będący efektem 
rozpoczętej w listopadzie pracy. Marzena Płaza cho
reografka mażoretek z wypiekami na twarzy oglądała 
pierwszy sceniczny występ swoich podopiecznych. 
Młode tancerki z jedynki dobrze tańczyły i wywijały 
pałeczkami ,,jak złoto" i to zaledwie po kilkunastu 
godzinach prób. Młodzieżowy Big Band Jazzowy 
Kolbuszowa - Niwiska wprowadził publiczność w 
jazzowe klimaty. Tak dobrze swingująca młodzież to 
efekt umiejętności przekazania istoty tego czym jest 
jazz przez Wojciecha Fronta prowadzącego ten cie
kawy rozwojowy zespół. Pani Dorota Wilk dyrektor 
szkoły muzycznej w Niwiskach z balkonu, słuchała 
coraz bardziej nowoorleańskiego brzmienia bandu. 

Adeptki prowadzonego przez Katarzynę Liszcz -
Starzec „Studia Wokalnego"wykonaływmniejszych 
i większych grupach inspirowane wiosną przeboje. 
Wokaliści udowodnili, że śpiewać każdy może pod 
warunkiem że oprócz talentu włoży w to odpowiednią 
ilość pracy. Ciężkiej systematycznej pracy instruktora 
z uczniami o bardzo zróżnicowanym stopniu uzdol
nienia. W finale koncertu miał miejsce popis działają
cej od pięciu lat Szkoły Muzycznej z Kamienia, ponad 
czterdziestoosobowa grupa przedstawiła klasyczny 
balet Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów" 
w formie rozbudowanej zabawy muzycznej. Pre
mierę koncertu obejrzeć było można w grudniu ub. 
roku w Kamieniu. Spektakl jako najciekawszy w 
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ostatnim okresie efekt pracy placówki, zaprezento
wano w Kolbuszowej. Przedstawienie samo w sobie 
warte jest odrębnej imprezy, jeżeli, tylko szkoła da 
się zaprosić to w grudniu wystąpią z „Dziadkiem" 
na „Muzycznych sankach św. Mikołaja". Wszyscy, 

młodzi artyści wykazali się nie tylko talentem ale też 
ogromnym apetytem konsumując przygotowane dla 
nich słodkości. Młodym talentom, które tak efektow
nie zaprezentowały się na scenie Miejskiego Domu 
Kultury i ich opiekunom życzymy dalszych sukcesów 

i wytrwałości w drodze do gwiazd. Dalsze poczynania 
dzieci i młodzieży obejrzeć, będzie można w dniu 9 
czerwca br. podczas Dni Kolbuszowej na deskach 
estrady plenerowej umieszczonej na rynku miejskim. 

Przy Zespole Szkół Techn icznych powstają korty ten isowe 
Dwa korty tenisowe powstają przy 

Zespole Szkól Technicznych im. Boha
terów Września 1939 r. w Kolbuszowej. 
Sportowa inwestycja ma zostać zakończo
na do 15 czerwca. 

Budowa kortów tenisowych możliwa jest 
dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymał Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach „Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej - edycja 2017". Z tego 
źródła Powiat Kolbuszowski dostał 331 tys. zł. 

KORTY, WIATA I CHODNIK 

Fundusze te oraz wkład własny Powiatu, 

który wynosi 331 tys. zł pozwoli na budowę dwóch 
kortów tenisowych - jednego z nawierzchnią akry
lową oraz drugiego z nawierzchnią z trawy syn
tetycznej. W ramach tego zadania wybudowana 
zostanie również wiata rowerowa, ogrodzenie 
oraz zamontowane będzie oświetlenie. Ponadto 
przebudowany zostanie istniejący chodnik oraz 
wybudowany nowy. 

WSPARCIE DLA SAMORZĄDU 

Jak zaznacza Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś kilkusettysięczna dotacja to wynik zaan
gażowania parlamentarzysty Zbigniewa Chmie
lowca. - Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki 

staraniom Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielow
ca, który wspiera działania naszego samorządu, 
mające na celu rozbudowę bazy sportowo-rekre
acyjnej, nie tylko tej szkolnej - mówi Starosta 
Kolbuszowski JózefKardyś. 

W ZST NA BOGATO 

Baza sportowa Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej z roku na rok sukcesywnie jest 
wzbogacana. Aktualnie szkoła dysponuje nowo
czesnym kompleksem boisk sportowych Orlik oraz 
szkolną siłownią. Ponadto do dyspozycji młodzie
ży pozostaje również sala gimnastyczna. 

B. Żarkowska, A. Stec 

Przy Zespole Szkól Technicznych w Kolbuszowej powstają dwa korty teni- Przy kortach zamontowane zostanie oświetlenie. 
sowe. Fot. B. Żarkowska 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
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eillai: ki .• ad a 
Maraton Matematyczny 

Maraton Matematyczny „Banachiada " to ogólnopol
ski konkurs dla gimnazjalistów organizowany przez Zespól 
Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Ba
nacha w Jarosławiu. 

Biorą w nim udział zespoły dwuosobowe. W czasie nieprzekraczającym 
5 godzin uczniowie rozwiązują jak największą ilość zadań spośród 120 zadań 
matematycznych o różnym stopniu trudności. 

W tym konkursie nieprzerwanie od roku 2012, czyli od sześciu lat, 
startują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, obecnie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbu
szowej. Za każdym razem wracali z niego z tarczą. Warto przypomnieć, że 
czterokrotnie byli laureatami, zajmując kolejno I, ID, I i II miejsca. Tegoroczny 
konkurs przyniósł naszym uczniom kolejne zwycięstwo - I miejsce i tytuł 
laureata. Tym samym po raz trzeci wywalczono dla szkoły zwycięski laur, 
czyli ,,Złotą gęś". 

Tym razem ,,Dwójkę" reprezentowali Iga Flis i Radosław Wolak, a ich 
opiekunem dydaktycznym była pani Helena Mazan. 

Brawo dla laureatów! Brawo dla nauczyciela! Niech żyje królowa nauk - ma
tematyka! 

SP nr2 w Kolbuszowej 
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N IEZWYKŁA PŁYTA N IEZWYKŁYCH MUZYKANTÓW 
Czwarta część serii „Muzykanci z 

Puszczy Sandomierskiej" dokumentuje 
muzykę „Kapeli Jurka Wrony" z Kolbu
swwej. 

Wyjątkowego klarnecisty, wyrosłego wśród 
muzykantów, wyjątkowej miejscowości - Trzę
sówki, wychowanego w wyjątkowej rodzinie mu
zykantów. Na płycie zarejestrowanych jest jeszcze 
trzech innych instrumentalistów. Skrzypek pry
mista Kazimierz Marcinek, skrzypek sekundzista 
Wiesław Malec i basista Zdzisław Ziarkiewicz 
- wszyscy najlepsi w swoim fachu. Kapela po
wstała w sierpniu 2017 roku przy Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej, od początku działalności 
pomiędzy jej członkami panuje atmosfera wza
jemnego szacunku. Efektem wspólnej pracy mu
zykantów było zarejestrowanie i wydanie przez 
instytucję patronującą płyty, przeznaczonej dla 
różnych odbiorców i dokumentującej stan żywej 
ludowej muzyki z tych terenów. Zgodnie z wolą 
lidera Kapeli na końcu nagrania znajduje się sześć 
nagrań archiwalnych rodzinnej Kapeli Wronów. 
Płytę słucha się z przyjemnością, polecamy ją 
znawcą folkloru, miłośnikom folkloru oraz każ
demu miłośnikowi muzyki. Podczas składu książki 
do której załączona jest płyta nastąpił błąd i został 
usunięty niewielki ale bardzo istotny fragment 
tekstu dotyczącego najbliższej rodziny Jerzego 
Wrony. Jak zwykle „diabeł" tkwi w szczegółach 
i w tekście „Rodzina jak orkiestra" nie została 
wydrukowana informacja o muzykujących dzie
ciach i wnukach lidera kapeli. Brakujący tekst 
zamieszczamy poniżej i w formie erraty zostanie 

dołączony do wydawnictwa: strona 1 4, po zdaniu 
„ Zawodowo był inspektorem ds. kultury urzędu 
gminy w Cmolasie, do czasu przejścia na rentę, 
był pracownikiem domu kultury w Kolbuszowej" 
- ,,Ten wyjątkowy klarnecista zaczynał od nauki 
gry na perkusji, ukończył rzeszowską szkołę mu
zyczną w klasie klarnetu, ( w tym czasie był jednym 
z niewielu, którzy zdali trudne egzaminy), grywa 
też na saksofonach. Córka Jola na skrzypcach w 
kapelach ludowych i zespole Bandoska (obecnie 
zamieszkała w Irlandii). Druga córka Edyta jest 
wykształconym pedagogiem, uczy muzyki, skoń-

czyła średnią szkołę muzyczną, gra na flecie, jej 
córka Patrycja jest też flecistką, dwójce jej młod
szych dzieci nie brakuje też zapału do muzykowa
nia. Łukasz Wrona, brat Edyty podobnie jak ojciec 
jest wykształconym muzykiem, klarnecistą". 

Artystę i jego najbliższych w imieniu wy
dawcy za pomyłkę przepraszamy. Na prośbę 
instrumentalisty uzupełniamy również informa
cję, której nie podał wcześniej o tym że gra na 
klarnecie C. 

Zainteresowanych płytą odsyłamy do założy
ciela i kierownika kapeli Jerzego Wrony. 

PROJ EKCJA C I E KAWEGO F I L M U  
Z I NTERESUJĄCYM AKTOREM 

,, Wyklęty" to pierwszy pełnometrażowy film według scenariusza i w reżyserii Kon
rada Łęckiego, wyprodukowany przez „Fundację Między Słowami", której jednym 
z założycieli jest aktor Marcin Kwaśny, odtwórca jednej z ważnych ról w produkcji. 
Film powstawał dwa lata, miał bardw skromny budżet i można powiedzieć, że powstał 
dzięki zaangażowaniu fundacji, jej wydawnictwom: między innymi takim perełkom, 
jak płyta z nagraniem „Grypsy z celi śmierci Łukasza Cieplińskiego" czy „Raport rot
mistrza Witolda Pileckiego z 1945 r. " czytanych przez Kwaśnego. Aktor dzieciństwo i 
młodość spędził w Tarnowie, obecnie mieszka w Warszawie. 

Na Pradze, którą jest oczarowany poznał 
żonę i założył wraz z innymi w/w fundację. Posia
da spory dorobek aktorski, znany jest z produkcji 
telewizyjnych i filmowych dla różnych odbiorców, 
gdzie zawsze prezentuje dobry warsztat aktorski. 
Ambitnym filmem, w którym występuje jest „Re
zerwat" nakręcony w miejscu, o którym opowiada, 
to jest na Pradze, jedynej ocalałej przedwojennej 
dzielnicy stolicy. Obecność na projekcji filmowej 
,,Wyklętego" (24 marca 2018 r.) Marcina Kwa
śnego niewątpliwie przyciągnęła i zainteresowała 
filmem sporą publiczność, w której zawsze w ta
kich sytuacjach dostrzec można redakcję pierwszej 

i najstarszej kolbuszowskiej gazety samorządowej 
„Przeglądu Kolbuszowskiego", współorganizatora 
spotkania. Brakiem wiary w miłośników historii w 
miasteczku nad Nilem wykazał się sam Andrzej 
Wesołowski, który „spanikował" i usilnie nama
wiał przy pomocy sieci komórkowej znajomych, 
żeby przyszli na projekcję (wabiąc tym, że na sali 
jest aktor sitcomu „Mjak miłość", a film wcale nie 
jest o partyzantach). Publiczność jednak się zjawiła 
i wkrótce sala się zapełniła zróżnicowanymi wie
kowo zainteresowanymi historią widzami. Odno
towaliśmy sporą grupę młodzieży. Przed projekcją 
szef archiwum rodzinnego Wesołowskich przedsta-
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wił część swoich zbiorów opowiadając o ich związkach 
z ludźmi z tamtych czasów. Następnie była projekcja i 
spotkanie z aktorem i producentem filmu „Wyklęty". Pro
fesjonalnie spotkanie, niczym rasowy krytyk filmowy, 
poprowadziła Elżbieta Lewicka. Szczególnie wzruszająca 
była wypowiedź jednego z widzów o wuju wyklętym z 
pobliskiej Kamionki, który za miłość do Ojczyzny zapłacił 
sześcioletnim więzieniem i wykluczeniem społecznym 
przez następnych dwadzieścia lat. Widz stwierdził, że film 
jest całkowicie zbieżny z opowieściami jego krewnego. No 
cóż, lepszej recenzji obraz nie mógł uzyskać. Pozytywna 
opinia o „ Wyklętym" syna Józefa Franczaka, pierwowzoru 
bohatera filmu, otworzyła mu drogę do uzyskania patronatu 
prezydenta Andrzeja Dudy. Film ma ciekawy scenariusz, 
jest dobrze zrobiony, ma wybitną obsadę aktorską, przez 
co jest najlepszą z dotychczas nakręconych fabułą, opo
wiadającą o losach żołnierzy niezłomnych. 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Obchody 8 .  roczn icy katastrofy smoleńskiej 
1 O kwietnia, Kolbuswwa uczciła ósmą 

rocznicę katastrofy smoleńskiej. Obchody 
zorganizowano przy Zespole Szkól Tech
nicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 

Uczestniczyli w nich: mieszkańcy, władze 
samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje 
szkół, młodzież szkolna, przedstawiciele służb 

mundurowych, instytucji, środowisk kombatanc
kich oraz organizacji społecznych i politycznych. 

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem 
hymnu państwowego. Uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych przedstawili program artystyczny, 
w którym przypomniano wydarzenia z IO  kwiet
nia 201 0  roku oraz zbrodnię katyńską. Następnie, 

zebrani uczestniczyli we wspólnej w modlitwie, 
którą poprowadził ks. Lucjan Szumierz, proboszcz 
parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. 

Na zakończenie, delegacje złożyły kwia
ty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy 
smoleńskiej. 

J. Mazur 

Remont budyn ku byłej synagog i 
Kontynuowane są prace przy modernizacji budynku 

dawnej synagogi. Po remoncie w budynku będzie dzia
łał Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej. Jesienią 
planowane jest otwarcie odnowionego obiektu. 

Po wymienianie pokrycia dachowego, montażu zewnętrznej 
stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzone są roboty wykończeniowe. 

W budynku wykonano nowe instalacje elektryczne oraz sani
tarne, na posadzkach położono płytki, zamontowano windę dla osób 
niepełnosprawnych. Kontynuowane są prace przy elewacji. 

Do zrealizowania pozostały następujące prace wykończeniowe: 
montaż okładzin ściennych oraz drzwi wewnętrznych, montaż urzą
dzeń sanitarnych, malowanie ścian. 

Na zewnątrz budynku trwają prace przy zagospodarowaniu 
terenu oraz związane z małą architekturą. 

J. Mazur 
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Budowa bo iska 
w Ko l buszowej Górnej 

Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Górnej. Prowa
dzone są roboty rozbiórkowe boiska o nawierzchni asfaltowej. Planowany termin za
kończenia prac to koniec sierpnia br. 

Zadanie realizowane jest w ramach działa
nia „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na 
terenie Gminy Kolbuszowa" - ,,Program rozwo
ju szkolnej infrastruktury sportowej 2017". Na 

jego wykonanie pozyskano prawie 200 tys. zł, ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Łączny koszt wyniesie ponad 400 tys. zł. 

