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Uczczono 101. rocznicę odzyskania 

niepodległości 
W Kolbuswwej uroczyście obchodwno Narodowe Święto Niepodległości Tegoroczny program, który obejmował cztery dni, wypełniały 

liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. 

101. rocznicę odzyskania niepodległości uczczo

no okolicznościową akademią, balem niepodle

głości, balem przedszkolaków, uroczystościami

patriotycznymi oraz sportowymi rozgrywkami.

8-ego listopada (piątek) Szkoła Podstawowa
nr 1 przygotowała akademię w Miejskim Domu
Kultury, podczas której zaprezentowała okolicz
nościowy program słowno-muzyczny. Uczniowie
i absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście opo
wiedzieli ponad sto lat historii Polski w piosenkach
i wierszach. Po wystąpieniach wręczono nagrody
zwycięzcom Powiatowego Konkursu Interdyscy
plinarnego zorganizowanego z okazji 1 O 1. roczni
cy odzyskania niepodległości.
9-ego listopada (sobota) na hali sportowej Li
ceum Ogólnokształcącego odbył się Międzynaro
dowy Turniej Piłki Nożnej. Zagrali Oldboje z Ti
szaujvaros (Węgry), Nowojaworowska (Ukraina),
Sniny (Słowacja), a także Oldboje Mielec, Kaziki

Kolbuszowa i Oldboje Kolbuszowianka- zwycięz
cy zawodów.
Wieczorem w Miejskim Domu Kultury licznie

zgromadzeni mieszkańcy już po raz szósty bawili 
się na Balu Niepodległości. Program wydarzenia 
obejmował wspólne śpiewanie pieśni patriotycz
nych, poloneza oraz zabawę taneczną. Podczas 
części oficjalnej Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Wójcicki i Zastępca Burmistrza Marek Gil wrę
czyli odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Kolbuszowa". 
IO-ego listopada (niedziela) rozegrano turniej 
piłki nożnej chłopców z rocznika 2011. Rozgryw
ki rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu Polski. 
W zawodach wzięło udział pięć drużyn z Mielca, 
Nowej Dęby, Cmolasu i Kolbuszowej. 
Po południu natomiast na hali sportowej liceum 
najmłodsi mieszkańcy gminy bawili się na Balu 
Niepodległości Przedszkolaków. Przygotowano 
dla nich tort, taniec poloneza, występy cyrkowe 
oraz musztrę wojskową, którą poprowadzili kolbu
szowscy Strzelcy. Każdy uczestnik balu otrzymał 
drobny upominek: biało-czerwoną flagę Polski. 

Organizatorami imprezy były Zarządy Osiedli nr 
1, 2, 3 oraz Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu pod patronatem Burmistrza Kolbuszowej. 
11-ego listopada (poniedziałek) odbyły się głów
ne uroczystości patriotyczne. Rano na ulicach mia
sta zagrała Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kul
tury. Po godzinie 10.00 delegacje złożyły kwiaty
na grobach Powstańców Listopadowych, Stycznio
wych, ks. Ludwika Ruczki- Ojca Sybiraków i Le
gionistów. Następnie w kościele pw. Wszystkich
Świętych odprawiona została uroczysta msza św.
w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu zebrani
w asyście orkiestry, sztandarów, harcerzy przeszli
na kolbuszowski rynek.
Pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom
i Bohaterom Walczącym i Poległym za Wolność
i Suwerenność Ojczyzny" harcerze Hufca ZHP
im. Janka Bytnara, po raz pierwszy podczas ob
chodów święta w Kolbuszowej, złożyli Ogień

Niepodległości. Do Polski został on przywieziony
przez sztafetę rowerową z cmentarza legionowe
go w Kostiuchnówce na Ukrainie. Następnie pod
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pomnikiem kwiaty i znicze składały: dęl_eg!!_cj_ę___ 12.00 nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu na- Kilkadziesiąt mieszkańców ubranych w barwy 

środowisk kombatanckich, władze samorządowe, rodowego. narodowe przeszło ulicami miasta. Na mecie mar

szu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. służby mundurowe, delegacje szkół, środowiska Po południu Kolbuszowski Klub Nordic Walking 

polityczne, instytucje oraz mieszkańcy. O godz. zorganizował siódmy już Marsz Niepodległości. 

Marsz Niepodległości 11 listopada 1/

Już po raz VII Kolbuswwski Klub Nordic Walking wlqczyl się w obchody Święta Niepodległości w naszym mieście. Zapaleni 
chodziarze i nie tylko spotkali się tradycyjnie na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego, by we wspólnym marszu, do wtó
ru werbla raźnym krokiem przemaszerować ulicami miasta w kierunku stadionu. Uczestnicy marszu ubrani byli w białe i czerwone 
stroje, tak aby idąc tworzyli flagę. 

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody w marszu wzię

ło około 70 osób. Byli to nie tylko członkowie 

Klubu, ale także inni mieszkańcy. Ważnym ak

centem był udział uczniów szkół podstawowych 

i harcerzy. Biało-czerwona kolumna szła ulicą 

11 Listopada, Parkową następnie wokół Rynku. 

Tu przy pomniku zrobiono pierwsze pamiątkowe 

zdjęcie. Następnie biało-czerwona kolumna ru

szyła ulicą Piłsudskiego, tak aby dojść na stadion. 

Tu na uczestników marszu czekała niespodzianka służby porządkowe: Policja oraz Straż Miejska, 

-każdy otrzymał pamiątkowy medal. Przystrojeni którym serdecznie dziękujemy :za dbałość o bez

medalami ustawiliśmy się do tradycyjnego wspól- pieczeństwo na trasie, zwłaszcza podczas przecho

nego pamiątkowego zdjęcia, po którym uczestnicy dzenia przez jezdnię. 

zasiedli do ciepłego posiłku i herbatki z ciastkiem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu za 

Fundatorem ciepłego posiłku- najlepszej na świe- przybycie i wspólne świętowanie Niepodległości. 

cie grochówki - była Fundacja na rzecz Kultury Zapraszamy do udziału w innych Marszach i im

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. prezach organizowanych przez Kolbuszowski Klub 

Nad bezpieczeństwem maszerujących czuwały Nordic Walking© 

KKNW 
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450 lat "W"si Mazury (cd.)

NADANIE AKTU LOKACYJNEGO 

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 8 
września. Rozpoczęła je Msza św. Koncelebrowali 
ją - proboszcz mazurski ks. Wiesław Dopart, pro
boszcz raniżowski ks. Bogdan Piekut oraz księża 
rodacy - prał. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Ko
łodziej i o. Czesław Matuła. Uczestniczyło w niej 
wielu mieszkańców wioski oraz gości, w tym władze 
samorządowe, nauczyciele, strażacy, członkowie 
zespołów folklorystycznych, poczty sztandarowe 
jednostek OSP z terenu gminy, jak też mazurskiej 
szkoły i NSZZ Rl „Solidarność". Kazania nie było. 

Bezpośrednio po Mszy, w nawie głównej kościoła, 
zaprezentowana została inscenizacja teatralna pt. 
,,Nadanie przez Jego Królewską Mość aktu loka
cyjnego wsi Ossówka - Mazury sołtysowi Studzień
skiemu". Młodzi mazurscy aktorzy, w staropolskich 
strojach szlacheckich (wypożyczonych z WDK) na 
chwilę przenieśli widzów w XVI wiek, na dwór 
króla Zygmunta Augusta (odgrywanego przez Ta
deusza Wosia). Pięknie przedstawili scenę wydania 
dokumentu przez tegoż monarchę, odczytania go 
na ambonie przez kanclerza (Dominika Lachtarę) 
i wręczenia wymienionemu sołtysowi zasadźcy (Mi
chałowi Kiełbiowi). Scenariusz i reżyserię należy 
zawdzięczać paniom nauczycielkom historii - dyr. 
Renacie Zawartka i Bożenie Smolak. 

Po wyjściu z kościoła uformował się korowód 
uczestników uroczystości, na czele z mazurską Or
kiestrą Dętą prowadzoną przez Aleksandrę Niezgodo
wą z Kolbuszowej. Przemaszerowano pod budynek 
tzw. ,,Ratusza Wiejskiego". Tam została odsłonięta 
granitowa tablica upamiętniająca jubileusz. Zaszczy
tu jej odsłonięcia dostąpili: wójt Gminy Raniżów 
Władysław Grądzie! Qedyna osoba spoza Mazurów), 
sołtys Jan Adamczyk, ks. proboszcz Wiesław Dopart, 

Msza św. koncelebrowana. Od lewej księża - Cz. Matula, prał. F1: Ko/odziej, prob. maz. W Do part, Wł.
Ko/odziej, prob. ran. B. Piekut. Fot. D. Popek

dyr ZPO Renata Zawartka, radna Powiatu Maria Za
wada, radni Gminy Anna Olszowy i Andrzej Sondej, 
przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 
450-lecia Mazurów Benedykt Popek, prezes OSP
Czesław Białas, przewodnicząca KGW Renata Śliż,
kierowniczka Zespołu Obrzędowego „Mazurzanie"
Emilia Adamczyk, przedstawiciel SRWM Bogusław
Golesz. Tablicę poświęci! ks. proboszcz. Odśpiewano
wspólnie cztery zwrotki hymnu Polski.

CZĘŚĆ OFICJALNA 

Na dużej scenie, ustawionej między Domem Stra
żaka a Izbą Regionalną kontynuowany był dalszy 
program uroczystości. Sołtys Jan Adamczyk, jako 

gospodarz wsi, powitał oficjalnie zaproszonych gości, 
mieszkańców Mazurów i wiosek sąsiednich oraz ro
daków. Wyraził zadowolenie z tak długiego istnienia 
wioski Mazury i dorobku minionych pokoleń. Życzył 
jak najwięcej przeżyć, wrażeń, miłego wypoczynku. 
Po nim głos zabrał przewodniczący Komitetu Orga
nizacyjnego Benedykt Popek. Również i on wyraził 
radość z powodu przybycia do Mazurów tak wielu 
znakomitych gości. Także uznanie i wdzięczność 
wobec organizatorów, czyli wszystkich samorządow
ców, przedstawicieli instytucji, organizacji i wielu 
działaczy społecznych, którzy potrafili się zjednoczyć 
i wspólnymi siłami zorganizować tak dużą i pięk
ną imprezę. Następnie przedstawił ideę jubileuszu, 
jego cele oraz program uroczystości. Zachęcał do 
oglądania występów zespołów, wystawy starych 
dokumentów i fotografii, zwiedzania Mazurskiej 
Izby Regionalnej oraz częstowania się pysznymi 
wypiekami przygotowanymi przez panie z KGW. 

Radna Maria Zawada, pełniąca funkcję preze
ski SRWM, zaprezentowała sponsorów jubileuszu. 
W pierwszej kolejności fundusze unijne, które udało 
jej się dla wioski pozyskać na wiele zadań związa
nych z jubileuszem. Po niej głos zabierali kolejno: 
wójt Władysław Grądzie!, starosta (wójt) gminy 

Grane - Petrovce w powiecie Lewocza (Słowacja) 

Peter Pitonak, poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, 
starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, 
dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka. 

Następnie prezes OSP Czesław Białas wręczył spe
cjalne podziękowania osobom wspierającym miej
scową Straż - ks. Dopartowi, L. Kochanowiczowi, 
wójtowi Grądzielowi, posłowi Miazdze. 

Ciąg dalszy na str. 20-21 

Kanclerz królewski (D. Lachtara) przekazuje akt lokacyjny Ossówki sołtysowi Stanisławowi Studzień
skiemu (M. Kiełbiowi). Obok dworzanie i damy dworu. Fot. D. Popek 
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Z ostatniei chwili ... 

Mazurzanka mistrzem świata! t 
Kilka dni temu z Paryża otrzymaliśmy ciekawą 

wiadomość, że mieszkanka naszego powiatu Na

thalie Trestka zdobyła tytuł mistrza świata w Krav

-Maga. Jest to nowa dyscyplina sportu obronnego, 

zbliżonego do ju-jitsu i karate. Mistrzostwa odbyły 

się w Paryżu, 2 listopada 2019 r. Pani Natalia ćwi

czy tą sztukę walki od czterech i pół roku, w klubie 

KCVO na Villepinte. W tym roku w marcu zdobyła 

cie miejsce na mistrzostwach Francji, w kategorii 

kobiet, senior, do 55 kg. 

Licząca 23 lata zawodniczka, choć występowa

ła w barwach narodowych Francji, to związana 

jest bardzo blisko z Polską. Oprócz obywatelstwa 

francuskiego posiada też obywatelstwo polskie. 

Mieszka co prawda pod Paryżem, ale zameldowa

na jest na pobyt stały w ... Mazurach (gm. Rani-

czarny pas, a następnie w kwietniu osiągnęła trze- żów). Jest córką Ireny z domu Pokój. Można więc 

uznać, że jest Mazurzanką. I to niezwykle wybitną. 

W Mazurach jej rodzice wybudowali piękny dom, 

w którym wkrótce zamierzają zamieszkać. 

Wywiad z panią Natalią - mistrzem świata 

w Krav-Maga - zamieścimy w następnym numerze 

,,Przeglądu". 

Benedykt Popek 

MUZYKA NA CZAS NIEPOGODY 
W dniu 22 października gościliśmy w Kolbuswwej Grażynę Łobaszewskq wyjqtkowq wokalistkę gwiazdę polskiej piosenki. 

Ta nadzwyczaj skromna gwiazda brała udział w dwóch wydarzeniach - warsztatach i koncercie. 

Organizatorem kilkugodzinnych zajęć wo

kalnych było Centrum Edukacji Europejskiej 

z Rzeszowa Anny Mroszczyk. Wieczorny koncert 

zorganizował Miejski Dom Kultury w Kolbuszo

wej. Pomysł zorganizowania koncertu przy oka

zji warsztatów wyszedł od fanki Łobaszewskiej 

Renaty Draus. Obydwa wydarzenia były efektem 

współpracy centrum i domu kultury organizu-

jących i współorganizujących przedsięwzięcia. 

W unikalnych warsztatach wzięli udział dorośli 

i młodzież, zainteresowani rozwojem swojego 

talentu. Lepiej nie mogli trafić. Łobaszewska to 

również wyjątkowy talent pedagogiczny, osoba 

otwarta niestwarzająca dystansu. Niestety w warsz

tatach najmniej było Kolbuszowian, byli natomiast 

mieszkańcy z innych miejscowości Podkarpacia, 

a nawet z Wrocławia. Ci co skorzystali z zajęć, 

mogli dowiedzieć się o rzeczach z techniki i emocji 

śpiewu, które zdradzić i przekazać mogła tylko 

wyjątkowy praktyk Grażyna Łobaszewska. 