W ramach inwestycji powstanie boisko o wy
miarach 44m x 24m, obejmu
jące: boisko do piłki ręcznej, 
boisko do koszykówki, dwa 
boiska do siatkówki oraz kort 
tenisowy. Nawierzchnia bo
iska wykonana będzie z tra
wy syntetycznej. Na placu 
stanie trybuna na I 00 miejsc. 
Obiekt zostanie ogrodzony i 
oświetlony. 

J. Mazur 

B u dowa chod n i ka 
w Przed borzu 

Trwają prace przy budowie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 
325 R Blizna - Leszcze - Przedbórz - Poręby Kupieńskie, strona lewa w miejscowości 
Przedbórz. 

Inwestycja realizowa
na jest przez Zarząd Dróg 
Powiatowych, finansowana 
przez gminę Kolbuszowa. 
Koszt zadania to 200 tys. zł. 

W ramach inwestycji 
wybudowany zostanie odci
nek chodnika o długości 450 
m. i szerokości 1,5 m. Pla
nowany termin zakończenia 
- 30.06.2018. 

J. Mazur 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 

■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 3 5 ust.I ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy 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 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem. 

■ 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 2018r., poz. 121 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbu
szowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 
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Płatności  on l i ne 

za doku menty 

w USC 
Gmina Kolbuswwa przystąpiła do 

programu prowadzanego przez Krajową 
Izbę Rozliczeniową S.A. wraz z Minister
stwem Cyfryzacji i wdrożyła moduł ob
sługi płatności online dostępny dla klien
tów jednostek administracji publicznej, 
pozwalający na opłacenie przez Internet 
wniosku o odpis aktu stanu cywilnego. 

Płatności są realizowane w systemie szyb
kich płatności internetowych Paybynet, który 
umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z 
konta bankowego klienta na rachunek urzędu. 

JAK ZAMÓWIĆ ODPIS? 

Żeby zamówić odpis dokumentu należy 
wejść na stronę obywatel.gov.pl odszukać dana 
usługę, potwierdzić swoją tożsamość Profilem 
Zaufanym ( eGO) i wypełnić elektroniczny formu
larz (rodzaj odpisu, kogo dotyczy, uzasadnienie). 
Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest 
przesłanie upoważnienia w formie załącznika. 

W przypadku gdy odpis dotyczy osoby wy
pełniającej formularz, dane personalne zostaną 
automatycznie zaciągnięte do odpowiednich ru
bryk. Do uzupełnienia pozostaną jedynie dane 
kontaktowe. 

ODBIÓR W URZĘDZIE CZY W DOMU? 

Kolejnym krokiem jest wybór sposobu od
bioru dokumentu. Może to być odbiór osobisty w 
Urzędzie Stanu Cywilnego, tradycyjna przesyłka 
pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP wer
sja elektroniczna dokumentu. 

PŁATNOŚCI ONLINE 

Ostatni krok to uregulowanie płatności. 
Kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów od
pisów, które zostały wskazane w formularzu. 
Ceny są różne (22 zł- za odpis skrócony aktu 
stanu cywilnego, także za odpis wielojęzyczny; 
33 zł- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego). 
Wszystkie koszty wyszczególnione zostaną w 
bilansie płatności. 

Nowością jest tu możliwość uregulowania 
rachunku za pomocą bankowości internetowej. Po 
wybraniu nazwy banku, nastąpi przekierowanie 
do strony logowania danego banku. Przy płatności 
online prowizja za realizację usług udostępnio
nych na ePUAP wynosi tylko 0,59 zł. 

Dla osób nieposiadających konta interne
towego istnieje możliwość zapłaty tradycyjnym 
przelewem. W tej sytuacji należy skan dowodu 
zapłaty dołączyć jako załącznik. 

l 
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SERWIS I N FORMACYJ NY 

U RZĘDU MIEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Przebudowa u l .  1 1 -go  L istopada 

N owe m iejsce rekreacj i  
Teren wokół stawów w Weryni wstanie zagospodarowany. 

Mieszkańcy zyskają atrakcyjne miejsce do rekreacji. 
Koszt zadania wyniesie 280 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, w ramach Programu Operacyjnego „Rybac
two i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność. 

Projekt przewiduje budowę wiaty, służącej celom rekreacyjnym dla osób 
korzystających ze stawów w Weryni oraz uczestników lekcji przyrodniczych. Wy
budowany zostanie budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. 
Ponadto powstanie parking oraz stojaki na rowery. Edukacyjną funkcję będzie pełnić 
ścieżka przyrodnicza, z tablicami opisującymi gatunki zwierząt i ryb występujących 
w okolicy. Teren zostanie ogrodzony. 

Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. 

J.Mazur 

Przebudowa ul. 11 - go Listopada - zmiana or
ganizacji ruchu. Wylqczenie z ruchu prawej strony 
ulicy oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że rozpoczęto 
realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej m 150503 
R ul. 11 - go Listopada w Kolbuszowej" przez firmę Bruk Dar 
Dariusz Skawiński. 

Wyłączona z ruchu zostaje prawa strona ulicy 11-go Listo
pada. Wprowadzono jednokierunkowy ruch od drogi krajowej m 
9 w stronę ul. Ks. Ruczki. Od strony ul. Ks. Ruczki obowiązuje 
zakaz wjazdu. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotka n ie z przeds ięb iorcam i 
Z inicjatywy Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. zorganizowano w Kol

buswwej, 21 marca w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu spotkanie 
z przedsiębiorcami. Tematem przewodnim były formy wsparcia finansowego dla firm. 

Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza 
Kolbuszowej Marek Gil. Swoją ofertę dla przedsię
biorców skierowali przedstawiciele: Podkarpackie
go Funduszu Rozwoju oraz Banku Spółdzielczego 
w Kolbuszowej. 

Wsparcie oferowane przez Fundusz przezna
czone jest w szczególności dla firm, które mają 
utrndniony dostęp do finansowania. Przedstawiono 
zgromadzonym narzędzia i instrumenty finansowe 
będące w ofercie Funduszu. Ponadto, udzielono im 
wskazówek jak wypełniać wnioski, jakie doku
menty są potrzebne do starania się o finansowanie. 

Produkty kredytowe pomagające w finan
sowaniu działalności bieżącej i inwestycyjnej 
przedstawi! Wiesław Staniszewski Prezes Banku 
Spółdzielczego w Kolbuszowej. 

Organizatorzy spotkania: Podkarpacki Fun
dusz Rozwoju, Urząd Miejski w Kolbuszowej. 

J. Mazur 
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Fundusze 
Europejskie 
Polska Cyfrowa 

Szanowni Mieszkańcy, 
Niniejszym informujemy, że firma Voice 

Net S. A. realizuje na terenie Państwa Gminy 
projekt mający na celu budowę sieci światłowo
dowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarcze
nie do gospodarstw domowych oraz instytucji 
w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: 
internet, telewizja, telefon. 

Aktualnie mieszkańców Gminy odwie
dzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net 
S.A. ,  którzy zbierają zgody na instalację w 
poszczególnych gospodarstwach domowych. 
Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza 
zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda 
właściciela posesji jest konieczna do dokonania 
przyłącza, przez które mogą być w przyszłości 
świadczone w/w usługi. 

Dzięki wyrażeniu zgody zostanie doko
nane darmowe przyłącze do budynku i można 

:I:,� VOIC ET 
TELEK0MUNIKAOA 

internet, telewizja, telefon w dowolnym cza
sie. 

Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłą
cza będzie mógł korzystać każdy operator, który 
będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego 
gospodarstwa domowego. 

W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, 
przyłącze będzie mogło być wykonane w przy
szłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy 
cena wynosić może ok. 2200 zł. 

Mieszkańcy są proszeni również o wypeł
nienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie 
ofert do wymagań i potrzeb. 

Zachęcajmy do wyrażania zgód na doko
nanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych 
mieszkańców. 

Niniejsza inwestycja niesie ogromne ko
rzyści dla Gminy jak i wszystkich mieszkańców 
miejscowości gdzie realizowany będzie projekt, 

będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy 

Państwu 

JANINIE I JANOWI 

DREWNICKIM 
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

SYNA 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i Pracownicy Urzędu Miejskiego 

Pani 

AGACIE ŚWIĘTEK 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

w Weryni 
Wyrazy szczerego żalu 

i współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i Pracownicy Urzędu Miejskiego 

Pani 

ANNIE DREWNICKIEJ 
Nauczycielowi 

Zespołu Szkól Specjalnych 
w Kolbuszowej Dolnej 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i Pracownicy Urzędu Miejskiego 

ZASTĘPCY DOWÓDCY 
PŁD. - WSCH. OKRĘGU 

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 
,,STRZELEC" 

SZEFOWI SZTABU 
DOWÓDCY I l i  KOMPANI I  

INSP. ZS PIOTROWI PANEK 
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i Pracownicy Urzędu Miejskiego 

Nr295 

-
Unia Europejska 

wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodo
wego wzdłuż dróg. 

Wszystkim powinno zależeć na tym, aby 
rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie 
jak największa. Im bardziej rozbudowana jest 
infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, 
tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu 
widzenia mieszkańców jak i działających w niej 
przedsiębiorców oraz potencjalnych inwesto
rów. 

Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód 
ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna 
osoba odmówi wydania zgody na przejście ka
bla przez jej posesje, może to doprowadzić do 
zablokowania całej inwestycji dla pozostałych 
zainteresowanych mieszkańców. 

Liczymy na to, że wspólnymi działaniami 
uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe 
w naszym regionie. 

Pani 

ANNIE DREWNICKIEJ 
Nauczycielowi 

Zespołu Szkól Specjalnych 
w Kolbuszowej Dolnej 

Wyrazy szczerego żalu 
i współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA 
składają 

Dyrektor i pracownicy placówki 

Panu 

STEFANOWI BATORY 
Prezesowi Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu 

,,Samopomoc Chłopska" 
w Kolbuszowej 

Wyrazy szczerego żalu 
i współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i Pracownicy Urzędu Miejskiego 
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: promocja@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523 

Ki l ku m i l ionowa i nwestycja  w szp ita l u 
rozpoczęta 

Rozpoczęły się prace przy budowie 
bloku operacyjnego w budynku Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej. Równole
gle prowadzone sq roboty przy budowie 
Centralnej Sterylizatorni. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej w Kolbuszowej otrzymał 9,7 mln zł do
finansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. Jak podkreślał Poseł RP Zbigniew 
Chmielowiec jest to najwyższa dotacja, jaka trafiła 
do powiatu kolbuszowskiego w ciągu ostatnich lat. 
- Jestem w samorządzie od 1990 roku i mogę po
wiedzieć, że dotacji w takiej wysokości przez te lata 
nie było - wskazywał poseł ziemi kolbuszowskiej. 

WYZWANIE DLA WSZYSTKICH 

Niewątpliwie milionowa dotacja to wynik 
wspólnego zaangażowania dyrektora SP ZOZ Zbi
gniewa Strzelczyka, Posła Zbigniewa Chmielowca 
oraz Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. 
- My jako Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 
cały czas inwestujemy w rozwój szpitala, oczy
wiście w miarę naszych możliwości finansowych. 
Zawsze staramy się przekazywać określone fim
dusze, czy to na zakup sprzętu medycznego czy 
transportowego. Wskazujemy również, z jakich 
źródeł można pozyskać środki finansowe z ze
wnątrz -mówi Starosta Kolbuszowski. - Dlatego 
cieszymy się, że szpital otrzymał tak dużą dotację. 
Niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie dla nas 
wszystkich, aby zadanie, jakie realizowane jest w 
ramach dofinansowania pomyślnie sfinalizować -
podkreśla Starosta. Jednak to nie wszystko. - Już 
myślimy o pozyskaniu kolejnych środków finan
sowych z zewnątrz. Jesteśmy już po wstępnych 
rozmowach - zaznacza Starosta Kolbuszowski i 
Poseł Zbigniew Chmielowiec. 

TRZY SALE OPERACYJNE 

Potężna dotacja pozwoli na przebudowę 
i rozbudowę pomieszczeń w budynku Szpita
la Powiatowego w Kolbuszowej na potrzeby 
nowego, spełniającego najwyższe standardy 
wielostanowiskowego bloku operacyjnego z 
profesjonalną salą wybudzeń. W ramach tej in
westycji powstaną trzy sale operacyjne, sala 
przygotowania pacjenta oraz sala wybudzeń. 
Każda z nich wyposażona zostanie w tor wizyjny 
umożliwiający rejestrację i transmisję zapisu 

operacji w celu bezpośredniej konsultacji me
dycznej w trakcie zabiegu. 

BĘDZIE TOMOGRAF I NÓŻ 
ULTRADŹWIĘKOWY 

Dotacja unijna pozwoli również na wypo
sażenie nowego bloku operacyjnego w najnowo
cześniejszy sprzęt medyczny. Planowo ma zostać 
zakupiony m.in. laser do kruszenia kamieni, ze
staw narzędzi artroskopowych z optyką oraz nóż 
ultradźwiękowy. Jest to aparatura i wyposażenie 
wykorzystywane na bloku operacyjnym oraz sali 
wybudzeń. Oprócz tego kupiony będzie nowo
czesny sprzęt medyczny, służący całej jednostce 
szpitalnej, tj. m.in. tomograf komputerowy, sprzęt 
do rentgenodiagnostyki czy wysokiej kasy aparat 
USG. Zakupy wyposażenia aparatury medycz
nej oraz budowa nowego bloku operacyjnego ma 
służyć przede wszystkim podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa, jakości i dostępności realizowa
nych usług medycznych dla mieszkańców powiatu 
kolbuszowskiego. Wartość całego zadania wynosi 
11 540 826 zł, przy czym wkład fimduszy europej
skich stanowi 9 742 492 zł. 

DRUGA INWESTYCJA 

Jak informuje Zbigniew Strzelczyk, dyrektor 
SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z budową bloku 
operacyjnego jednocześnie powstawać będzie 
Centralna Sterylizatornia. To zadanie realizowa
ne będzie przy 
udziale funduszy 
własnych szpitala. 
W nowo powsta
łej sterylizatorni 
umieszczony bę
dzie nowy steryli
zator parowy, za
kupiony w ramach 
funduszy jakie 
szpital otrzymał, 
dzięki staraniom 
Posła Zbigniewa 
Chmielowca, z re
zerwy budżetowej 

pozwoli na rozwój oddziału urologicznego, który 
obecnie funkcjonuje jako pododdział w struktu
rach oddziału chirurgicznego. Zakończenie prac 
planowane jest na wrzesień. 

O PROJEKCIE 

Projekt pn. ,,Poprawa dostępności usług me
dycznych poprzez przebudowę i rozbudowę oraz 
zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbu
szowej" współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej m VI 
„Spójność Przestrzenna i Społeczna", Działanie 
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo
łecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Umowa na przyznane dofinansowania podpisana 
została uroczyście w Starostwie Powiatowym w 
Kolbuszowej 31 października 201 7  roku. Odbyło 
się to w obecności Marszałka Województwa Pod
karpackiego Władysława Ortyla, Wicemarszałka 
Bogdana Romaniuka, Dyrektora SP ZOZ Zbigniewa 
Strzelczyka, Posła Zbigniewa Chmielowca, Senato
ra Zdzisława Pupy, Radnej Województwa Podkar
packiego Ewy Draus, Starosty Kolbuszowskiego Jó
zefa Kardysia, Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego 
wraz z przewodniczącymi stałych komisji Rady Po
wiatu Kolbuszowskiego oraz pracowników szpitala. 

Barbara Żurkowska 

- >• ----�-
rządu. Przeniesie
nie obecnego blo
ku operacyjnego w Szpita�u Powiatowym w Kolbuszowej trwa budowa now�go bloku operacyjnego. 

lnwestyc1a pochłonie ponad 11 milionów złotych. Fot. B. Zarkowska 
na parter szpitala 
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Oddział dz iała pomaga pacjentom 
- Nie mogłam chodzić, byłam w 

fatalnym stanie, pobyt na oddziale bar
dzo mi pomógł - mówi pani Krystyna, 
mieszkanka Przedborza, która tra.fila 
na kolbuszowski Oddział Rehabilitacji 
Leczniczej, po wymianie stawu biodro
wego. 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 
Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej działa od 
października ubiegłego roku. Utworzony został 
po pomieszczeniach, należących wcześniej do 
Oddziału Noworodkowego i Ginekologiczno 
-Położniczego. Wiele osób, gdy zapadała decy
zja o zamknięciu tych oddziałów i utworzeniu 
w ich miejscu Oddziału Rehabilitacji Leczniczej 
zadawało sobie pytanie, czy takie rozwiązanie 
sprawdzi się. Dzisiaj, po kilkumiesięcznej dzia
łalności kolbuszowskiej rehabilitacji widać, że 
był to krok zrobiony we właściwym kierunku. 
Pobyt na oddziale bowiem wielu pacjentom po-

Specjalistyczny sprzęt. 

mógł wrócić do pełnej sprawności. Wśród ta
kich osób jest pani Krystyna z Przedborza, która 
przeszła operację wymiany stawu biodrowego. 
Z mieszkanką naszego powiatu rozmawiamy na 
sali ćwiczeń. Pani Krystyna, pod czujnym okiem 
terapeutki, wykonuje poszczególne ćwiczenia, 
w międzyczasie opowiada o swojej chorobie. 
- Jestem po wymianie stawu biodrowego i na 
początku w ogóle nie mogłam chodzić. Miałam 
duże problemy z poruszaniem. Na szczęście 
trafiłam tutaj, gdzie zostałam objęta troskliwą 
i profesjonalną opieką - mówi kobieta. - Na
prawdę jestem bardzo zadowolona z warunków 
tutaj panujących oraz przyjaznej atmosfery. To 
jest bardzo ważne - dodaje mieszkanka naszego 
powiatu. 

Profesjonalna sala ćwiczeń. Fot. B. Żarkowska 

PRZYJEMNA ATMOSFERA 

Kilkutygodniowy pobyt na oddziale po
łączony z ćwiczeniami pomógł również panu, 
który trafił na oddział z uszkodzonym splotem 
ramiennym. - Widzi pani, jakiś czas temu nie 
byłem w stanie podnieść ręki, a teraz mogę zro
bić to swobodnie, bez większego trudu - mówi 
młody uśmiechnięty pacjent, wymachując ręką. 
On również, podobnie jak pani Krystyna, za
dowolony jest z opieki, jaką otacza pacjentów 
pracujący na oddziale personel. - Złego słowa 
powiedzieć nie mogę - dodaje mężczyzna. Hu
mory dopisują nie tylko pacjentom, ale również 
personelowi. - U nas atmosfera na oddziale jest 
bardzo przyjemna - mówią terapeutki, nadzoru
jąc ćwiczenia swoich pacjentów. 

DOBRZE, ŻE ODDZIAŁ JEST . . .  

Personel i atmosferę, panującą n a  oddziale 

chwali kolejna pacjentka, która jest po wymianie 
dwóch stawów biodrowych oraz operacji kolana. 
Aktualnie porusza się przy pomocy kul, ale jak 
mówi, nie zawsze tak było. - Wcześniej w ogóle 
nie mogłam chodzić, dopiero gdy trafiłam tutaj 
na oddział i rozpoczęłam rehabilitację moja sytu
acja się poprawiła - mówi kobieta. - Dobrze, że 
ten oddział u nas powstał. Na swoją kolejkę cze
kałam dość długo, ponieważ pomocy potrzebuje 
wiele osób, ale gdy w końcu się doczekałam, to 
otrzymałam fachową pomoc - dodaje. 

ŚWIETNIE WYPOSAŻONY ODDZIAŁ 

W kolbuszowskim Oddziale Rehabilita
cji Leczniczej dla pacjentów przygotowanych 
jest 35 łóżek. Oddział realizuje umowę z NFZ 
na stacjonarną rehabilitację ogólnoustrojową, 
skupiając się na prowadzeniu rehabilitacji lecz
niczej u chorych po leczeniu operacyjnym lub 

Podczas pobytu na oddziale pacjenci realizują specjalnie opracowany dla nich program rehabilitacyjny. 



Nr295 przegląd KOLBUSZOWSKI 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Sprzęt pomocny przy przenoszeniu pacjentów o dużej masie ciała. 

zachowawczym schorzeń, urazów powodują
cych dysfunkcje narządu ruchu lub chorych na 
choroby przewlekłe powodujące niesprawność 
ruchową. Pacjenci mają do dyspozycji świet-

nie wyposażoną strefę rehabilitacyjną z salami 
do kinezyterapii, ćwiczeń indywidualnych oraz 
masażu. Ponadto mogą korzystać ze sprzętu fizy
koterapeutycznego Działu Rehabilitacji Ambula-

Powiat Ko l buszowski  złożył 
wn iosek na  remont d rog i 

Powiat Kolbuszowski złożył wniosek 
na remont drogi powiatowej w Woli Ra
niżowskiej oraz budowę chodnika w tej 
miejscowości. 

Dotacja, o jaką stara się Powiat Kolbuszow
ski wynosi 3 094 498 zł. Wkład własny Powiatu, 
finansowany ze środków pochodzących z gminy 
Raniżów stanowi natomiast 773 625 zł. 

MILIONOWA INWESTYCJA 

Wniosek o dofinansowanie złożony został w 
czwartek (12 kwietnia), w ramach Rządowego Pro
gramu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-

- Przystąpiliśmy do realizacji bardzo dużego 
zadania polegającego na remoncie ponad trzykilo
metrowego odcinka drogi - mówi Starosta Kolbu
szowski Józef Kardyś. - W ramach tej inwestycji 
zaplanowana jest również budowa nowego chodni
ka, remont istniejącego i wiele innych mniejszych 
zadań. Jednak ich realizacja uzależniona jest od 
tego, czy otrzymamy dofinansowanie. Staramy 
się o ponad trzy miliony złotych, jednak muszę 
tu zaznaczyć, że pula środków w tym programie 
jest bardzo mała, żeby nie powiedzieć znikoma -
podkreśla Starosta Kolbuszowski. 

ZAKRES ZADAŃ 

tury Drogowej. Teraz czeka go ocena formalna, a Gdyby wniosek został pozytywnie oceniony 
następnie merytoryczna. wówczas droga powiatowa byłaby przebudowa-

r 

Uchwala dotycząca przystąpienia do realizacji zadania polegającego m.in. na remoncie drogi powiatowej 
w Woli Raniżowskiej podejmowana była podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego - 12 kwietnia. 
Fot. B. Żarkowska 

toryjnej, mieszczącego się na parterze szpitala. 
Czas trwania pobytu w Oddziale wynosi od 2 do 
6 tygodni, średnio 3 tygodnie. 

Barbara Żurkowska 

na na odcinku liczącym ponad trzy kilometry, od 
kościoła do granicy z Lipnicą.' Nowy chodnik na
tomiast zostałby wybudowany od miejsca, gdzie 
kończy się istniejący stary chodnik, a kończyłby 
przy moście (w kierunku Lipnicy). Ponadto, w 
ramach tego zadania, zaplanowano: przebudo
wę istniejących zjazdów, wykonanie poboczy z 
kruszywa, przebudowę istniejących przepustów 
wraz wykonaniem ścianek czołowych, wykonanie 
rowu krytego o długości 96 m, umocnienie rowu 
otwartego płytami ażurowymi, a także remont ist
niejącego chodnika. 

Barbara Żurkowska 

Pani 

AGACIE ŚWIĘTEK 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

w Weryni 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 

składają: 

Starosta, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady 

oraz Radni 
Powiatu Kolbuszowskiego 
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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1  i §4 ustawy 
z dnia 14 czerwca I 960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11 fust. 3 ustawy z dnia IO kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496) 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
Z A W I A D A M I A  

O WYDANIU DECYZJI NR D/11/3/2018 Z 
DNIA 17.04.2018 R 

(ZNAK SPRAWY: AB.6747.6.2.2018) 

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w 
Majdanie Królewskim Rynek l a  z wniosku z dnia 
28.02.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w Hucie 
Komorowskiej „Dołek" na działkach położonych 
w Hucie Komorowskiej: 

I) działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
obręb 0002 Huta Komorowska: 518, 578, 606; 

2) działki dzielone pod inwestycję: 
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewi
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 498 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia I O kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496) 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
Z A W I A D A M I A  

O WYDANIU DECYZJI NR D/11/4/2018 
Z DNIA 17.04.2018 R 

(ZNAK SPRAWY: AB.6747.6.3.2018) 

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w 
Majdanie Królewskim Rynek l a  z wniosku z dnia 
28.02.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w Komo
rowie i w Hucie Komorowskiej „Kamionka -

Śmierć przychodzi cicho. 
Niezapowiedziana, nieproszona. 

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili 
jest zawsze gościem nie na czas .. . . 

Państwu 

JANINIE I JANOWI 
DREWNICKIM 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

SYNA 
składają 

Starosta, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady 

wraz z Radnymi 
Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego 

(498/1 i 498/2); 500 (500/1, 500/2 i 500/3); 
501 (501/1 i 501/2); 506 (506/1, 506/2 i 506/3); 
586 (586/1 i 586/2); 584 (584/1 i 584/2); 587 
(587/1 i 587/2); 588 (588/1, 588/2 i 588/3); 596 
(596/1 i 596/2); 589 (589/1, 589/2 i 589/3); 
597 (597/1 i 597/2); 598 (598/1 i 598/2); 
599 (599/1 i 599/2); 615 (615/1 i 6 15/2); 
616 (616/1, 616/2); 617 (617/1 i 617/2); 611 
(611/1, 611/2 i 6 11/3); 602 (602/1 i 602/2); 
573 (573/1 i 573/2); 575 (575/1 i 575/2); 576 
(576/1 i 576/2); 577 (577/1 i 577/2); 572 (572/1 
i 572/2); 571 (571/1 i 571/2); 564/3 (564/13 i 
564/14); 562/2 (562/3 i 562/4); 527/2 (527/3 
i 527/4); 525/2 (525/3 i 525/4); 524/2 (524/3 
i 524/4); 520 (520/1 i 520/2); 515 (515/1 i 
515/2); 580/1 (580/3 i 580/4). 
W nawiasach wskazano działki po podziale, 
ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału, prze
znaczone pod inwestycję i przechodzące na 
własność inwestora. 

3) Nieruchomości lub ich części, z których ko
rzystanie będzie ograniczone: 
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka 
ewidencyjna 180603 _ 2 Majdan Królewski: 
1700, 1127, 595 

Bór - las" na działkach położonych w Komorowie 
i w Hucie Komorowskiej: 

I) działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 
180603 _ 2 Majdan Królewski: 11 

2) działki dzielone pod inwestycję: 
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 
180603 _ 2 Majdan Królewski: 
10 (10/1 i 10/2); 
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka 
ewidencyjna 180603 _ 2 Majdan Królewski: 
1391 (1391/1, 1391/2), 1359 (1359/1,1359/2), 
1393/3 (1393/6, 1393/7), 1393/1 (1393/4, 
1393/5), 1357/1 (1357/3, 1357/4), 1355 
(1355/1, 1355/2), 1354 (1354/1, 1354/2 
i 1354/3), 1352 (1352/1, 1352/2 i 1352/3), 
1349 (1349/1, 1349/2 i 1349/3), 1346 (1346/1, 
1346/2 i 1346/3), 1344 (1344/1, 1344/2), 1343 
(1343/1, 1343/2). 
W nawiasach wskazano działki po podziale, 

Panu 

ROBERTOWI BRYKOWI 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA 

składają: 

Starosta, Zarząd Powiatu , 
Przewodniczący Rady 

oraz Radni 
Powiatu Kolbuszowskiego 
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4) Działki, które są planowane do przejęcia na 
rzecz Gminy Majdan Królewski: 
518, 578, 606, 498/1 ( 498)*, 500/2 (500)*, 
501/1 (501)*, 506/1 (506)*, 586/1 (586) *, 
584/1 (584)*, 587/1 (587)*, 588/1 i 588/2 
(588)*, 596/1 (596)*, 589/1 (589)*, 597/1 
(597)*, 598/1 (598)* ,  599/1 (599)*, 615/1 
(615)*, 616/1 (616)* ,  617/1 (617)*, 611/1 
i 611/2 (611)*, 602/1 (602)*, 573/1 (573)*, 
575/1 (575)*, 576/1 (576)*, 577/1 (577)*, 
572/1 (572)*, 571/1 (571)*, 564/13 (564/3)*, 
562/3 (562/2)* ,  527/3 (527/2)* ,  525/3 
(525/2)*, 524/3 (524/2)*, 520/1 (520)*, 515/1 
(515)*, 580/3 (580/1)*, 

* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem. 
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział 

nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w ter

minie czternastu dni od daty ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 - 1430 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia za
warte jest w decyzji. 

ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału, prze
znaczone pod inwestycję i przechodzące na 
własność inwestora. 

3) Nieruchomości lub ich części, z których korzy
stanie będzie ograniczone: 
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 
180603_2 Majdan Królewski: 23; 
obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewi
dencY.ina 180603 _2 Majdan Królewski: 628 
i 1383. 

4) Działki, które są planowane do przejęcia na 
rzecz Gminy Majdan Królewski: 
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 
180603 _ 2 Majdan Królewski: 
11, 10/1 (10)*; 
obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewi
dencyjna 180603 _2 Majdan Królewski: 
1391/1 (1391)*, 1359/1 (1359)* ,  1393/6 
(1393/3) * ,  1393/4 (1 393/1 ) * ,  1357/3 
(1357/1)*, 1355/1 (1355)* ,  1354/1 (1354)*, 
1352/1 (1352)*, 1349/1 ( 1 349)*, 1346/1 
(1346)*, 1344/1 (1344)*, 1343/1 (1343) *; 

* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem. 
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nie

ruchomości na potrzeby budowy drogi. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w ter

minie czternastu dni od daty ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 - 1430 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada I O, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia za
warte jest w decyzji. 

,e.t!�Sl.1! 
• 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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Kolej ne meda le  START WI DEŁKA 

Reprezentacja STARTU WIDEŁKA zaliczyła kolejny 
turniej badmintona Puchar Gór Świętokrzyskich - Grand 
Prix Polski Juniorów Młodszych i Miodzików Młodszych. 
Szymon Maciąg przywiózł złoto i brąz. 

23-25 marca w Suchedniowie odbył się duży turniej badmintona z 
cyklu Grand Prix Polski, na którym wystartowało 230 zawodników z 57 
klubów w tym także zawodnicy z Ukrainy i Białorusi. Gminę Kolbuszową 
reprezentowali zawodnicy Startu Widełka, w kategorii Juniora Młodszego: 
Szymon Maciąg, w kategorii Młodzika Młodszego: Klaudia Rzeszutek, 
Emilia Pastuła, Maksymilian Chuchro. Świetny wynik osiągnął Szymon 
Maciąg, który w grze podwójnej wywalczył brązowy medal wraz z Karolem 
Budnym UKS Bennica Kędzierzyn Koźle, natomiast w grze pojedynczej po 
wyczerpującym trzy setowym pojedynku z Andrzejem Niczyporukiem AZS 
WAT Warszawa zdobył złoto. Wysokie, piąte miejsce wywalczyła w kategorii 
młodzika młodszego Klaudia Rzeszutek, która w dwóch setach o wejście do 
strefy medalowej uległa zawodniczce ABRM Warszawa Amelii Mateusiak. 