W wieczornym blisko półtoragodzinnym kon

cercie usłyszeliśmy wokalistkę z zespołemAjago

re, który stale jej towarzyszy. W kameralnych wa

runkach Sali im. Michała Czartoryskiego jej kon-
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certu wysłuchała grupa jej najzagorzalszych fanów. 

Wokalistka jest w formie, jej głos nie tyle brzmi co 

grzmi ze sceny. Muzyka jest świetnie zaaranżowa

na, muzycy z zespołu nie tylko są bardzo dobrymi 

instrumentalistami, ale świetnie czują to, co jest 

grane. Grażyna Łobaszewska to jedna z najwybit

niejszych polskich wokalistek, niezwykle twórcza 

i idąca bezkompromisowo własną drogą. Szlakiem 

dla koneserów muzyki zaśpiewanej i zagranej na 

najwyższym poziomie, inspirowanej wieloma kie

runkami muzycznymi z inteligentnymi tekstami. 

Tworzy i wykonuje muzykę niepowtarzalną, która 

nie ma szans, a pewnie i też nie może mieć ma

sowej widowni. Malutkim kompromisem pewnie 

by było stworzenie czegoś tak poetyckiego jak „ 

Czas nas uczy pogody". Publiczność wchłonęła 

artystyczne przesłanie wokalistki i jej stare i nowe 

piosenki. Wyszła bardzo ukontentowana z tego 

wyjątkowego wieczoru. Zespół spędził w Kol

buszowej mile jeszcze następny dzień, mimo, że 

pomieszkują w Trójmieście na drugim krańcu 

Polski, przy którym nasze miasteczko wydaje się 

być sennym. Nie nudzili się, a o atrakcje dla nich 

zadbali: pieśniarz Roman Dublański z liczną rzeszą 
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fanek oraz restauratorzy, kolekcjonerzy, regionali

ści „CK dezerterzy"; Andrzej i Karol Wesołowscy. 

Udowodnili, że „Prowincja potrafi być ( czasem) 

piękna", muzyka Grażyny Łobaszewskiej jest bez

względnie prawdziwa i piękna. Trzeba tylko dać 

się skusić i posłuchać, a „wciągnie" niesamowicie. 

�Kwesta na cmentarzu kolbuszowskiej kolegiaty
Odnowione Nagrobki 

Regionalne Towarzystwo Kultury 

im. Juliana Macieja Goslara w Kolbu

szowej poinformowało, że podczas tego

rocznej kwesty (1 listopada) na renowa
cję Cmentarza Parafii pw. Wszystkich 
Świętych zebrano 14 242,72 zł, w tym 

równowartość: 6,20 EUR, 43,50 USD. 

W zbiórce uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół 

Technicznych w Kolbuszowej, harcerze, członko

wie RTK, samorządowcy oraz zaproszeni goście, 

ro.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpac

kiego Ewa Draus. 

Zarząd Towarzystwa serdecznie dziękuje wszyst

kim darczyńcom i wolontariuszom za udział 

w kweście oraz dyrekcji i pracownikom Banku 

Pekao S.A. za przeliczenie zebranych środków. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację za

bytkowych nagrobków. 

Regionalne Towarzystwo Kultury organizuje kwe

sty w Kolbuszowej od 2011 roku. Na zdjęciach 

nagrobki odnowione za środki zebrane do puszek 

w ubiegłych latach. 

�P. Amelia Ruch, z hr. Dembińskich 
ip. Konstanty

,
'
.,
"""
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fp.MalcsymllianKorwlnZdulskl 

ip. Francinl'kRuab 
ip. Antoni Ou_lkl��łg,",_; Odnowione Nagrobki 

--------- �-----

łp.Zo�c1Mc1gdowa �p.Jł,arianna Bzowska 

WYSTAWA PO PLENE�ZE NAD PIĘKNYM�
JEZIOREM ROZNOWSKIM 

Trzy dni spędzili plenerowicze plastycy i fotograficy w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim (4-6 października 2019), pięknie 

położonym pomiędzy Beskidem Wyspowym a Pogórzem o tej samej nazwie. W plenerze wzięli udział amatorzy twórczych wrażeń 
z Kolbuszowej, Małopolskich: Sokołowa i Głogowa oraz Rzeszowa i okolicy. 
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Kolbuszowskie plenery mają na celu zaintere

sowanie twórczym podejściem do otaczającego 

świata. Bo przecież tworzyć każdy może, trochę 

lepiej lub trochę gorzej, lecz z olbrzymią osobi

stą satysfakcją. Próba przedstawienia świata przy 

pomocy pędzla, ołówka, piórka, dłuta czy obiek

tywem aparatu, jest przecież uzewnętrznieniem 

zakamarków swojej osobowości. To pragnienie 

cechuje wszystkie pokolenia pięćdziesięciooso

bowej grupy artystów, którzy uczestniczą w or

ganizowanych od ponad piętnastu lat plenerach. 

Miłośnicy deszczu i chmur mieli wyjątkowe szczę-

Weekend 

za pół ceny 
W dniach 22-24 listopada 2019 r. 

Muzeum po raz kolejny włącza się w ak

cję „Polska wbacz więcej - weekend za 

pól ceny". 

Te właśnie dni Polska Organizacja Turystyczna 

wyznaczyła na jesienną edycję akcji. W ramach 

tego przedsięwzięcia ceny biletów do skansenu 

spadną o połowę. Wstęp na teren parku etnogra

ficznego będzie wynosił 3,50 zł (bilet indywidu

alny) oraz 11 zł (bilet rodzinny). 

Dodatkową atrakcją zaplanowaną przez kolbu

szowskich muzealników będzie niedzielne (24 

listopada 2019 r., godz. 13.00) wytłaczanie oleju 

lnianego w olejarni z Brzyskiej Woli znajdującej 

się w zagrodzie z Brzózy Stadnickiej (sektor rze

szowski). 

Księdzu Prałatowi 
Kazimierzowi Osakowi 

Dziekanowi Dekanatu 

Kolbuszowa - Wschód 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy 

Urzędu Miejskiego 
oraz 

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
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ście, gdyż czas przeznaczony na tworzenie był pod 

tym względem wyjątkowy. Doświadczeni artyści 

potrafili sobie poradzić z tym meteorologicznym 

utrudnieniem, wykonując kilkadziesiąt udanych 

różnorodnych prac. Obrazy i fotografie zobaczyć 

mogliśmy na wernisażu wystawy w dniu 15 listo

pada br. w „Galerii pod Trąbami i Bębnem" Miej

skiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Wyjątkowe 

spotkanie wrażliwych ludzi, twórców i odbior

ców sztuk plastycznych z muzyką i kulinariami 

jak zwykle bez rampy, sztampy, szpanu i pompy. 

O miłą atmosferę zadbał „Ted Band Jazz Jol 

Z głębokim żalem żegnamy 

wybitnego muzyka 

Jana Cebulę 

Rodzinie, wszystkim bliskim 
i przyjaciołom zmarłego 

składamy serdeczne 
wyrazy współczucia 

Burmistrz Kolbuszowej, pracownicy 
Urzędu Miejskiego 

Przewodniczący i Radni Rady 
Miejskiej 

Music" grając muzykę jak ze starych statków na 

Missisipi. Tomek Koczur przygotował jak zwykle 

zabawną prezentację multimedialną. Mistrzynie 

kuchni zadbały o podniebienia, serwując przystaw

ki rybne z fauny rożnowskiego jeziora: sandacza, 

okonia, szczupaka i pstrąga. Było tak jak napisał 

(mnie więcej) zapomniany kolbuszowski poeta, 

nieważne skąd jesteś, ale ważne co ci w duszy 

brzmi. Było jak zwykle plastycznie, fotograficz

nie i kulinarnie, muzycznie zabrzmiało pięknie, 

czas zaczął biec wolniej, zapanowała atmosfera 

i klimat ogólnego „bez pośpiechu" tak, że nikomu 

nie chciało się iść do domu. 