Dziękujemy zawodnikom Startu Widełka i życzymy kolejnych suk
cesów. 

Piotr Surowiec 

BADM\NTON DUMĄ SUCHEDNIOWA � 
i 112._ u 

�l)J 

Puchar  Po lski Nord ic  Wa l ki n g  w Ko lbuszowej 
Ruszyły zapisy na zawody Pucharu Polski Nordic Walking. 2 czerwca Kolbusza

wa po raz szósty będzie gospodarzem zawodów. W ubiegłym roku w sportowej rywa
lizacji w naszym mieście, wzięło udział ponad 400 zawodników z Polski i zagranicy. 

<\ 
HERKUUS 

K O M U N I K A T  
Od 24 stycznia 2018 r., pod adre

sem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr 
podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarują
cych odpadami. 

Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy da
nych o produktach i opakowaniach oraz o gospo
darce odpadami (BDO). 

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć 
wniosek do właściwego marszałka województwa w 
terminie do 24.07.20 I 8 r. Formularze wniosków są 

dostępne na stronie internetowej rejestru w formie 
edytowalnego dokumentu Word. 

Do złożenia wniosku zobowiązani są przed
siębiorcy, o których mowa w art. 50 ust. I pkt I - 6 
ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 
2018 poz. 21 z późn. zm.). 

Podmioty wymienione w art. 51 ust. I pkt 
1-5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do 
rejestru z urzędu przez marszałka województwa, 
właściwego ze względu na miejsce wykonywania 
działalności. 

Podmioty, które dotychczas były zarejestro-

Miejscem startu i mety zawodów będzie sta
dion przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej. Zawody 
będą rozgrywane na dystansie: 5 km, 10 km i pół 
maratonu. Zawodnicy wystartują w klasyfikacji dru 
żynowej i indywidualnej w podziale na wiek i płeć. 

Wydarzeniu będą towarzyszyły liczne atrakcje. 
W ramach imprezy powstanie miasteczko aktywnego 
stylu życia oraz punkt zabaw dla dzieci. Odbędzie się 
też pokaz profesjonalnej techniki Nordic Walking, 
a uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursie pra
widłowego „chodzenia z kijkami". Gośćmi specjal
nymi będą znani aktorzy - Tamara Arciuch i Bartek 
Kasprzykowski. 

Uczestnikom organizatorzy zapewniają pa
miątkowe medale oraz pakiety startowe. Trzy naj
lepsze osoby w każdej kategorii otrzymają puchary. 
Na koniec zawodów, przewidziane jest losowanie 
upominków ufundowanych przez sponsorów. 

Zapisy na stronie: http://pucharpolskinw.pl/ 
pucharpolskinw/. Mieszkańcy gminy Kolbuszowej, 
mogą wziąć udział bezpłatnie w zawodach- pod wa
runkiem, że zapiszą się za pośrednictwem strony 
internetowej. 

J. Mazur 

wane w rejestrach prowadzonych przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpi
sywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując 
wpisu marszałek województwa przydzieli nowy 
numer rejestrowy. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej Województwa Podkarpac
kiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na 
ścieżce 

BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona śro
dowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodaru
jących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 
60 58; 17 747 63 34-35; 17 747 63 32; 17 773 60 
24; 17 773 60 40, 17 747 69 25. 
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WYDARZEN IA Z ŻYC IA muzeum i FU N DACJ I 
im .  ks . Ka rdynała Adama Kozłowieck iego 

, ,S E RCE  B EZ GRAN IC "  marzec - kwiec i eń 2018  r. MUZEUM 

I kwietnia 20 I 8 r. obchodziliśmy I 07 rocznicę urodzin Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ. Jak co roku z tej okazji uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie 
Komorowskiej uczcili święto swojego patrona w Muzeum, uczestnicząc 8 
kwietnia 2018 r. w lekcji muzealnej przeprowadzonej przez Ks. Daniela 
Korycińskiego Dyrektora Muzeum. Młodzież wzięła też udział w warsztatach 
plastycznych, które przeprowadziła kustosz Muzeum pani Katarzyna Cesarz. 
Tym razem na zajęciach plastycznych zrodził się pomysł nazwania samolotu 
i statku im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. W dniu 01.04 2018 r. 
w Zambii poświęcono Studnię im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
( I  911 - 2007), przeznaczoną dla tamtejszej ludności. Jest to dar mieszkańców 
Podkarpacia dla mieszkańców Zambii. Pieniądze na ten cel uzyskano ze 
zbiórki makulatury przeprowadzonej przez pana Ryszarda Łuczyka na terenie 
naszego województwa. 

Poświęcenie studni prze ks. P Papisa w Zambii 

Scena festiwalowa w Hucie Komorowskiej 

Studnia im. Księ
dza Kardynała 
Adama Kozlo
wieckiego - pa
miątkowa tablica 

2007 Kardynał Adam Kozlowiecki SJ 

Poświęcenia studni im. Ks. Kard Adama Kozłowieckiego w Likumbi 
dokonał ks. Piotr Popis. Akt poświęcenia odbył się po Mszy św. w Niedzielę 
Wielkanocną czyli 01.04.2018 r. w dniu 107. rocznicę urodzin Kardynała 
Adama. 

Parafianie z Likumbi bardzo serdecznie dziękują wszystkim wolon
tariuszom i osobom zaangażowanym za dar serca; woda w Afryce to życie. 

Kard. Adam Kozlowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie 
Komorowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiańskiej. Jako dziecko uczył 
się w domu, a następnie rodzice wysłali go do znanego jezuickiego Zakładu 
Naukowo-Wychowawczego w Chyrowie ( 1921-1925). Do ostatnich klas 
gimnazjum uczęszczał w Poznaniu i tam zdał maturę. Następnie, wbrew woli 
rodziców, w 1929 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. 
Studiował filozofię w Krakowie (1931-1933), a teologię w Lublinie (1934-
1938), gdzie 24 czerwca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po odbyciu 
tzw. trzeciej probacji we Lwowie (1938-39) został skierowany do pracy w 
Chyrowie. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Krakowa, gdzie 
10 listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo w kolegium jezuitów 
wraz z innymi 24 współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu na 
Montelupich, potem w Wiśniczu, skąd w czerwcu 1940 r. został przewie
ziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 1006), a po 

Szanm�ny Pan_ie, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic'J 
pragn_1: p�dziękować Panu za przeprowadzenie zbiórki makub.tury na budowę studni, która·' 

nosi 1m1ę Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ w Zambii (191 J -2007)jest ona darem· 
dla Mieszkaóców Zambii od Mieszkańców Podkarpacia. 

· · 

Ksiądz Piotr.Popis-misjonarz w Zambii poświęcił studnię J kwietnia 201 S robi 
w I07_rocmicę ur?d'zin Kar�)

:
nata Adama Or� w dziesiąt:1 rocznicę śmierci Kardynała 2017 i w dziesiątą · 

rocznicę powstama fun�acJ� t!11. �.s. Kard._Adam� Kozlowieckicgo„ Serce bez granic", Wielkiego Polaka 1 pochodz.1cego z I[\lty K'omorowskieJ npsJo�arza I arcybiskupa Lusaki, który przez 61 lat pracował na misji w Zambii.' 
, • r Dzię�Jemy.za zaangażowanic w dzielo misji. 

�-,, 

Wierzymy, że idc� misyjnej posługi K:siędµ. �ardynała będzie popularyzowana przez p 
a wspólprac:1 z naszą Fundacją zaowo�uj

.
c koleJnymi spotkaniami z dziełem Patrona Fun

.9
acji. 

Gmulujuny 7-""ng:U,;,w;mio 

, i t>·czymy :�:!:n�;!:f��l11wicr',1t"si · ,.,_� -
' 1 

, 
x,: ofnl•IXorydl\d! ,. '-- Bplldwardl'unkow•kl 

ks /J,.;d, J<,ęr,,\,· .. ' , .f 9-7;7:7,f . -,� ;;,c 
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sześciu miesiącach do Dachau, gdzie doczekał się 
wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie 29 
kwietnia 1945 r. Doświadczenia obozowe opisał 
potem w książce Ucisk i strapienie. Pamiętnik 
więźnia 1939-1945, wydanej w 1967 r. a następnie 
wznowionej w 1995 r. 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Kościele powinien pia
stować przedstawiciel 
kleru miejscowego. Jego 
rezygnacja została przy
jęta dopiero w 1969 r., po 
czym arcybiskup wrócił 
do zwykłej pracy misyj
nej w buszu. Pracował na 
kilku placówkach, m.in. 
w Chingombe, a w ostat
nich kilkunastu latach 
w Mpunde był wikarym 
polskiego proboszcza ks. 
Jana Krzysztonia. 

Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, 
gdzie 15 sierpnia 1945 r. złożył ostatnie śluby 
zakonne, a następnie w odpowiedzi na apel prze
łożonych zgłosił się do pracy misyjnej w Rodezji 
Północnej. Dotarł tam 14 kwietnia 1946 r. i natych
miast wpadł w wir działalności apostolskiej. Gdy 
w r. 1950 Stolica Apostolska podniosła prefekturę 
Lusaki do rangi wikariatu apostolskiego, o. Kozło
wiecki został jego administratorem apostolskim. 
Pięć lat później papież Pius XII mianował go bi
skupem i wikariuszem apostolskim. Święcenia 
biskupie przyjął 11 września 1955 r. W 1959 r. 
papież Jan XXIII mianował go pierwszym arcy
biskupem nowej metropolii Lusaki. 

Abp Kozłowiecki 
uczestniczył we wszyst Kardynał Kozlowiecki dostojny jubilat 

kich sesjach Soboru Watykańskiego II i wielokrot
nie zabierał głos podczas obrad plenarnych. Wtedy 
też spotkał młodego biskupa z Krakowa Karola 
Wojtyłę. Był członkiem m.in. Kongregacji Ewan-

Po tym jak Rodezja Północna (dzisiejsza gelizacji Narodów, a przez wiele lat kierował Pa
Zambia) w 1964 r. uzyskała niepodległość abp pieskimi Dziełami Misyjnymi w Zambii. W uzna
Kozłowiecki zwrócił się do Stolicy Apostolskiej niu jego ogromnych zasług w dziele ewangelizacji, 
z usilną prośbą o zwolnienie z urzędu, ponieważ a także jako znak wdzięczności wobec wszystkich 
uważał, że w wolnym kraju pierwszą godność w polskich misjonarzy 21 lutego 1998 r. Jan Paweł 

Uczestnicy czytania Pisma Świętego w Muzeum 

Patronatem Honorowym· 

VII Podkarpacki 
Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej 

im. Kardynała Adama Kozłowieckiego 
pod hasłem Serce bez granic 

przedsięwzięcie organizowane 

pr,ez 

Fundację im, Księdza Kardynała Adama Kozlowieckiego 
,,Sl!tce bu granic" w Hucie Komorow5klej 

II mianował go 
kardynałem i 
przydzielił mu 
tytularny kościół 
św. Andrze j  a 
na Kwirynale, 
gdzie znajduje 
się grób św. Sta
nisława Kostki. 

K a r d  . 
A d a m  K o 
złowiecki był 
n a j s t a r s z y m  
polskim misjo
narzem. Spę
dził na misjach 
ponad 61 la t .  

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

Władysław Ortyl 

OBEJMUJE 

PATRONATEM 

HONOROWYM 

VII Podkarpacki Festiwal Piosenki 
Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama 

Kozłowieckiego SJ 
pod hasłem: ,,Serce bez granic" 
oraz XI Dni Kardynała Adama 

Kozłowickiego SJ 

Rzesz.ów, kwiecień 2018 

Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambijczy
cy, którym służył niezwykle ofiarnie, uważali go 
za «swojego». Wniósł wielki wkład w tworzenie 
struktur Kościoła w Zambii, walczył z rasizmem 
oraz popierał dążenia niepodległościowe narodu 
zambijskiego. Został odznaczony najwyższymi 
orderami tego kraju. Był szczególnie wrażliwy 
na kwestię sprawiedliwości społecznej. Poma
gał rzeszom ubogich, których często ratował od 
śmierci głodowej. Pomagał biednej młodzieży w 
zdobywaniu wykształcenia. Rozdawał wszystko, 
co miał. A jak już nic nie miał, również gdy był już 
kardynałem, opiekował się chorymi i sam opatry
wał rannych. Zabierało mu to parę godzin dziennie. 

Ludzie, którzy poznali kard. Adama, pozo
stawali pod urokiem jego osobowości, prostoty, 
a także niezwykłego poczucia humoru. Nawet 
w liście, w którym dziękował Janowi Pawłowi 
II za wyniesienie do godności kardynalskiej, nie 
powstrzymał się od dodania kilku słów w swoim 
stylu: «Jezuici nauczyli mnie, jak być księdzem i 
zakonnikiem, ale nie nauczyli mnie, jak być kar
dynałem . . .  » Niemal do końca sam sprzątał swój 
pokój. Utrzymywał rozległą korespondencję -
jego gruby notes liczył ponad 1600 adresów. Nie 
miał żadnego pomocnika czy sekretarza. Mieszkał 
w buszu. Na stacji misyjnej nie miał telefonu. Wia
domości ze świata czerpał z radia BBC. Do Polski 
po raz pierwszy przyjechał w 1969 r. Potem jesz
cze kilka razy odwiedzał ojczyznę, m.in. z okazji 
podróży apostolskich Jana Pawła II do Polski. W 
1979 r. koncelebrował Mszę św. z Papieżem na te
renie obozu Auschwitz-Birkenau, a z kolei w I 997 
r. w Kaliszu wraz z innymi więźniami z Dachau. 

Kard. Adam Kozłowiecki zmarł 28 września 
2007 r. w szpitalu w Lusace. Jeszcze dzień wcze
śniej modlił się za wszystkich, którzy pomagali 
mu w ostatnim okresie. Uroczysty pogrzeb tego 
niezwykłego człowieka odbył się 5 października 
w Lusace. Jest pochowany przy katedrze. 

Nie jest przesadą stwierdzenie, że Adam Ko
złowiecki to jedna z najpiękniejszych postaci w 
dziejach Kościoła polskiego. I nie tylko polskiego. 

(Opracował Bogusław Steczek SJ) 
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Pragniemy poinformować, że 26 maja 2018 r. Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego 
„Serce bez granic" oraz Papieskie Dzieła Misyjne Diecelji Sandomierskiej i Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej organizuje już po raz siódmy Podkarpacki Festiwal Piosenki 
Ewangelizacyjnej. 

Na młodych wykonawców czeka nowo wy
budowana scena w Hucie Komorowskiej. VII Pod
karpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. 
Kardynała Adama Kozłowieckiego odbędzie się pod 
hasłem „Serce bez granic", a Honorowy Patronat 
Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, 
Ambasadora Jana Wielińskiego Pan Władysław Or
tyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Pani 
Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

REGULAMIN KONKURSU 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 
2018 r. (w przypadku przesłania zgłoszenia drogą 
pocztową decyduje data stempla pocztowego). 

ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA 
FESTIWALU 

Organizatorami Festiwalu są: 
- Fundacja im. Księdza Kardynała Adama 

Kozłowieckiego „Serce bez granic"; 
- Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 

SJ w Hucie Komorowskiej;  
- Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sando

mierskiej. 
Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzie

ży w wieku 9-13 lat oraz 14-18 lat.do uczniów ze 
szkół specjalnych itp. 

Termin Festiwalu: 26 maja 2018 r. (sobota). 
Miejsce Festiwalu: Muzeum Kardynała Ada

ma Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32A, 
36-11 O Majdan Królewski, powiat kolbuszowski. 

Zwycięzcami konkursu zostają soliści i zespo
ły wyłonione przez jury. 

Przewiduje się nagrody dla najlepszych, za
równo w występach solowych, jak i zespołowych. 

CELE FESTIWALU 

Promocja wiedzy o Kardynale Adamie Ko
złowieckim SJ, ,,Misjonarzu Afryki", w Polsce i 
na świecie. 

Popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie 
wśród ludzi młodych. 

Integracja i współzawodnictwo różnych śro
dowisk i organizacji. 

Ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną za
bawę. 

Rozwój amatorskiego ruchu twórców i od
twórców piosenki o tematyce religijnej. 

Ukazanie dorobku artystycznego amatorskich 
solistów i zespołów. 

Propagowanie kulturalnych form spędzania 
wolnego czasu. 

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

Zwycięzców Festiwalu wyłania jury powoła
ne przez organizatorów. Skład jury zostanie podany 
na początku Festiwalu. 

Uczestnicy konkursu będą oceniani przez 
powołane jury. 

Każdy wykonawca (zespół, solista) wykonuje 
jeden utwór muzyczny na którym nie ciążą prawa 
autorskie o tematyce ewangelizacyjnej w czasie nie 
dłuższym niż 1 O minut Gury zastrzega sobie prawo, 

że podczas konkursu może poprosić wykonawców 
o zaśpiewanie drugiego utworu). 

Preferowany jest akompaniament własny. 
Solistą jest osoba występująca na scenie sa

modzielnie. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa 
w Festiwalu powinny składać się przynajmniej z 
dwóch osób. 

Jury będzie oceniać: 
- aranżację utworów, 
- własny akompaniament, 
- walory głosowe, 
- dykcję, 
- dobór repertuaru, 
- ogólny wyraz artystyczny. 
Postanowienia jury są ostateczne. 
Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są 

atrakcyjne nagrody. 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 

Osoby zamierzające wziąć udział w Festiwalu 
zobowiązują się do nadesłania: 

a) Czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia 
zawierająceJ 

- listę członków zespołu; 
- krótki opis zespołu ( dla konferansjera - kto 

poprowadzi zespół, kiedy został założony i przy 
jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.); 

- tytuły utworów zgłoszonych do konkursu. 
b) Tekstów piosenek zgłoszonych do kon

kursu pocztą mailową na adres festiwal@cardina-
lekozlowiecki.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 
2018 r. 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na 
adres: 

SJ 
Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 

Huta Komorowska 32A 
36-11 O Majdan Królewski 
lub pocztą elektroniczną na adres:festiwal@ 

cardinalekozlowiecki.pl 
z dopiskiem: ,,Festiwal Piosenki Ewangeliza

cyjnej „ tel. do kontaktu: kom. 15 811 12 64 
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur proszę 

dzwonić po godzinie 15.00 nr tel. kom. 692528033 
Ze względów organizacyjnych, organizato

rzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie 
ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do 
konkursu. 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu, VII Podkar
packiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem 
,,Serce bez granic", oraz zgodą na rejestrację audio
video, fotografowanie oraz udostępnianie wizerunku 
na potrzeby organizatora. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez 
organizatora będzie wiadomość zwrotna do nadawcy. 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

- pełne nagłośnienie, 
- ciepły posiłek w dniu występu ( dla solisty 

lub zespołu), 

- środki techniczne do odtwarzania podkła
dów muzycznych dostarczonych na płycie CD (pre
ferowana jest jednak muzyka na żywo), 

- organizatorzy nie zapewniają muzyków 
akompaniujących ani instrumentów. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego 
opiekuna. Opiekun uczestniczy w Festiwalu na pra
wach uczestnika. 

W szelicie przesłuchania oraz koncert laure
atów mogą być -za zgodą organizatorów- bezpłat
nie nagrywane, transmitowane oraz rozpowszech
niane przez lokalne media. 

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

VII. SPRAWY INNE 

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest 
równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finan
sową za wyrządzone szkody. 

Sprawy sporne nieujęte w regulaminie roz
strzyga organizator Festiwalu. 

VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE 

- W konkursie nie mogą brać udziału soliści 
i zespoły prowadzone przez jurorów Festiwalu. 

- Materiały dostarczone do organizatorów 
nie są odsyłane. 

- Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie
odwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego 
podziału nagród. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
nie udzielania wyjaśnień o przyczynach zakwali
fikowania lub nie zakwalifikowania danego wy
konawcy. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmniejszenia czasu prezentacji konkursowych. 

- Próba akustyczna dla przyjętych zespołów 
i solistów odbędzie się w dniu występu. Godzina 
jej rozpoczęcia zostanie podana w dniu występu. 

- Organizatorzy sugerują wykonawcom, aby: 
nie korzystali z tzw. ,,playback", lecz zapre

zentowali autentyczną, żywą muzykę, 
zaprezentowali piosenki w języku polskim, 
zaprezentowali piosenki, które stwarzają pu

bliczności możliwość włączenia się do śpiewu. 
- Organizatorzy nie zwracają kosztów podró

ży uczestników Festiwalu. 
- Za udział w konkursie festiwalowym zespo

ły i soliści nie otrzymują wynagrodzenia. 
- Wszelkie rejestracje audio i video z przesłu

chań, koncertu finałowego i koncertu laureatów, a 
więc transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV; 
rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następ
nie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i 
TV lub film, fotografowane dla celów prasowych 
i archiwalnych, mogą być dokonywane jedynie za 
zgodą kierownictwa Festiwalu i bez jakiejkolwiek 
odpłatności dla uczestników konkursu. 

- Wszelkie materiały zarejestrowane podczas 
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prezentacji festiwalowych, a więc nagrania audio 
i video, zdjęcia są własnością organizatorów Fe
stiwalu. 

- Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w 
gestii uczestników Festiwalu. 

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU 
Termin: 26.05.2018 r. (sobota) 
10.00 - Msza św. uczestników Festiwalu 
11 :00 - Otwarcie VII Podkarpackiego Fe

stiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez 
granic" 

Występy uczestników. 
Występ Laureatów. 
Spotkanie Integracyjne. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Lista członków zespołu: 
! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

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

Tytuły utworów zgłoszonych do konkursu: 

Teksty piosenek zgłoszonych do konkursu na
leży przesłać pocztą mailową na adres festiwal.serce
bezgranic@gmail.com 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 
2018 r. (w przypadku przesłania zgłoszenia drogą 
pocztową decyduje data stempla pocztowego). 

adres: 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na 

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
Huta Komorowska 32A 
36-11 O Majdan Królewski 
tel. +48 15 8 11 12 64 
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur 
proszę dzwonić po godzinie 15.00 nr tel. 

kom. 692528033 
lub pocztą elektroniczną na adres: 
festiwal.sercebezgranic@gmail.com z do

piskiem „Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej" 
Ze względów organizacyjnych, organizato

rzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie 
ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do 
konkursu. 

Podpis opiekuna 
Szczegółowy program Festiwalu zostanie 

przesłany zespołom i solistom po otrzymaniu zgło
szenia. 

*** 
W niedzielę, 15 kwietnia 2018 roku w Mu

zeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 
Hucie Komorowskiej o godzinie 15.00, odbył się 
II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Czy
taniu przewodniczył ks. Daniel Koryciński Dyrektor 
Muzeum i PDM Diecezji Sandomierskiej. 

Była to druga edycja tej akcji w Muzeum. 
W tym roku inicjatywie Tygodnia Biblijnego 

towarzyszyło hasło: ,,Weźmijcie Ducha Świętego", 
które przypomina słowa Jezusa Zmartwychwstałego 
z Wieczernika. ,,Weźmijcie Pismo Święte" - to z ko
lei hasło Niedzieli Biblijnej i narodowego czytania. 

Ks. prof. Henryk Witczyk z KUL, przewod
niczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, 

mówił w poniedziałek na antenie Radia Maryja, że 
tegoroczne inicjatywy przeżywamy w kontekście 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Zaznaczył, że mają one nam pomóc lepiej zrozu
mieć nie tylko naszą historię. 

- Bez tego odniesienia do mocy płynących z 
mądrości Bożej, Ewangelii, nie sposób zrozumieć 
heroicznych wręcz czynów, poświęceń wielkich 
postaci naszego narodu. To jest też po to, żeby le
piej zrozumieć naszą teraźniejszość, a więc, żeby
śmy mogli lepiej nawzajem siebie rozumieć jako 
wspólnotę zorganizowaną wobec najbardziej pod
stawowych wartości. Wreszcie po to, żeby lepiej 
odkrywać wyzwania przyszłości, takie jak ateizm, 
materializm, islam ze swoim radykalnym zaprze
czeniem treści Objawienia - powiedział ks. prof. 
Henryk Witczyk. 

Dodał, że inicjatywa jest podejmowana we 
wspólnocie narodowej, również z udziałem ludzi 
odpowiedzialnych za nasze państwo, a także przed
stawicieli wielu innych środowisk. 

Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum 
powiedział podczas w dniu 15 kwietnia 2018 r. , że 
to zaszczyt i szczególne wyróżnienie organizować 
w Muzeum tak wielkiego Polaka II Narodowy 
Dzień Czytania Pisma Świętego. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. 
Przedmiotem lektury był w tym roku List św. Pawła 
Apostoła do Rzymian. Muzeum kard. Adama Ko
złowieckiego uczestniczyło w tej pięknej inicjaty
wie, a jej organizatorami byli: Dzieło Biblijne im. 
św. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów 
,,Soar" i Fundacja Dabar. 

Mamy promesę na remont drog i powiatowej 
Starosta Kolbuswwski Józef Kardyś, w czwartek (5 

kwietnia), z rąk Wojewody Podkarpackiego odebrał promesę 
w wysokości 490 tys. zl. Fundusze przeznacwne zostaną na 
remont drogi powiatowej w Hucisku i Hucie Przedborskiej. 

Przyznane fundusze pozwolą na remont drogi powiatowej Niwiska 
-Huta Przedborska -Hucisko na długości 2,097 km. Otrzymana promesa 
stanowić będzie 80 procent wartości zdania, pozostałe 20 procent zostanie 
zabezpieczone z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego. Udało się ją otrzy
mać przy dużym zaangażowaniu posła RP Zbigniewa Chmielowca oraz 
Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. 

W sumie do podkarpackich samorządów gminnych i powiatowych 
trafiło prawie 50,5 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu 
państwa i przeznaczone zostaną na remont lub odbudowę infrastruktury 
zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 
2010-2017. Łącznie wydanych zostało 79 promes. 

Opr. B. Żarkowska 

40 LAT M I N ĘŁO • • • 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 9 .06.2018 R. NA JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 

TECHNIKUM ROLNICZEGO 1975-1978 KL. B 
Scenariusz spotkania 
9:30 - spotkanie przed szkolą 
I 0:00 - Msza św. w kaplicy Tyszkiewiczów 
11:00 - 13:30 - zwiedzanie szkoły - spotkanie z wychowawcą 
13:30 - spotkanie towarzyskie w Restauracji Wisienka 

Dodatkowe informacje 

pod numerem telefonów: 

505 581 700, 667 580 835 

www. http:/ /zswerynia.pl/ Absolwent 
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NA DZIEŃ ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. W 70. LECIE LEŚNEJ TRAGEDII. 

Zginęli z rqk zdrajców, 

Synów tej Ojczyzny, 

Nikt nie zdoła zetrzeć 

Tej strasznej blizny. (fragment wiersza S. Stachury, Pamięci Wojciecha Lisa) 

Zabić Wojciecha Lisa „Mścic ie la" .  Stud ium jednej 

z wie l u  n ierozl i czonych komun istycznych zbrodn i  cz. l i  
Nie dawały rezultatu też obławy na Lisa i jego 

żołnierzy urządzane przez UB i milicję razem z żoł
nierzami Armii Czerwonej. Komendant powiatowy 
MO st. sierż. Władysław Rzeszutek zachęcał, by: ce
lem skuteczniejszego zwalczania bandy Lisa urządzić 
karną ekspedycję W P  lub Armii Czerwonej, która 
rozlokowała się na zagrożonym terenie, żywiona 
przez tamtejszą ludność zapobiegałaby współpracy 
ludności cywilnej z bandą i bandę tą zlikwidowała. 
Same organy MO i BP nie są w stanie zupełnie tej 
bandy zlikwidować ze względu na małą liczbę i brak 
odpowiedniego uzbrojenia. 

Zarówno „ubecy", jak i milicjanci mieleccy czy 
kolbuszowscy wiedzieli, że w konfrontacji z oddzia
łem Lisa w lesie są bez szans. Za nim była miejscowa 
młodzież, z którą Lis i jego podkomendni urządzali 
w lesie i na przyleśnych łąkach regularne ćwiczenia 
wojskowe i zaprawiali ją w wojskowym fechtunku. 
Niemniej Lisa szarpano i natarczywie deptano mu po 
piętach. By go dopaść, w PUBP w Kolbuszowej za
inscenizowano w styczniu 1946 r. ,,dezercję" jednego 
z tamtejszych „ubeckich" pracowników, Stanisława 
Piotrowskiego. Dla uwiarygodnienia tego „bohater
skiego" czynu uprowadził on z sobą jednego z więż
niów tego ponurego gmachu. Piotrowski, dotarłszy na 
tereny działania Lisa, stał się cennym informatorem 
bezpieki, a to dlatego, że współpracują z nim miesz
kańcy Ostrów i Toporowa. Ubowcy z Kolbuszowej i 
Mielca organizowali nieustannie wspólne pościgi za 
Lisem i gonitwy. 4 II 1946 r. jeden z takich rajdów nie 
mógł dojść do skutku, gdyż tego dnia w Kolbuszowej 
postrzelono na ulicy Sowieta - st. lejtnanta, doradcę 
tamtejszej „bezpieki". Należało go szybko odwieść 
„ubeckim" autem do szpitala w Rzeszowie. Drugiego 
pojazdu PUBP nie miał. 

Przez cały rok 1947, w ramach realizacji ak
cji agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem 
„Lasy", tropiono Lisa, próbując dobrać się mu do 
skóry. Urządzono zasadzki we wsiach Toporów i 
Ostrowy. Gdy te nie dawały rezultatu, dokonywa
no licznych aresztowań, rozbudowywano zastępy 
agentów i informatorów. W jednym z raportów Paca
nowskiego możemy przeczytać: Akcje urządzane za 
bandą Lisa nie dają żadnych rezultatów, gdyż Lis ma 
dużo ludzi, którzy go bronią i udzielają mu informacji 
o ruchach wojsk, ludziach Bezpieczeństwa w terenie. 
Ci którzy idą mu na rękę są przeważnie gajowi i le
śniczy, natomiast spośród mieszkańców tamtejszych 
gromad jest 50% którzy ukrywają go i donoszą mu 
żywność do lasu. Na ludności tej UB wyładowy
wał swoją wściekłość niejednokrotnie. Dalej w tym 
samym raporcie możemy przeczytać: W ostatnich 
dniach podczas przeprowadzonych operacji zostało 
aresztowanych 8 ludzi za współpracę z bandą, z tego 
4-ry osoby wykorzystano w celach operatywnych i 

wypuszczono ich, natomiast na pozostałe 4-ry osoby 
otrzymaliśmy sankcję z Prokuratury. W miesiącu paź
dzierniku i listopadzie [1947] było przeprowadzone 
kilka akcji, akcje te były w charakterze zasadzek. 
Zasadzki były urządzane w lesie na ścieżkach, któ
rymi chodzi Lis i w stodołach gromady Szydłowiec 
i Toporów. Zasadzki te zostały zdekonspirowane z 
tego powodu, ponieważ trwały za długo, bo trwały 
półtora miesiąca. 