Księdzu Proboszczowi 
Markowi Prajsnarowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz 

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 



przegląd KOLBUSZOWSKI

Z życia Przedszkola Niepublicznego 
__ pw._ Świętego Józefa w Kolbuszowej ... _ 

AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA" DZIEŃ KUNDELKA U MALUCHÓW 

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej zachęcający do udziału Dzień Kundelka - nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich 

w akcji MEN „Szkoła pamięta", przedszkole wzięło udział w tej inicjatywie. wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, tj. w dzień po 

Punkt kulminacyjny akcji przypadł na 25 października i włączyło się do niej wejściu w źycie ustawy o ochronie zwierząt. Data 25 października to również 

prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół i przedszkoli. Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc październik jest miesiącem 

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielę- dobroci dla nich. Przedszkolaki w grupie maluchów, świętowały ten dzień 

gnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są rozmawiając o psach i sposobach opieki nad nimi. 

związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

Przedszkolaki wybrały się na wystawę pt. ,,Kolbuszowski wrzesień 

1939r." mieszczącej się w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. Wystawa 

wpisała się w obchody 80. Rocznicy Bitwy o Kolbuszową, do jakiej doszło 

w dniach 8-9 września 1939 roku. W bitwie tej zginęło ponad stu żołnierzy 

oraz około 30 cywilów. Żołnierze spoczywają we wspólnej mogile na kol

buszowskim cmentarzu parafialnym, w większości bezimiennie. Z nazwiska 

znanych jest jedynie 40 osób. Następnie dzieci udały się na cmentarz, by 

tam na mogiłach poległych oraz przy pomniku upamiętniającym poległych 

w Katyniu zapalić symboliczne znicze. 

Dzieci były równieź przy pomniku na kolbuszowskim rynku, który po

święcony jest żołnierzom i bohaterom walczącym o wolność, suwerenność 

i niepodległość naszej ojczyzny. 

Przedszkolaki uczciły pamięć bohaterów. 

Przedszkolaki w grupie maluchów świętowały Dzień Kundelka. 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To czas kiedy 

warto poczytać bajki, urządzić sobie seans bajkowy czy wspólnie pobawić 

się rozwiązując zagadki czy bajkowe zadania. Tak też było i w ochronce. 

Starszaki najpierw wysłuchały wiersza „Bajkowy bałagan" i wspólnie w tym 

zaczarowanym świecie zaprowadziły porządek, potem rozwiązywały zagadki, 

by wreszcie wcielić się w role krasnoludków podczas opowieści słowno-ru

chowej i zabaw przy muzyce. 

Starszaki obchodziły Dzień Postaci z Bajek. 

CO I JAK ŚWIĘTUJEMY W LISTOPADZIE? 

Listopad to wyjątkowy miesiąc, w którym szczególnie warto porozmawiać 

z przedszkolakami o Polsce, uczyć przez zabawę miłości do Ojczyzny, mówić 
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o bohaterstwie przodków o szeroko rozumianym patriotyzmie. Ta tematyka
towarzyszyła również w przedszkolu w pierwszych dniach listopada. Dzieci
miały okazję poznać historię rozbiorów Polski, postać marszałka Piłsudskiego,
śpiewać patriotyczne pieśni, wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne.
Dzieci włączyły się również w akcję zaproponowaną przez MEN „Szkoła do
hymnu" i 8 listopada o godzinie 11.11 wspólnie z wieloma tysiącami dzieci
i młodzieży z przedszkoli i szkół odśpiewały hymn Polski.

Przedszkolaki poznają swój kraj i uczą się patriotyzmu. 

UROCZYSTOŚĆ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

„Jedenastego listopada 

Uczcić wielkie święto nam wypada, 

Polska znów stworzy/a jedność, 

Odzyskała niepodległość" 

Z okazji I O I. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przedszko
laki uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola pw. Św. Józefa w Kolbu
szowej przygotowały uroczystą wieczornicę, która odbyła się 8 listopada. 
Przybyli na nią zaproszeni goście: proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej ks. kanonik Lucjan Szumierz, Burmistrz Miasta 
Kolbuszowa Jan Zuba oraz rodzice, dziadkowie, rodzeństwo przedszkolaków, 
których uroczyście powitała dyrektor przedszkola s. Bożena Ostrowska. 

Dzieci przedstawiły losy Polaków pod zaborami, ich siłę, męstwo oraz 
walkę z zaborcami o zachowanie tożsamości narodowej, języka, wiary ka

tańcem krakowiakiem, musztrą żołnierską. Dzieci odśpiewały również hymn 
Polski oraz Rotę. 

Wieczornica okazała się być niezwykle wzruszającym przeżyciem dla 
widzów. Wszyscy obecni, w tej podniosłej chwili odczuwali dumę z bycia 
Polakiem, bo ,, ... to jest nasz kraj, nasza Polska ... to nasze miejsce, tu jest 

nasz dom, gdzie Wisła płynie swoim szlakiem". 

Anna Zawisza 

tolickiej. Całość okraszona była pieśniami i piosenkami patriotycznymi, Przedszkolaki uczciły I O I. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Aleksandra Płoch w konkursie „Wygraj Szansę" � 
W dniu 29 października w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się II etap konkursu„ Wygraj 

Szansę" organizowanego w ramach programu„ Trzeźwość na co dzień". 

Gminę Kolbuszowa reprezentowała Aleksandra 
Płoch z klasy VII Szkoły Podstawowej w Widełce, 
która wygrała gminne eliminacje do konkursu. 
Uczennica wykonała utwór „Margarita", a do wy
stępu przygotowywała ją Edyta Wiącek. Podczas 

konkursu Aleksandrę wspierali rodzice, dyrektor 
oraz grupa kolegów i koleżanek ze szkoły. Gratu
lujemy znakomitego występu. 
Podczas obrad komisji dzieci i młodzież obejrza
ły spektakl profilaktyczny „Laboratorium życia" 

w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. Aktorzy 
poruszyli w nim problem uzależnień od alkoholu, 
narkotyków i dopalaczy pojawiający się wśród 
młodych ludzi. 
Zwyciężczynią konkursu została Natalia Bandura 
z sąsiedniej Gminy Raniżów. 
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MEDIALNE LASOWIACKIE ZIMIOKI \ · 
Przenosząc się w świat dzieciństwa mieliśmy oka:qę uczestniczenia w cyklicznej imprezie Lasowiackie Zimioki, która odbyła 

się 22 września 2019 roku w plenerze wsi Kolbuswwa Górna. Wymyślone w 2004 roku przez dyrektora kolbuszowskiej „kultury" 

i szefową zespołu „Górniacy" Elżbietę Czachor wydarzenie ma na celu przybliżyć „tubylczą" lasowiacką kulturę wszystkim poko
leniom. 

Pretekstem są zwyczaje i kulinaria, którymi żyła 

dawna ta lesiacka wieś w okresie jesieni. Mimo, 

że była to piętnasta edycja tej ludowej zabawy, to 

cieszy się ona nadal olbrzymim zainteresowaniem 

zarówno publiczności, jak też zespołów ludowych, 

innych formalnych i nieformalnych grup i organi

zacji wiejskich. Swoje siły artystyczne połączył 

tym razem „stareńki" Zespół Górniacy z młodą 

stażem grupą emerycką „Ziemia Kolbuszowska". 

W ekspresowym tempie przygotowali widowisko 

plenerowe pt. ,,Zimiocana Droga". Napisania sce

nariusza i reżyserii podjęła się jak zwykle w tych 

sprawach niezastąpiona etnograf Jolanta Dragan. 

Etniczne, obyczajowe przedstawienie przyciągnęło 

na imprezę tłumy zainteresowanych mieszkańców. 

Aktorzy „naturszczycy" zagrali bardzo dynamicz

nie, sprawiając, że etiuda plenerowa wzbudziła 

aplauz widowni. Naocznie zobaczyć było można, 

że i uczestnicy tego udanego artystycznego ma

riażu grając bawili się świetnie. Uroczo zapre

zentowali się przedszkolacy z Górnej, pokazując 

że praca pedagogiczna placówki jest na wysokim 

poziomie, a elementem tej pracy z dziećmi jest 

tradycyjna kultura ludowa. Szkoła z kolei zorga

nizowała konkurs plastyczny poświęcony pracom 

polowym. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody 

ufundowane przez Miejski Dom Kultury - główne

go organizatora imprezy. Prace można było obej

rzeć na wystawie pod słoneczkiem, bo chmurek 

w tym dniu „było jak na lekarstwo". Ten ostatni 

dzień tegorocznego lata otworzył wyjątkowo pięk

ną w tym roku jesień. Mieliśmy też przyjemność 

gościć Telewizję Rzeszów, która zawsze wiernie 

towarzyszy lokalnym wydarzeniom, z cyklem te

lewizyjnym pt. ,,Jesień w Regionach". Redaktor 

Ilona Małek przeprowadziła bardzo ciekawą rela

cję z tego wydarzenia. Wiele było o kulinariach, 

o tradycji i obyczajach a wszystko kręciło się wo

kół ziemniaka - niepozornego, warzywa ale jakże

istotnego dla rozwoju populacji europejskiej.

Dzień 22 września 1719 roku to data, pod którą

została odnotowana pierwsza wzmianka histo

ryczna o wsi „Gura" odrębna od zorganizowanego

w 1700 roku przez Józefa Karola Lubomirskiego 

miasta Kolbuszowa. Według historyka Wojciecha 

Mroczki zajmującego się tą tematyką, datę tą moż

na przyjąć za początek wsi (300 lat istnienia). Zapis 

ten dotyczy chrztu małego Stanisława Łyzienia. 

Co ciekawe, wymienione w księdze parafialnej 

rodziny również współcześnie zamieszkują w Kol

buszowej Górnej. O czym przypomniał w krót

kiej ciekawej prelekcji wyżej wymieniony badacz 

dziejów regionu. Uroczystości rocznicowe i całe 

wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji 

mieszkańców w roku jubileuszu. Homilię wygło

sił proboszcz ksiądz Stanisław Krasoń. Dzięki 

uprzejmości kapłana mieliśmy również możliwość 

skorzystania z placu parafialnego. Miejsce nie po 

raz pierwszy wyjątkowo się sprawdziło. Wszystko 

było jak za dawnych „babcinych czasów" w pięk

nym naturalnym plenerze w brzezinie, która uroz

maiciła swoimi borowika!Ill ogniskowy kociołek. 

Doroczną imprezę zaszczycili poseł Zbigniew 

Chmielowiec, wicemarszałek województwa Ewa 

Draus, gospodarz gminy Jan Zuba i członek zarzą

du powiatu Marek Kuna. Rodowitym Górniakiem 

był ojciec posła, on sam wyrastał wśród górniej

skich krajobrazów u dziadków i rodziny, którą 

zna i szanuje. Wspólnie z Janiną Olszowy (znaną 

znawczynią kuchni regionalnej) pochodzącą też 

z tej !Illejscowości odebrał od organizatorów z soł

tysem Janem Frycem na czele, życzenia urodzino

we. Jubilaci oprócz kwiatów otrzymali również 

przepyszny tort przygotowany przez miejscowe 

KGW według przepisu mistrzyni smaku Danu

ty Olszowy, w składzie którego były oczywiście 

ziemniaki! Orkiestra Dęta zagrała im gromkie 

„Sto lat" i koncert na zakończenie lata. Po nich 

na scenie pojawili się młodzi muzykanci z Kapeli 

Cmolaskie Chłopaki, rozpoczynając potańcówkę. 

Następna część wieczoru należała do Lasowiackich 

Hulaków, których lider Roman Dublański w latach 

młodości był nauczycielem muzyki w miejscowej 

szkole. Dawni wychowankowie bawili się świetnie 

do póżnych godzin wieczornych przy programie 

,,Disco w Polu" Didżeja Ducka. Lasowiackie Zi

mioki od lat promują etniczną kulturę, tradycyj

ny zgodny z naturą sposób życia. Niezmiennym 

powodzeniem cieszą się też ludowe plenerowe 

kulinaria, pieczone na miejscu ziemniaki z ogni

ska. W tym roku na koneserów tej kuchni czekało 

trzysta porcji „kapusty zimioczanej" regionalnej 

zupy, którą zachwycał się nieżyjący już Grze

gorz Russak. Publiczność dodatkowo ze smakiem 

skonsumowała prosto z kotła prawie tysiąc porcji. 
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Powodzeniem cieszyły się pieczone jabłka i grusz

ki. Gospodynie z bliźniaczej wsi Kolbuszowej 

Dolnej przygotowały tamtejszą zupę i mnóstwo 

różnych ciast i ciasteczek. Wszystko było pyszne 

i zdrowe. W pobliskich krzakach panowie Weso

łowscy (też korzeniami z Górnej) prezentowali 

sposób produkcji jeszcze innej potrawy (w zasa

dzie napoju), który doskonale udaje się z ziem

niaków. 

Impreza na Górnej udowadnia, że w otaczającej 

nas nowoczesności warto chociaż na chwilę zwró

cić się do tradycji naszych przodków Lasowiaków, 

z których mądrości i genialnej prostoty życia mo

żemy być dzisiaj dumni i wiele się od nich nauczyć. 

W pędzie za nowoczesnością, warto pamiętać o tej 

rodzimej ludowej tradycji, z której wyrośliśmy, 

jak pięknie czynią to inni Europejczycy z krajów 

bogatszych i bardziej rozwiniętych od naszego. 

Zapraszamy 

do obejrzenia 

nowych 

wystaw! 
W Oddziale Edukacji Kulturalnej 

i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Bi

blioteki Publicznej w Kolbuswwej, przy 

ul. Piekarskiej 17- Skwer Regionalistów 

(budynek dawnej synagogi) zwiedzający 

mogą obejrzeć dwie nowe wystawy. 

Pierwsza ekspozycja poświęcona jest dr Kazimie

rzowi Skowrońskiemu (1907-1974)- polskiemu 

nauczycielowi, regionaliście i politykowi uro

dzonemu i działającemu na terenie Kolbuszowej. 