Inne metody nie dawały także rezultatów. Lis 
zmieniał kryjówki. Miał na względzie ludność miej
scową, która przez „ubecję" i wojsko była bardzo 
nękana. O tych zmianach miejsca pobytu Lisa zbiera
no wszystkie zasłyszane informacje. Donosiło wielu 
agentów, informatorów członków PPR. Np. zamiesz 
kały w Ostrowach Tuszowskich członek partii Jan 
Czachor doniósł tropicielom, że Lis przebywa już od 
tygodnia w gromadzie Kosowy, 8 km od Kolbuszo
wy, tylko nie może ustalić w którym domu. 

W tym samym raporcie ujawniono pseudonimy 
niektórych tylko agentów-donosicieli i potencjalnych 
zdrajców tego niezłomnego żołnierza. Oto przykłady 
sposobów „ubeckiego", misternego wiązania agen
turalnej sieci: Po linii rozpracowania bandy Lisa 
pracują następujący agenci, jak ag. ,,Tor" -ten został 
zwerbowany w r. 1945, podczas amnestii ujawnił 
się, poprzednio był w bandzie „Lisa". Ag. ,,Młot" 
- gajowy zwerbowany w 1945 pracuje dwulicowo. 
W miesiącu sierpniu 1947 został zwerbowany inf. 
,,Komad". Tego nęciła praca w MO lub UB. Zde
klarował się sprzątnąć Lisa. Otrzymał broń p.p.sza i 
tylko czeka na dobrą okazję. 

Na dobrą okazję czekał także inf. ,,Groźny" 
oraz agent „Ząbek". Temu Lis miał proponować 
wstąpienie do swojego oddziału, argumentując, że 
rządy się zmienią, a on jako partyzant otrzyma do
bre stanowisko. ,,Ząbek" czekać na zmiany rządów 
nie chciał. Zapłatę chciał otrzymać szybciej, od . . .  
komunistów. Zgłosił się do UB w Mielcu. Został 
zwerbowany, otrzymał instrukcję, za pomocą której 
ma się kontaktować z Urzędem. ,,Ząbek" zgodził się 
na zwerbowanie i dodał, że nie tylko będzie dawał 
wiadomości, ale jak wykorzysta dobrą okazję „sam 
sprzątnie Lisa". Inni agenci „Ryś" i „Miś" byli zwer
bowani tylko po to, by wprowadzić ich „wewnątrz 
bandy Lisa". 

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 
1947 r. szefWUBP płk Duda, zmówiwszy się z do
wódcą 9. Dywizji Piechoty LWP ppłk. Chylińskim, 
postanowił definitywnie i ostatecznie rozprawić się 
z Lisem. Ci dwaj utrwalacze „ludowej praworządno
ści" wydali rozkaz o utworzeniu sztabów powiato
wych „do walki z bandami". 

1 O XII 194 7 r. porozumieli się z komendantem 
KPMO Mielec - Edwardem Woźniakiem, I sekreta
rzem KP PPR tow. Siodłakiem i zorganizowali sztab 

w celu walki przeciw bandzie Lisa i zabezpieczenia 
porządku i ładu na terenie pow. mieleckiego. Wspól
nie dopracowywano zbrodniczy plan, który zakładał: 

I )  Zastosować ścisłą obserwację nad podejrzanymi, 
którzy współpracują z bandą ,,Lisa". 

2) Usprawnić służbę warty w nocy i kontrolować. 
3) Usprawnić służbę ORMO do walki z bandami 

na terenie pow. mieleckiego. 
4) Nakazać Pow. Kom. ORMO do zorganizowania 

ORMO do tej służby w terenie i przećwiczyć 
ormowców w celu sprawnego obchodzenia się 
z bronią. 

5) Nakazać wszystkim wójtom i sołtysom meldo
wanie o każdym poruszeniu się bandy. 

6) Po linii Partii wpływać na członków Partii celem 
uaktywnienia ich w terenach zagrożonych i mel
dować o każdym poruszeniu się bandy. 

7) Zorganizować większą sieć agencyjną na tych 
terenach, gdzie przechodzi banda „Lisa", która 
będzie miała za zadanie natychmiastowe meldo
wanie o każdym poruszeniu się bandy. 

8) Zorganizować zasadzki, gdzie przechodzi banda 
,,Lisa", po uzyskanych danych przez agenturę lub 
wywiad. 

9) Wszystkie wiadomości przesłać do UB dotyczą
ce bandy „Lisa". 

10) Każde przedsięwzięcia dotyczące zwalczania 
bandy „Lisa" będzie podejmować zorganizowa
ny sztab. 

11) Wzmocnić czujność w okresie świąt w stosunku 
do bandy ,,Lisa". 

Sygnatariusze „ambitnego" porozumienia wy
znaczyli sobie konkretną datę wykonania planu: Plan 
będzie wykonany do dnia 25 XII 1947. 

Na terenach pow. mieleckiego i kolbuszow
skiego, gdzie przebywali i działali ludzie Lisa, a 
głównie on sam oraz Konstanty Kędzior, Michał Pię
koś, Stanisław Hyjek i inni, powiało grozą. Ale Liso
wi i Kędziorowi nie było dane polec w boju, na polu 
chwały - jak żołnierzom wiernym Bogu,Ojczyźnie 
i narodowi przystało. Ci dwaj leśni, waleczni herosi, 
którym przyszło urodzić się i żyć pośród leśnych od
stępów Puszczy Sandomierskiej, w pobliżu miejsca, 
które na swoje przebywanie z biednym ludem obrała 
sobie Matka Boża Puszcza1'1ska z cudownego obra
zu w Ostrowach Tuszowskich, zginęli zdradziecko, 
podstępnie, z ręki kolegi - sprzedawczyka i zdrajcy. 

O fakcie tym szef zbirów z mieleckiego UB W 
Pacanowski taki pozostawił raport - przytoczę go w 
całości: W dniu 30 I 48 w godzinach popołudniowych 
został zastrzelony Lis Wojciech i Kędzior Konstanty 
przez wprowadzonego agenta do wewnątrz bandy -
agent „Tor". ( ... ) W dniu 29 I 48 r. ag. ,,Tor" spotkał 
się po dłuższej przerwie z Lisem i Kędziorem u ob. 
Sałdyki Heleny zam. Ostrowy Tuszowskie, po wspól-
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nej zabawie u wymienionej dziewczyny rozeszli 
się, umawiając się na spotkanie w dniu następnym 
w lasach Ostrowy Baranowskie o godz. 12-tej w 
południe. Po spotkaniu w umówionym miejscu ag. 
,,Tor", mając w kieszeni pół litra wódki, zapropono
wał wypicie i wypoczynek w lesie, po wypiciu paru 
kieliszków i spożyciu śniadania ag. ,,Tor" zapropono
wał Lisowi i Kędziorowi, aby jednak usnęli z powodu 
zmęczenia, gdyż całą noc nie spali. Gdy zgodzili się i 
mocno usnęli, ag. ,,Tor" delikatnie wyciągnął pistolet 
Lisa i w drugiej ręce trzymał swój i z obu rąk oddał 
jednocześnie strzały w ich głowy, które okazały się 
śmiertelne. Po zastrzeleniu wg rozkazu agent odłożył 
broń w innym kierunku, ukrywając ją, a wszystkie 
dokumenty od jednego i od drugiego, jak również 
i broń krótką zabrał z sobą, a zastrzelonych ukrył 
w krzakach. Do wieczora ag. ,,Tor" siedział przy 
zastrzelonych, dopiero wieczór przyszedł do Mielca 
na mieszkanie konspiracyjne, meldując o wykona
niu zadania. Na skutek tego wyjechałem wspólnie 
z 6-ma ludźmi na miejsce wskazane przez ag. ,,Tor" 
zabraliśmy zastrzelonych na wóz, jak również i broń 
i w drodze powrotnej obok wiosek spowodowaliśmy 
strzelaninę w celu upozorowania walki z bandytami. 
Cały czas marszu przez las na miejsce wypadku, nie 
dowierzając agentowi, trzymaliśmy broń w pogoto
wiu. Po przyjeżdzie do Mielca na godz. 8-mą rano w 
dniu 31 I 48 r., po zawiadomieniu o wypadku Szefa 
Woj.U.B.P. w Rzeszowie, sporządzono protokół oglę
dzin przez komisję sądowo lekarską i w nocy zostali 
pochowani w miejscu ukrytym, konspirując miejsce 
pochowania nawet przed pracownikami. 

Agent „Wat", ,,Tor" -Wojciech Paluch-za ten 
zbrodniczy czyn otrzymał 2000 zł, garnitur i skórę na 
buty z cholewami. Jeszcze przez czas jakiś używał 
go UB do akcji przeciw ludziom z lasu. Następnie 
został w pracy „zawieszony". Nagrodzono go także 
wysłaniem na 6-miesięczny „kurs leśniczych", po 
czym przeniesiono z Ostrowów na Śląsk. 

Zamordowanych zakopano na śmietniku po
dwórza KP MO w Mielcu. Wiedzieli o tym nieliczni. 
Sprawa odkrycia zwłok i godnego ich pogrzebu w 
dniu 2 V 1992 r. została opisana w licznych publi
kacjach. 

Żałobną pieśnią po swoich żołnierzach szumiał 
ostrowski las. Ludzie okoliczni o czynach Lisa i jego 
śmierci przez całe dziesięciolecia mówili półszep
tem. Władze komunistyczne długo rozpracowywały 
rzeczywistych i domniemanych współpracowników 
Lisa. Przetrzymywano ich w kazamatach, bito, tor
turowano, ,,sądzono", mordowano, wywożono na 
,,nieludzką ziemię" Wielu, obawiając się represji, 
opuszczało rodzinne strony. Udawali się na zachód 
Polski lub na gospodarstwa po ukraińskie na jaro
sławskim Zasaniu. 

O związki z Lisem „bezpieka" podejrzewała 
wielu, w tym wroga ustroju, proboszcza Majdanu 
Kolbuszowskiego ks. S. Stępnia. Wg „bezpieki", 
łącznikiem między tym księdzem a Lisem miał być 
Edward Kwaśnik (I 926 -2014 ), który wszechwład
nemu UB, depczącemu mu po piętach miał zrobić 
psikusa i wstąpił do seminarium duchownego w 
Przemyślu. Z tym, nieżyjącym już dzisiaj, szlachet
nym kapłanem, wielce prawym człowiekiem, spo
tykałem się w Lubatowej niejednokrotnie. Był tu 
proboszczem przez 31 lat ( 1970 - 2001 ). Do końca 
życia był bardzo czynnym pośród braci akowskiej 
Lubatowej, Iwonicza i Iwonicza Zdroju, Rogów, 
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Krosna (Okręg AK Krosno). W jednej z ostatnich z 
nim rozmów upewnił mnie, żeby co do osoby za
bójcy Lisa i Kędziora ps. Dąb (1920 - 1948) nie 
mieć żadnej wątpliwości. W. Paluch (1917 - 1984). 
pochowany jest na cmentarzu w Jaśle, a na spotkanie 
z Sędzią sprawiedliwym przygotowywał go właśnie 
ks. Edward. Pan Bóg nasz jest łaskawy a miłosierdzia 
Jego nie zmierzysz. 

Przez wiele jeszcze lat po śmierci leśnych 
bojowników o wolną Polskę agenci i informatorzy 
donosili o odprawianych po okolicznych kościołach 
w dniu wspomnienia św. Wojciecha - patrona Polski, 
męczennika, Mszach św. w intencji zamordowanych 
Kostka i Wojtka. 

Rozpracowywała też „ubecja" kolbuszowska 
i mielecka proboszcza Ostrowów Tuszowskich ks. 
Dominika Litwińskiego, którego podejrzewała o 
kontakty ze swoim parafianinem Lisem i u którego 
odbywały się tajne z Lisem zebrania. Czy uszedłby 
ks. Dominik z życiem, gdyby złamany nie przystał 
na współpracę i nie wstąpił w szeregi ,,księży patrio
tów"? Złamano go po tym jak miejscowych parafian 
zaczął umacniać w oporze przed kolektywizacją ich 
gospodarstw. 

Sprawę agenturalnego rozpracowania „li
sowczyków" o kryptonimie „Lasy" UB w Mielcu i 
Kolbuszowej prowadziły nadal. Nękano mieszkań
ców obu powiatów, przeprowadzano nocne rewizje, 
zabierano z domów do aresztu i na przesłuchania 
mężczyzn, kobiety, młodzież ze wsi Toporów, Trzę
sówki, z Ostrowów Tuszowskich i Baranowskich, 
Cmolasa. Zapadały wyroki, łącznie z karą śmierci. Co 
do mieszkańców gminy Cmolas, postanowiono ich 
„rozpracować". Zdaniem PUBP w Kolbuszowej, w 
gminie tej miało być najwięcej „bandyckich typów". 
Sporządzono „charakterystyki" byłym AK-owcom, 
PSL-owcom. Robili to miejscowi milicjanci pod 
czujnym okiem chor. Franciszka Sieradzkiego-,,wy
dajnego w pracy" kolbuszowskiego milicjanta. Robił 
to wytrwale aż do czasu, gdy w Wilczej Woli, w za
światy wyprawił go inny „leśny" człowiek -W. Puzio. 

W niejednym patriotycznym domu pamięć o 
Lisie i jego leśnym oddziale, mimo ubeckiego - mili
cyjnego terroru, szkalowania i opluwania jego osoby 
i szargania dobrego imienia, była kontynuowana. Na 
przydrożnych drzewach w Ostrowach Tuszowskich 
sporadycznie pojawiały się kartki, na których od
ważną ręką ktoś zapowiadał komunistom zemstę za 
,,Lisa". Na zawirowaniach naszej powojennej historii, 
niejednokrotnie w środowiskach kombatantów z 
jego drużyny, podejmowano próby rehabilitacji ich 
kolegi, skazanego przez obcy system na śmierć, a 
okrzykniętego przez winnych jego śmierci „bandytą". 
Dopominano się wyjaśnienia. Chciano znać miejsce 
jego pochówku. Choć takie starania pojawiły się już 
w 1956 r., to komunistyczna władza pozostawała 
czujna. Nie bacząc na „odwilże", dbała, by ich zbrod
nie nie zostały ujawnione, policzone i osądzone. Roz
budowywała nadal swoją agenturalno - informatorską 
sieć. Służalców i sprzedawczyków nie brakowało. 
Np. jeden z nich donosił mieleckiej SB: Ostatnio na 
Kole ZBo Will-u przy WSK wystąpiono z wnioskiem 
do Powiatowego Zarządu w sprawie rehabilitacji by
łego bandyty, który został zabity podczas akcji -Lisa 
Wojciecha, w sprawie której prezes Powiat. Zarządu 
ZBoWiD-u Dolina Stanisław zamierza wniosek ten 
przesłać do Wojewódzkiego Zarządu. Koło ZBo Will 
-u przy WSK wysuwając ten wniosek motywowano 

to tym, że on był dobrym Polakiem, dużo zrobił dla 
Polski itp., nadmieniam, że w Kole tym znajduje się 
część współpracowników bandy Lisa. 

Nie tylko ludność Ostrów Tuszowskich, Cmo
lasa, Tuszowa Narodowego, Padwi czy środowisko 
kombatanckie Mielca były inwigilowane, prześla
dowane i szykanowane w związku z działalnością 
W. Lisa. Mielecka Służba Bezpieczeństwa dbała by 
o jego działalności i o zbrodniczym mordzie na nim 
dokonanym nie dowiedziało się młode pokolenie 
Polaków. A może przez swoich epigonów dba o to 
aż po dzień dzisiejszy? 

Po październikowej odwilży esbecka sieć 
agenturalna penetrowała także środowiska nauczy
cielskie i uczniowskie. Przekonały się o tym min. 
dwie nauczycielki mieleckiej Szkoły Podstawowej 
m 2 Zofia Figwer i Zofia Szałajko. Obie w 1958 
r. nawiązały kontakt korespondencyjny ze szkołą 
polską w Londynie. One też sprawiły, że uczennice 
podstawówki i mieleckiego LO wysyłały do gazety 
wydawanej przez społeczność uczniowską w lon
dyńskiej szkole korespondencje i artykuły o treści 
historycznej. Drogą pocztową londyńska „Gazeta 
Szkolna" docierała do Mielca. 

W esbeckim „planie operacyjnych przedsię
wzięć na ob. Figwer Zofię" czytamy min.: ,,[ . . .  ] w 
gazetce tej umieszczane są różne artykuły i wspo
mnienia przez dzieci tutejszej szkoły pisane oraz 
artykuły mówiące o walkach ,,Lisa" z okresu okupacji 
i walkach „Jędrusia" z terenu powiatu mieleckiego." 
Do Londynu ww nauczycielki miały także wysyłać 
albumy ze zdjęciami Mielca i okolic. Na nauczycielki 
Figwer i Szałaj ko nastawiono agenturalną sieć. Naj
cenniejszych informacji dostarczał nauczyciel mie
leckiej SP m 2 o pseudonimie „Grzegorz". Prześlado
wano i szykanowano mieleckie uczennice - autorki 
przesyłanych nad Tamizę tekstów: Bryk, Szwakop, 
Rzegocką. SB ustaliła, że uczennica Paulina Szwakop 
miała zamieścić tam artykuł „O śmierci bohaterskiej 
„Lisa", a przecież wiemy kim był „Lis"' ' - czytamy 
w donosie „Grzegorza". SB i władze partyjne Miel
ca doprowadziły do tego, że Z. Figwer w 1960 r. 
usunięto ze szkoły - wysyłając ją na przymusową 
emeryturę. Nie podobało się miejscowym esbekom 
to, że mielecki inspektor oświaty Kazimierz Orłowski 
w kronice SP m 2 zamieścił „specjalną pochwałę dla 
ob. Figwerowej, że odchodzi jedna z najlepszych 
nauczycielek w powiecie i najlepsza Polka" Pode
nerwowany tym faktem z-ca szefa mieleckiej MO 
W. Załuski domagał się od swojego mocodawcy z 
Rzeszowa „przecięcia także wrogiej działalności Z. 
Szałajko przez odgórne usunięcie jej ze szkoły. 

Z. Szłajko pozostała na posadzie nauczyciel
ki ale kontaktów z „polskim Londynem" musiała 
zaniechać. Zarówno Figwer jak i Szałajko i ich ro
dziny pozostawały pod czujną opieką rzeszowskiej i 
mieleckiej SB aż do połowy lat 70 - tych, świadczą 
o tym rozliczne esbeckie elaboraty zgromadzone w 
przytoczonych materiałach i przechowywane dziś w 
rzeszowskim Oddziale IPN. 

Po 44 Jatach Wojciech Lis i Konstanty Kędzior 
doczekali się godnego pochówku, ale czy mają dziś 
swoje należne im miejsce w najnowszej historii kra
ju? Jakim siłom zależy nadal, by prawda o bohaterach 
- przeciwnikach zniewolenia Polski przez wrogów 
nie przedostała się na karty rzetelnych historycznych 
opracowań i szkolnych podręczników, do uczniow-

cd. na str. 30 
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cd. ze str. 29 
skiej świadomości młodzieży i szkolnej dziatwy w 
regionie, gdzie działał jego oddział? 

Artykuł ten jest tekstem referatu głoszonego w 
2005 r. na konferencji w Mielcu. W spotkaniu tym 
brał udział inny „leśny" druh W. Lisa - Aleksander 
Rusin (1914 - 2008), ps.,,Olek", ,,Rusa!" z Dobry
nina. Po referacie osobiście dziękował mi, w imie
niu swoim i partyzanckiej braci, za przypomnienie 
sylwetki Wojciecha. Treść tego wystąpienia została 
zamieszczona w publikacji: Mielec i powiat mielecki 
1944 - 1956, Mielec 2005. ss.82 - 111 (tu pominięto 
przypisy i aneksy). W 2009 r ukazała się nakładem 
Rzeszowskiego Oddziału IPN książka, pracownika 
tej instytucji, poświęcona partyzanckiemu oddziało
wi W. Lisa ,,Mściciela". Wnuk W. Lisa prowadzi w 
internecie bardzo interesującego bloga informując 
m. in i o tym jakie jest tym niezłomnym patriotą 
zainteresowanie wśród Polonii na kontynencie ame
rykańskim. Głównie w Chicago. Imię jego i czyny 
rokrocznie a może i częściej wspomina patriotyczny 
Mielec. Dodać warto, że przeglądając w archiwum 
IPN akta wytworzone kiedyś przez milicyjna -ubec
kich sługusów komunistycznego reżymu, często 

półanalfabetów, nigdzie nie znalazłem wzmianki o 
niegodnym względem rodaków zachowaniu Lisa 
czy Kędziora. Do materiałów tych każdy historyk 
ma dostęp nie ograniczony. Tym większe zdziwienie 
wywołuje ukazanie się w 2012 r w Kolbuszowej 
publikacji, w której jeden z autorów, na podstawie 
specyficznie dobranych sobie informatorów, obrzucił 
tego niezłomnego patriotę niemałą porcją błota. Fakt 
ten zadziwia tym bardziej, że publikacja ta, która 
ma i recenzenta, i trzech redaktorów, i lokalnego 
wydawcę, powstała nie na zlecenie wydziału pro
pagandy antypolskiej organizacji a ... ,,na zlecenie 
parafii Ostrowy Tuszowskie, współfinansował jej 
wydanie starosta kolbuszowski". Nic tylko usiąść i 
gorzkimi łzami zapłakać, że włączono tam i wspo
mniany wyżej tekst. ,,Madonno z Puszczy ( ... ) cała 
w wiewiórkach" - miej nas w swojej opiece. Tym 
ludziom nadal marzy się „czekoladowy orzeł" i hoł
dowanie hasłu: ,,polskość i patriotyzm to nienormal
ność". Czy zdziwi jeszcze tedy kogoś, że w jednej 
spod kolbuszowskich miejscowości mieszkańcy nie 
zgodzili się obecnie na nadanie szkole imienia Woj
ciecha Lisa. Może w szkole tej nie ma nauczyciela 
historii?. Śmiem przypuszczać, że to nie komuni-

styczne zniewolenie i 40. letnie pranie mózgu, jak 
tłumaczy to wójt Cmolasa, dało po blisko 30. latach 
wolnej Polski o sobie znać. Myślę, i oby tak było, 
że zapewne wielu tych malkontentów chciałoby, by 
patronami szkoły zostali (co zrozumiałe) obaj, 70 lat 
temu skrytobójczo zamordowani, dzielni leśni herosi: 
Wojciech i Konstanty. Razem tragicznie zginęli, to po 
co ich dzisiaj rozdzielać. Wraz z nimi niech szkole 
patronują ci wszyscy walczący z okupantami, których 
krew w latach 1939 - 1956 wsiąkała w ten piękny 
skrawek ziemi puszczy wydartej. Byli dziećmi i 
chlubą tej ziemi. Z ofiary ich krwi nasza wolność. 
O tym pamiętajmy. 

W Trójcy Przenajświętszej Jedynym Stwórcy 
nadzieję naszą pokładać musimy i Jego prosić, by 
żadne już pokolenie młodzieży polskiej nie musiało 
zdawać takiego egzaminu z miłości do Ojczyzny i 
wiary swoich przodków jak przyszło to czynić nie
złomnym a przez dziesięciolecia wyklętym, ze stron 
naszych rodzinnych wywodzącym się bohaterom. 
Zawsze winniśmy im modlitwę, pamięć wieczną i 
ciągły szacunek 

prof. dr hab. Jan Konefał 

N a  straży bezp ieczeństwa 
W piątek (13 kwietnia) w Starostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej odbyły się 
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom". Wzięło w nich 
udział 30 osób. 

Eliminacje otworzył Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, który podziękował opiekunom oraz 
pracownikom Państwowej Straży Pożarnej z Kol
buszowej za propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
zasad bezpiecznego zachowania. - Tematyka doty
cząca ochrony przeciwpożarowej jest bardzo ważna 
i powinna być popularyzowana wśród dzieci i mło
dzieży- powiedział starosta. - Dlatego cieszę się, że 
organizowane są kolejne edycje tego turnieju-dodał, 
po czym zwrócił się do zebranych na sali uczniów. -
Dziękuję wam, drodzy uczestnicy, że bierzecie udział 
w turnieju oraz, że chcecie zdobywać wiedzę na temat 
ochrony przeciwpożarowej. Życzę wam powiedzenia 
i niech wygra najlepszy - dodał starosta. Podczas 
eliminacji powiatowych obecny był także prezes 
Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbu
szowej Ryszard Skowron oraz mł. bryg. Jacek Nita. 

CENNA WIEDZA 

Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego 

Pamiątkowe zdjęcie. 

Turn ie j  W i e 
dzy Pożarniczej 
,,Młodzież zapo
biega pożarom" 
w tym roku od
bywały się już 
po raz dwudzie
sty. W zięli  w 
nich udział szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
średnich. Ma on 
głównie na celu 
popularyzowa
nie przepisów ...., ... __._i...J_�-
i kształtowanie Eliminacje otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Fot. B. Żarkowska 
umiejętności w 
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zaś 
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz 
organizacji ochrony przeciwpożarowej. 

B. Żarkowska 

ELIMINACJE POWIATOWE 
Uczniowie szkół podstawowych-klasy I -VI 
I miejsce - Karolina Boroń - Szkoła Podsta

wowa w Kosowach 
II miejsce - Paulina Marut- Szkoła Podstawo

wa w Woli Raniżowskiej 
III miejsce -Maciej Dec- Szkoła Podstawowa 

w Majdanie Królewskim 
Uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz 

II i III klas gimnazjalnych 
I miejsce-Norbert Tłusty-Szkoła Podstawo

wa w Majdanie Królewskim 
II miejsce - Katarzyna Mazur - Szkoła Pod

stawowa w Cmolasie 
III miejsce - Katarzyna Kopeć - Szkoła Pod

stawowa w Wilczej Woli 
Uczniowie szkół średnich 
I miejsce - Krystian Kwaśnik - Zespół Szkół 

Agrotechniczna - Ekonomicznych w Weryni 
II miejsce - Radosław Rębisz - Zespół Szkół 

Agrotechniczna - Ekonomicznych w Weryni 
III miejsce - Krzysztof Ptaś - Zespół Szkół 

Agrotechniczna - Ekonomicznych w Weryni. 
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E ugen i ka po ko l buszowsku 
Eugenos - z greckiego oznacza do

brze urodwny, szlachetny. Termin wpro
wadwny do nauki celem selektywnego 
rozmnażania zwierząt. 

Niektóre elity i systemy nie tylko totalitarne 
zaprzęgły eugenikę do eksterminacji niepełno
sprawnych ludzi. W starożytności Platon uważał, 
że „ w państwie należy zastosować dyscyplinę na
kazującą zajmować się tylko zdrowymi na ciele i 
umyśle obywatelami. Tym, którzy nie są zdrowi 
należy pozwolić umrzeć ". Tak twierdził ateński 
humanista, a Spartanie już wtedy uśmiercali swoje 
chrome dzieci. Najbardziej okrutna eugenika oka
zała się, gdy zaprzęgnięto ją do walki z najbardziej 
bezbronnymi - niepełnosprawnymi dziećmi. Idea 
takiej selekcji w XIX i XX wieku ogarnęła na
uki społeczne i ekonomiczne Europy i Ameryki. 
Brytyjski noblista George Bernard Shaw w 1910 
r. pisał, że „ trzeba wyeliminować bardzo wiele 
ludzi z tego prostego powodu, że opieka nad nimi 
jest stratą czasu". 

A w Związku Radzieckim największą eu
geniką klasową było w latach 30-stych ubiegłe
go wieku doprowadzenie do głodowej śmierci 
chłopów-kułaków na Ukrainie, a dzieci „wrogów 
ludu" też czekał okrutny los. Najbardziej drama
tycznym w dziejach ludzkości aktem było zastoso
wanie eugeniki dla potrzeb nazistowskiej obłędnej 
ideologii. Jeszcze zanim pojawił się holokaust, 
Niemcy wymordowali kilkanaście tysięcy swo
ich niemieckich niepełnosprawnych dzieci w tzw. 
„Akcji T 4". Eugenika i eutanazja w III Rzeszy to 
temat dzisiaj niezwykle niewygodny dla Niemców, 
który odbywał się wówczas przy ich cichym przy
zwoleniu, a wielu z tych, którzy doświadczyli na 
własne oczy „akcji T4" milczało. Ale znalazł się 
wówczas człowiek, który odważył się sprzeciwić 
likwidacji niepełnosprawnych dzieci. Był nim ka
tolicki biskup Miinsteru hrabia Klemens August 
von Galen, który z ambony bronił upośledzone 
dzieci i nieuleczalnie chorych. 

Efekt tych kazań był taki, że Hitler wstrzy
mał „Akcję T4", a biskup trafił do obozu koncen-

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

W dniu 15 grudnia 201 7  r. weszła w 
życie ustawa z dnia 2 7  października 201 7  
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz ustawy o organizacji niektórych ryn
ków rolnych (Dz. U. 201 7  poz. 2216), na 
mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) wbowiązany jest do 
monitorowania oraz nadwrowania kra
jowej uprawy tytoniu oraz produkcji i 
obrotu surowcem tytoniowym w Polsce 
celem ograniczenia szarej strefy. 

tracyjnego. Przeżył wojnę, ale zmarł w 1946r., w 
chwilę po opuszczeniu obozu. W 2005r. papież 
Benedykt XVI wyniósł go na ołtarze. A u nas z 
niepełnosprawnymi dziećmi było tak. Dobrze się 
stało , że przed kilkunastu laty w Kolbuszowej 
Dolnej powstała Szkoła Specjalna dla niepełno
sprawnych dzieci. 