Druga zawiera obrazy włoskiego artysty Luigi 

Priore, które w większości powstały w Rzymie 

i tematycznie oraz filozoficznie związane są ze 

światem skal, wody, lodu. Malarz od dwóch lat 

zamieszkuje i tworzy w Kolbuszowej. 

Wystawy dostępne są dla zwiedzających od wtorku do 

soboty w godzinach otwarcia oddziału (I 0.00-17 .00). 

przegląd KOLBUSZOWSKI ---------[ZZ] 
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Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

Pierwsza 

nagroda dla 

Muzeum w 

prestiżowym 

konkursie 
Muzeum Kultury Ludowej w Kol

buszowej otrzymało pierwszą nagrodę w 

Przeglądzie Muzeum Widzialne za pro

jekt Izabelli Kędzierskiej dotyczący iden

tyfikacji wizualnej instytucji. 

Przegląd Muzeum Widzialne został zainauguro

wany w 2013 r. przez Narodowy Instytut Muzeal

nictwa i Ochrony Zbiorów. Od samego początku 

jego celem jest wyróżnianie muzeów za najlepsze 

działania wizerunkowe i promocyjne oraz inspi

rowanie innych instytucji do podejmowania ak

tywnych działań w tym obszarze. Do przeglądu, 

który odbywa się co dwa lata, zostały zaproszone 

wszystkie muzea działające w Polsce, niezależnie 

od swojego profilu oraz artyści graficy współpra

cujący z tymi placówkami. 

PIERWSZA NAGRODA! 

Muzeum zgłosiło do przeglądu projekt Izabel

li Kędzierskiej w kategorii A (mieszczącej m.in. 

logo, systemu informacji wewnątrz i na zewnątrz 

muzeum, w tym oznakowania wystaw stałych, 

projektów druków firmowych, informacyjnych, 

MUZEUM WIDZIALNE�

wane w promowaniu Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej". Pani grafik i instytucja otrzymały w 

tej wymagającej kategorii i prestiżowym konkursie 

pierwszą nagrodę. 

DZIĘKUJEMY! 

Serdecznie dziękujemy Organizatorowi przeglądu 

materiałów edukacyjnych) pn. ,,Zakorzenienie w i szanownemu Jury (w składzie: Janusz Górski, 

tradycji i nowoczesna forma. Rozwiązania stoso- Katarzyna Lorenz, Mirosław Nizio, Ewa Satalecka, 

Towarzystwo Przyjaciół Huty 
Komorowskiej serdecznie 

zaprasza na Widowisko 

w Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata 

Tradycyjnie do kościoła w Majdanie Królewskim Na organizację wydarzenia stowarzyszenie pozy-

dn. 24.ll.2019r. na godz. 18:00. W programie skało dofinansowanie ze środków Narodowego 
m.in. koncert w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Centrum Kultury w ramach programu "Kultura 

Oazowego Diecezji Sandomierskiej. - Interwencje 2019".
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MUZEUM WIDZIALNE 2019 

IV Przegląd 

MUZEUM WIDZIALNE 

I nagroda 

w kategorii 
identyfikacja muzeum 

dlo 
Muzeum Kultury ludowej w Kolbuszowej 

system indenlyfikac\i 

Zokorzemanfe w trodyc/i i nowoczesna forma 

Ewa Solarz) za docenienie kreatywności Izabelli 

Kędzierskiej i pracy kolbuszowskich muzealni

ków. Ta nagroda to dla nas wielkie wyróżnienie 

i potwierdzenie naszego przekonania, że to, co 

ważne w dziedzictwie, musi być też pięknie przed

stawione. 

WIIJOWISKO W UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRYSTUSA 
WS Z,&C.H ŚWIAT A 

24 LISTOPADA 

GODZ. 1s,oo 

KOŚCJÓL r.W 
ŚW. BARTLOMIEJA 

W MAJOANlll KllÓL6WSKIM

_ Koncert w wykonaniu 

młodzieżowego chóru oa1'0W�S� 
- Cichy spekt.:akl • p;1nton'I 

wIECZ: 
UWIELBI 
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SERWIS INFORMACYJNY 

URZĘDU MIEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

STREFA PŁATNEGO 

PARKOWANIA 

W KOLBUSZOWEJ 

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 
18.11.2019 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania 
przy ul. Plac Wolności w obrębie kolbuszowskiego 
Rynku. 
Opiaty za parkowanie są pobierane w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 
do 17.00. 
Opłaty za parkowanie: 
• 30 minut bezpłatnie, po pobraniu biletu, raz
dziennie,
• pierwsza godzina- 1 zł,
• każda kolejna godzina- 1 zł.

mi przyciskami „plus +" i „minus -" 
ustalamy wysokość opłaty aż osią
gniemy przewidywany czas postoju -
zatwierdzamy zielonym przyciskiem, 
zbliżamy kartę do terminala i odbie
ramy bilet. 
4.Bilet parkingowy należy umieścić
za przednią szybą pojazdu w widocz
nym miejscu.
UWAGI: Minimalna oplata w par
komacie wynosi 1 zł. Parkomat nie
wydaje reszty.
Mandat za brak wykupionego biletu
parkingowego „opłata dodatkowa"
wynosi 50 zł. 

ABONAMENT 
„Karta abonamentowa' uprawnia do 
parkowania w Strefie Płatnego Parko
wania bez wnoszenia opłat jednorazo
wych w parkomacie. Opłata za kartę 
abonamentową wynosi 120 zł za mie
siąc kalendarzowy. Dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny wydanej przez 
Burmistrza Kolbuszowej ustala się 50 

% bonifikaty w opłacie abonamentowej. Celem uzy
skania karty abonamentowej należy osobiście zło
żyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowania: 
Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 15A. 

ZASTRZEŻONE MIEJSCE POSTOJOWE 
Zastrzeżone miejsce postojowe „koperta" w Strefie 
Płatnego Parkowania uprawnia do korzystania z nie
go na zasadach wyłączności. Opłata za zastrzeżone 
miejsce postojowe wynosi 150 zł za miesiąc kalen
darzowy. Koszty związane z utworzeniem ( oznako
waniem) zastrzeżonego miejsca postojowego wraz 
z przywróceniem tego miejsca do stanu pierwotnego 
ponosi użytkownik. Zajęcie „koperty" przez po
jazdy samochodowe innych osób 

o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1990),
• kierujących oznakowanymi pojazdami służb:
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Energetyczne
go, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Ka
nalizacyjnego, Pogotowia Ratunkowego, ZGKiM
Sp. z o.o,
• poruszających się motorowerami i motocyklami
w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym
oraz Poczty Polskiej w czasie postoju w wyznaczo
nych do tego celu miejscach,
• kierujących pojazdami zaopatrzenia na czas trwa
nia załadunku i wyładunku towaru do 15 minut,
pod warunkiem wystawienia wewnątrz pojazdu za
przednią szybą informacji „zaopatrzenie",
• Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w odniesie
niu do pojazdów służbowych, stanowiących ich
własność oraz pojazdów prywatnych pracowników
tych jednostek używanych do celów służbowych na
podstawie wydanego identyfikatora służbowego,
• mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub
czasowy w lokalu mieszkalnym usytuowanym przy
ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania, będących
właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu- na
podstawie wydanego identyfikatora,
• honorowych dawców krwi, legitymujących się
książeczką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" -na
podstawie wydanego identyfikatora,
• kobiet w ciąży będących właścicielem lub wsp·ół� -.
właścicielem pojazdu, której prawo własności po
twierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym
bądź będącej użytkownikiem pojazdu na podstawie
umowy cywilno-prawnej zawartej w formie pisem
nej - na podstawie wydanego identyfikatora.

Celem uzyskania identyfikatora uprawniającego do 
korzystania z zerowej stawki opłat należy osobiście 
złożyć wniosek do Biura Strefy Płatnego Parkowa
nia: Straż Miejska w Kolbuszowej, ul. Piekarska 
15A. 

Regulamin oraz wniosek o wydanie identyfikatora/ 
identyfikatora mieszkańca/karty abonamentowej/ 
zastrzeżonego miejsca postojowego znajdują się do 
pobrania na stronie internetowej www.kolbuszowa. 
Il1 w menu Mieszkańcy w zakładce Strefa Płatnego 
Parkowania. 

Jednorazowe bilety parkingowe można kupować
w parkomatach, strefę płatnego parkowania obsłu
gują trzy parkomaty. Dwa urządzenia zostały za
montowane w części wschodniej Rynku, natomiast
jedno urządzenie w części zachodniej.
Krótka instrukcja obsługi: 

niż uprawnione, nie upoważma 
do roszczeń z tego tytułu w sto
sunku do zarządcy drogi. Liczba 
,,kopert" w Strefie Płatnego Par
kowania jest limitowana do 10 % 
całkowitej liczby miejsc postojo
wych. Celem uzyskania zastrzeżo
nego miejsca postojowego należy 
osobiście złożyć wniosek do Biura 
Strefy Płatnego Parkowania: Straż 
Miejska w Kolbuszowej, ul. Pie
karska 15A. 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 

W KOLBUSZOWEJ 

1. Najpierw trzeba wzbudzić parkomat - służy do
tego zielony przycisk,
2. Następnie na klawiaturze należy wprowadzić nu
mer rejestracyjny naszego samochodu i zatwierdzić
zielonym przyciskiem,
3. Wybrać sposób zapłaty:
- WARIANT 1: Darmowy bilet do 30 minut- za
twierdzamy dwukrotnie zielonym przyciskiem i od
bieramy bilet,
- WARIANT 2: płatność gotówką (parkomat przyj
muje monety: 1 O gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł)
wrzucamy monety aż osiągniemy przewidywany
czas postoju - zatwierdzamy zielonym przyciskiem
i odbieramy bilet,
- WARIANT 3: płatność karta zbliżeniową szary-

ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY 
ZA PARKOWANIE POJAZ
DÓW W STREFIE PŁATNE
GO PARKOWANIA WPRO
WADZA SIĘ DLA: 
• osób niepełnosprawnych legi
tymujących się kartą parkingową, C] - parkingi płatne zlokalizowane w Strefie Płatnego Parkowania 

Miejsca postojowe pozi:i Strefq Płatnego Parkowania sq bezpfotne 
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· � Przebudowa dworca w Kolbuszowej
W Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia przebudowy budynku dworca w Kolbuszo

wej oraz zagospodarowania jego otoczenia w celu utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego. 

Budynek dworca przez wiele lat był własnością 
Polskich Kolei Państwowych. Ze względu na zły 
stan techniczny obiektu oraz brak perspektywy 
przeprowadzenia prac remontowych przez jego 
ówczesnego właściciela, Burmistrz Kolbuszowej 
w 2013 r. podjął działania zmierzające do przejęcia 
budynku wraz z terenami przyległymi. Wieloletnie 
starania zaowocowały nieodpłatnym przekazaniem 
dworca Gminie Kolbuszowa w 2017 r. 
Nieco wcześniej, bo już w 2015 r. Burmistrz Kol
buszowej podjął kroki mające na celu poszerzenie 
obszaru działania kolei aglomeracyjnej i włączenie 
Kolbuszowej do koncepcji budowy podmiejskiej 
kolei aglomeracyjnej. Po zakończeniu długotrwa
łego procesu planowania, konsultacji oraz wykony
wania prac projektowych, dzięki wspólnym dzia
łaniom Województwa Podkarpackiego, PKP PLK 
S.A. oraz szesnastu podkarpackich samorządów
w tym Gminy Kolbuszowa, został przygotowany 
wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych 
projektu pod nazwą „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystanko
wej". Z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 20 I 4-2020 udało się pozyskać ponad 
208 mln zł. 
Za całość przedsięwzięcia, którego wartość wy
nosi ponad 300 mln zł, odpowiada Województwo 
Podkarpackie. Gminy w ramach przedmiotowego 
projektu mają za zadanie stworzyć parkingi w sys
temie park and drive, utwardzić drogi dojazdowe, 
wybudować chodniki oraz postawić stojaki ro
werowe. 
We wrześniu br. Gmina Kolbuszowa podpisała 
umowę partnerską z Województwem Podkarpac
kiem, w ramach której planuje się przebudowę 
budynku dworca, budowę parkingów i oświetlenia 
przy ul. ks. Ruczki, przebudowę ul. Fabrycznej 
w Kolbuszowej, budowę parkingu z dojściem do 
przystanku kolejowego w Kolbuszowej Górnej, 
a także budowę drogi dojazdowej oraz miejsc po
stojowych przy przystanku w Widełce. Na realiza
cję tych inwestycji Gmina pozyskała blisko 3 mln 
zł dofinansowania. 

Obecnie w Urzędzie Miejskim zespoły robocze 
analizują możliwe warianty ruchu autobusowego, 
który będzie odbywać się w trakcie wykonywania 
robót. Rozpatrywane są dopuszczalne lokaliza
cje tymczasowych przystanków oraz tymczasowa 
organizacja ruchu przy ul. ks. Ludwika Ruczki. 
Dokonywana jest również analiza dokumentacji 

--Budowa 
instalacji OZE 

Ponad 1,47 mln zl wyniesie montaż in

stalacji fotowoltaicznej przy budynkach uzy

teczności publicznej w Gminie Kolbuszowa. 

Zadanie wstało dofinansowane w kwocie 

960 rys. zl z Regfonalnego Programu Ope

racyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 

m Czysta energia działanie 3.1. 

Panele słoneczne zostaną umieszczone przy Krytej 
Pływalni Fregata w Kolbuszowej oraz oczyszczal
ni ścieków w Kolbuszowej Dolnej. Inwestycja 
pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych 
z utrzymaniem obiektów oraz ograniczy emisję 
szkodliwych zanieczyszczeń. 
Wykonawcą przedsięwzięcia została firma Solo 
Instal Sp. z o. o. z Warszawy. Wkrótce zostanie 
podpisana umowa. 

technicznej pod względem wymogów niezbędnych 
do ogłoszenia przetargu, która następnie zostanie 
przesłana do Centrum Unijnych Projektów Trans
portowych w celu jej zatwierdzenia. 

I
R.Jnduste 
Europ�skie 
IMOICMr..-ol� 

RHctpospolit.a Unia EuropeJskł -
-Polska t\Nd,A.t� 

BURMISTRZ 

KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 

ZOSTAŁ WYWIESZONY 

■ zgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościa
mi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.

■ zgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościa
mi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w najem.

■ zgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościa
mi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w użyczenie.