Edukacja niepełnosprawnych dzieci to zada
nie własne Powiatu, a że Starostwo nie posiadało 
lokalu, to gmina kolbuszowska udostępniła do 
realizacji tego celu budynek szkoły w Kolbuszowej 
Dolnej. Są tacy , którzy uważają to za „grzech 
pierworodny" tej placówki. Szkoła się rozwijała. 
Zrobiono już dokumentację na rozbudowę szkoły, 
ale pod koniec 2010r. zmienił się układ sił w Ra
dzie Miejskiej w Kolbuszowej , który skutkował 
wstrzymaniem rozbudowy szkoły, chociaż poszły 
już pieniądze podatników na jej dokumentację. 
Wybory samorządowe do Rady Miejskiej w Kolbu
szowej wygrała prawica, ale dwóch radnych Julian 
Dragan i Marek Opaliński z Komitetu Wyborczego 
„Ojczyzna" przeszli na stronę lewicy, dając tym 
większość w radzie grupie Józefa Fryca. Kto ma 
większość w radzie, ten decyduje o gminnych pie
niądzach. Cóż tam pieniądze podatników, które po
szły na dokumentację szkoły w Kolbuszowej Dol
nej wobec groźby utraty większości w radzie ludzi 
Fryca. Po przejściu na stronę Frycowych Opaliński 
został przewodniczącym rady, a Dragan przewod
niczącym komisji finansowej. Ale Draganowi było 
mało i postawił sprawę jasno- rozbudowa szkoły 
w Weryni. A że grupa Fryca w radzie VI kaden
cji miała większość, to upadła rozbudowa szkoły 
w Kolbuszowej Dolnej, i przepadły pieniądze 
wydane na dokumentację na rozbudowę szkoły 
specjalnej. Na burzliwej sesji Rady Miejskiej 29 
stycznia 2014r. lewicowi radni na oczach licz
nie zgromadzonych rodziców niepełnosprawnych 
dzieci ze Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej 
podnieśli rękę za Werynią. Radni, którzy podnieśli 
rękę za rozbudową szkoły w Weryni, podnieśli 
również rękę na niepełnosprawne dzieci ze Szkoły 
w Kolbuszowej Dolnej. Właśnie tak wygląda u 

Warunkiem prowadzenia przez producenta 
rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, 
produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzy
skanie wpisu do „Rejestru producentów surowca 
tytoniowego", prowadzonego przez Dyrektora Od
działu Terenowego KOWR właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i 
adres producenta rolnego. 

Producent surowca tytoniowego, który w 
dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje 
lub zbywa surowiec tytoniowy, składa do Dyrek
tora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis 
do Rejestru producentów surowca tytoniowego w 
terminie do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu 
udostępnionym na stronie internetowej KOWR. 

Ustawa nakłada również na producenta su
rowca tytoniowego obowiązek przekazywania Dy
rektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej 

niektórych radnych eugenika po kolbuszowsku. 
Zdumiewające jest to, że szef lewicowej koalicji 
jak i ówczesny przewodniczący rady to ojcowie 
niepełnosprawnych dzieci. Czyżby demon lokalnej 
polityki zabił ich rodzicielskie instynkty? 

Rozpoczęta w 2014r. rozbudowa szkoły w 
Weryni dobiegła końca. 23 lutego 2017r. - jak do
nosiła lokalna prasa- odbyło się uroczyste otwarcie 
budynku. Uroczystość została połączona z ob
chodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Czy nasz bohater narodowy i żołnierz 
wyklęty, patron szkoły w Weryni Józef Batory 
bezkompromisowo składając swoje młode życie 
na ołtarzu Ojczyzny, bił się za taką Polskę, gdzie 
w samorządzie kupczy się głosami, a dzieci nie
pełnosprawne spychane są na boczny tor? Wraca
jąc do burzliwej sesji z udziałem rodziców dzieci 
ze szkoły w Kolbuszowej Dolnej lewicowi radni 
odrzucili wniosek ówczesnego wiceprzewodni
czącego rady Krzysztofa Wilka o przekazanie 100 
tysięcy złotych na rzecz niepełnosprawnych dzieci 
w Kolbuszowej Dolnej, a lider tej grupy Józef Fryc 
podkreślił na zakończenie, że rozbudowa Szkoły 
Specjalnej rozpocznie się w 2016r. 

Z bożą pomocą mamy już 20 l 8r. i co zostało 
z obietnic pana Fryca? Szkoła w Kolbuszowej 
Dolnej jest bez sali gimanstycznej, gdzie terapia 
niepełnosprawnych dzieci i lekcje wychowania 
fizycznego odbywają się na szkolnym korytarzu, 
który służy do wszystkiego i na podwórku szkol
nym. N a to miast pieniądze podatników wydane na 
rozbudowę Weryni służą dosłownie w porównaniu 
z innymi szkołami grupce dzieci. 

Obecnie w innych szkołach trwają prace 
przy orlikach ze sztuczną trawą. Czyżby to znowu 
kolejny pomnik wyborczy niektórych radnych? 
Jeżeli tak, to jest to zbyt drogi pomnik radnego za 
pieniądze podatnika-wyborcy. 

Stanisław Gorzelany 
Ojciec niepełnosprawnego Błażeja, ucznia 

Zespołu Szkól Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 

informacji dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy 
poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surow
ca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej 
masy surowca tytoniowego, która zostanie wy
produkowana, masy surowca tytoniowego dostar
czonego nabywcy w podziale na zawarte umowy, 
stanu magazynowego, zawartych umów zbycia 
surowca tytoniowego. 

Szczegółowe informacje w zakresie obo
wiązków wynikających z ustawy dla producentów 
surowca tytoniowego oraz nabywców surowca ty
toniowego, można uzyskać na stronie www.kowr. 
gov.pl, lub telefonicznie w OT KOWR Rzeszów 
pod numerem telefonu 17 85-37-816. 

Jerzy Borcz 
Dyrektor Oddziału Terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Rzeszowie 
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N I ESAMOWIC I E  AKTYWN I S E N IORZY 
Nie trudno było przewidzieć, że 

wernisaż wystawy „ Aktywni Seniorzy" 
(1 7 marca 2018) wzbudzi takie zaintere
sowanie publiczności. Niezwykle skromni 
wyjątkowi twórcy zapełnili „Galerię pod 
Trąbami i Bębnem" wytworami indywi
dualnej pasji twórczej. 

Efektownie wyglądały obrazy haftowane 
krzyżykami, piękne koronkowe serwety, bibułowe 
kwiaty i wielkanocne palmy oraz ludowe rzeż
by, zakomponowane w ciekawe scenki rodza
jowe. Do organizacji wystawy zachęciła kolbu
szowski dom kultury Janina Olszowy na co dzień 
organizatorka zajęć Klubu Seniora. Po ustaleniu 
terminu prezentacji otrzymała długo oczekiwane 
skierowanie do sanatorium, co uniemożliwiło jej 
uczestnictwo w realizacji jej pomysłu Wszystkie 

organizowane w galerii Miejskiego Dom Kultury, 
wernisaże są połączeniem różnych dziedzin sztuki. 
Tym razem zabrzmiała muzyka chóralna w wyko
naniu mieleckiego chóru nauczycielskiego Akord, 
który poprowadził Antoni Stańczyk. W wykonaniu 
renomowanego zespołu usłyszeliśmy, bardzo do
brze wykonany repertuar rozrywkowy. Bogaty pro
gram spotkania nie pozwolił zasłuchanej publicz
ności na dłuższy koncert. Przed ekranem kinowym, 
pojawił się Jerzy Dynia co zwiastowało projekcję 
filmową. Kilka dni wcześniej ten znany z wielu 
wyjątkowych produkcji telewizyjnych redaktor, 
odwiedził z kamerą pasjonatów w ich domowych 
pracowniach. Efekt to dwudziestominutowy film 
prezentujący emerytów i ich twórczość. Redaktor, 
który sam jest emerytem, potrafi w sposób wyjąt
kowy otworzyć swoich rozmówców. Profesjona
lizm, ciekawość, szacunek dla ludzi i tym razem 
zaowocowały, bardzo udanym filmem dokumen
talnym. Publiczność co rusz nagradzała oklaskami 
fragmenty filmu i prezentowane w nim efekty pasji 

twórczych artystów. Atmosfera była wyjątkowa. Z 
ekranu biło ciepło, wspaniale odbierane i oddawa
ne przez widzów. Po filmie wszyscy udali się do 

galerii, gdzie już na żywo Teresa Śnieżek (hafto
wane obrazy i kartki świąteczne), Maria Krogulec 
( palmy i pisanki), Helena Tarnowska Mazur (ha
ftowane obrazy), Genowefa Serafin (koronkowe 
serwety), Maria Cebula( bibułowe kwiaty) i Jan 
Cebula ( rzeźba w drewnie), twórcy wystawy tym 
razem na żywo opowiedzieli co im „w duszy gra" 
co im daje twórcze podejście do życia. Ponieważ 
często się zdarza w tej galerii , że wypełniała się 
ona sympatyczną, wrażliwą bardzo liczną pu
blicznością, odbiór prac jest nieco utrudniony. 
Rodziny, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, wszyscy 
oni z przyjenmością spędzili sympatyczny wieczór 
w 110 letniej kolbuszowskiej sokolni. Dopełnie
niem, całości był podwieczorek na którym przy 
pysznych słodkościach, przygotowanych przez 
miłośniczki kuchni, nadal trwały niekończące się 
rozmowy o sztuce. Każdy przecież ma jakiś talent, 
trzeba go tylko w sobie odnaleźć, nie ma przecież 
lepszego sposobu na to, żeby nasze życie przestało 
być nudne, jak tworzenie. 
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110 Faloclt Średnich AM 1062 kHz 

codziennie od ponied.lku do soboty 
w riostępujqcych godzinach 

rano od 7:00 do , 9:00 
wiecżorem od 1 7:00 do 1 9:00 

w niedziele I święto od 13:00 do 1 5:00 
a..ru.-.,,ł,,,_,;,, �t,ci<, .-novo reglonM, Womtaqo, wywicnlr,'Nloqo, Jolira 
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Info<� • .,.toa.nla, ,..łom,. �,_,,.1do11i•,ldolno90 "°""""" jycuil 

tel/fax 1 7  28 37 295 od fOCb. 8:00 do 15:00 
Adres: • Twoje Radio Cmolas•, Cmalc,1 269.A,. 36-105 (molo� 

TELEFON DO RADIA: (017) 744 44 22 

„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 
pozwoli zaistn ieć 

Ci medialn ie! 

Kontakt tel :  
781 075 51 3, 604 541 286, 

1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456 

ll.· ubezp·1ecze' n ·1a r, .. :,; :_ t.•.: -�o� , • \c:t" �, ;.z. 
a cJffi . .. _ .  -

- -- ---- ---- - ·- -

ERG warta. 
HESTIA 

r. _(Q_ � p �� G - thaer � �- LIN"Ao _:� UNIOA IBRALI roama O , 1 � uh "Pk 7-�"· ".,. 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Kościuszki 1 2  (okok Urzędu Skarbowego), tel .  (1 7) 22 71 588 

36-050 Sokołów Młp., u l .  Rynek 1 4, tel .  (1 7) 77 1 3  21 

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

e-mai l :  poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczenia.eu 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, u l .  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  �=====�,___ 
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 - 17, sobota 7 - 1 3 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

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

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje si lnikowe • 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 ,  Ręczniki ,  Usługi  
Foto . 
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki , 
dodatki krawieckie 

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

� fa sz 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

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

www.sklepy.orzech .com.  pl 
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'1ŁYTKI 

OE�AMIOZNE 
Z. P. U . H . STALBET 

KOLBUSZOWA, 

U L. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA 

U L. RZESZOWSKIEJ) 

TEL./FAX 1 7  22 73 04 7 

KOM 51  O 463 899 

ZAP RASZAMY 

W GODZ .  
7oo - 1 6°0 

W SOBOTY 
7oo - 1 3oo 

9Jwt �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 PRZVJ�Ć: 
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 'lSI 537 

abakus 
ul. Wiktora 2 1  

3 6 • 1 0 0  Kolbusiowa 
t,I., 1 7  2270 230 

studio@abaku,kolbuszowa.pl 
www.abakuskolbuszowa.pl 
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36-1 oo Kolbuszowa. ul„ Woiska Polskiego 1 o 
tel„ 17 / 22 71 &87. tel„ kom„ 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 
ZLOTNIK 

36 - 100 Kolbuszowa ul. li - 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! 11 

M i ej sce  

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 

I d 
Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. B tnara skr. acz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564'. 

g ą 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bu·ak [Halina Dudzińska.l i Józef Sudoł i P. rze Dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa 

IRI al KOLBUSZOWSKI 
PEKAO S.A. NRB 21124026271 1 1 1000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" se, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 2 1 ,  tel. 17 22 70 

V '1111' 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. 



Nr295 przegląd KOLBUSZOWSKI --------- � 

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 

. • com.pl 

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 

KOLBUSZOWA 
ul .  1 1  Listopada 1 5/1 
tel ./fax 1 7  2275 053 
mobile: 605 962 380 

KOLBUSZOWA 
ul .  Obrońców Pokoju  1 5  

tel ./fax 1 7  2274 91 5 
mobile: 603 1 89 600 

606 461 789 

- -- - -- - ---- ------- --- - -- - - -- -- - - -- - -- - -

e� n1 a 1 1  � at rton1 arj a n@1ivp , p l 

Promocja Kredytu Gotówkowego! 

4000 zł rata już od: 

1 5000 zł rata już od: 

30000 zł rata już od: 

60000 zł rata już od: 

100000 zł rata już od: 

Bank Zachodni WBK 
- - - • Grupa Santander 

205,87 

692,10  

1 356,68 

2 686,08 

4 431,61 

Spłać kredyt w innym Banku! 

1 13, 15  82,73 X X Cel dowolny, różne formy dochodu 

380,37 277,81 X X (także krótkie zatrudnienie), 

732,25 525,85 467,44 363,82 brak ograniczeń wiekowych. 

1 436,50 1 022,65 905,27 696,34 Decyzja w 1 O minut. 

2 348,04 1 656,82 1 460,38 1 109,70 
Także na oświadczenie. 

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

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 udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Oplata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora. 



[fil-------- przegląd KOLBUSZOWSKI ------- Nr 295 

ET-BUD 

�-- . Pl 
OKNA DRZWI BRAMY ROLETY PODŁOGI 

• Nowy ad res fi rmy • 

bobyono
® (bj) a k u  k u ® 

(VV.ADER) baby miix 
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P. H .  U .  S .J .  

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

OFERUJ E:  

■ materiały dociepleniowe ■ materiały budowlane 
■ nawozy sztuczne ■ węgiel ■ piaski , żwiry ■ stal 
■ usług i  transportowe ■ rozładunek towarów HDS-em 

SI EDZI 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. 1 7  2295 835 

ZAPRASZAMY 

codziennie od 1°0 - 1 1°0 

sobota 700 - 1 3°0 

fcol qME_NT �
A 

CHEMIA BU�OWLANA • _,,, � isover +>>PAROC � oZARow � ©ffiDC!J[;)fil:fJ] W1enerberger '-./ <ł1Iillll!.u 

FREX 
[ł]KJlRCHER 

www.frex.pl 

► CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  
• posadzek przemysłowych 

► SPRZĄTAN I E  
• sklepów • biur • hal 

u l .  Ta rnobrzeska 67 

36-1 00 Kol b uszowa 
---

te l .  501 456 002 

38·100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14  
tal./lax 1 7  22 73  200, kom. 805 281 988 

www. stolrem.rza.pl, a-mall: stolrem.mr@wp.pl 

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY I GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

R'R'O'F. E:S\l'O'Nl1UN I 
M�O;N1TrA�żł, 

�A1RK�1 E1T(�W/ 
I tqH�DJLWJ 

qR'E1�łł i'A1Ni((CJ1l 
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