Z up. BURMISTRZA 

Marek Gil 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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• POWIAT • RADA • STAROSTWO • 

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

Ojczyzno, nasza Ojczyzno ... 
Co zrobiłeś dla Ojczyzny w dniu 11 listopada? Jak uczciłeś pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę? W jaki sposób 

Twoje dzieci albo wnuki świętowały ten dzień? - tego typu pytania padały podczas homilii wygłoszonej na uroczystej Mszy Św. 
odprawionej w intencji Ojczyzny i mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w poniedziałek (Jl listopada), w trakcie obchodów Na
rodowego Święta Niepodległości. 

W tym roku obchodziliśmy 101. rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej 
okazji w naszym powiecie zorganizowane zostały 
liczne uroczystości, podczas których można było 
świętować wydarzenia sprzed ponad stu laty. 
Rozpoczęły się one już w piątek (8 listopada), 
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Była 
uroczysta akademia, program artystyczny przy
gotowany przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Laureaci Po
wiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego prze
prowadzonego z okazji 101. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości otrzymali nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. W sobotę (9 listopada) odbył się Bal 
Niepodległości, wręczone zostały również odzna
czenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszo
wa". Rozegrany został także Międzynarodowy 
Turniej Oldbojów. Niedziela natomiast należa
ła do najmłodszych. Wszystko za sprawą Balu 
Niepodległości Przedszkolaków, który odbył się 
w hali sportowo-widowiskowej Liceum Ogólno
kształcącego w Kolbuszowej. W poniedziałek (11 
listopada) z kolei odbyły się główne uroczystości 
związane z obchodami 101. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

WSPÓLNA MODLITWA 

Tradycyjnie rozpoczęła je pobudka z Orkiestrą 
Dętą Miejskiego Domu Kultury na Rynku oraz 

Uroczysta Msza Święta. 

Złożenie kwiatów na cmentarzu. Fot. B. Żarkowska 

osiedlach. O godz. I O. I O natomiast zebrane de-
legacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy 
odwiedzili groby Powstańców Listopadowych, 
Styczniowych, Ks. Ludwika Ruczki -Ojca Sybira-
ków oraz Legionistów, przy których odmówiona 
została wspólna modlitwa oraz złożone zostały 
kwiaty. Następnie w uroczystym pochodzie wszy
scy przemaszerowali do kolbuszowskiej kolegia-

ty, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św. 
w intencji Ojczyzny. 

WARTOŚCI PATRIOTYCZNE 

Podczas nabożeństwa padło wiele istotnych pytań 
dotyczących naszej troski o Ojczyznę. Ks. Ma-
teusz Olbrot w wygłoszonej homilii zastanawiał 
się czy potrafimy dzisiaj docenić fakt, że żyjemy 
w wolnej Polsce. - 101 lat temu nasi przodkowie 

�\ 

Przemarsz na kolbuszowski Rynek. 
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Przed pomnikiem poświęconym „ Żołnierzom i Bohaterom Walczącym i Poległym za Wolność i Suwe
renność Ojczyzny" złożone zostały kwiaty. 

na pewno lepiej wiedzieli co to znaczy wolna oj- polskie tradycje- mówił. Podkreślał, że Ojczyzna 
czyzna, kiedy po latach niewoli mogli znowu mó- to zbiorowy obowiązek każdego z nas. Następnie 
wić w ojczystym języku, czytać ojczyste książki, postawił wszystkim zebranym kilka pytań. - Ja 
kiedy mogli uczyć polskiej historii czy geografii, zawsze idąc do szkoły na lekcje po Narodowym 
kiedy mogli swoim dzieciom przekazywać piękne, Święcie Niepodległości, pytam młodzieży jak spę-

Nr 314 

dzili ten dzień? Bo po co jest ten dzień wolny? 

Nie idziemy do pracy ani do szkoły, dlatego też -
dzisiaj powinniśmy zrobić cokolwiek, aby uczcić 
pamięć wszystkich tych, którzy polegli w walce za 
naszą Ojczyznę - zachęcał i dalej pytał. - Gdzie 

jest dzisiaj młodzież? Gdzie są nasze dzieci? Co 
zrobiliśmy, aby one ten dzień uczciły? Co ja - jako 
mama, tata, babcia czy dziadek zrobiłem, aby prze
kazać swojemu dziecku czy wnukowi wartości 
patriotyczne? - mnożył pytania. 

HYMN NA RYNKU 

Po uroczystej Mszy Św. wszyscy zebrani prze
maszerowali przy dźwiękach Orkiestry MDK na 
kolbuszowski Rynek, gdzie przed pomnikiem po
święconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym 
i Poległym za Wolność i Suwerenność Ojczyzny" 
złożone zostały kwiaty. O godz. 12.00 nastąpi
ło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Po 
południu z kolei, spod budynku Starostwa Po
wiatowego, wyruszył marsz patriotyczny Nordic 
Walking. 

Barbara Żarkowska 

-f--Stypendia Powiatu Kolbuszowskiego rozdane! 
Dwudziestu uczniów ze szkól ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolbuswwski otrzymało 

stypendia Powiatu Kolbuswwskiego. 

W czwartek (31 października), podczas sesji Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego, dwudziestu uczniów 
otrzymało stypendia Powiatu Kolbuszowskiego. 
Gratyfikacje trafiły do uczniów, którzy uzyskali 
wysokie wyniki w nauce oraz zdobyli czołowe 
miejsca w konkursach i olimpiadach. 
Stypendia młodym ludziom wręczył Sta
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś, gra
tulując i m  je d n o cz eśn i e  o s iągn i ę ć  
oraz wspaniałych rezultatów w nauce. 
W gronie wyróżnionych znależli się: 

1. Anna Pomykała - uczennica klasy IV Techni
kum w ZSA-Ew Weryni
2. Gabriela Dralus - uczennica klasy III
Technikum w ZSA-Ew Weryni
3. Agnieszka Pomykała - uczennica klasy IV
Technikum w ZSA-Ew Weryni

Uroczyste wręczenie stypendiów. Fot. B. Żarkowska 

4. Kinga Margańska - uczennica klasy II Techni
kum w ZSA-Ew Weryni
5. Natalia Snopek- uczennica klasy II Technikum
w ZSA-Ew Weryni
6. Andżelika Janina Przybyło - uczennica klasy
III LO w Kolbuszowej
7. Joanna Maria Zawadzka - uczennica klasy III
LO w Kolbuszowej
8. Emilia Karolina Rząsa - uczennica klasy II LO 
w Kolbuszowej
9. Katarzyna Kopeć - uczennica klasy II LO
w Kolbuszowej
10. Justyna Łucja Czajkowska - uczennica klasy
II LO w Kolbuszowej

11. Dominika Kosiorowska - uczennica klasy IId
Technikum w ZST w Kolbuszowej
12. Dorota Tęcza - uczennica klasy IVd Techni
kum w ZST w Kolbuszowej

13. Dominika Czaja - uczennica klasy IId Tech
nikum w ZST w Kolbuszowej
14. Magdalena Kurdziel - uczennica klasy IIIc
Technikum w ZST w Kolbuszowej
15. Gabriela Depa - uczennica klasy Ile Techni
kum w ZST w Kolbuszowej
16. Patryk Całka - uczeń klasy !Va w Technikum
w ZST w Kolbuszowej
17. Tomasz Witas - uczeń klasy IVa w Technikum
w ZST w Kolbuszowej
18. Szymon Kurda - uczeń klasy IIIa w Techni
kum w ZST w Kolbuszowej
19. Monika Węgrzyn - uczennica klasy Ile
w Technikum w ZST w Kolbuszowej
20. Bartosz Bebło - uczeń klasy IIb Technikum
w ZST w Kolbuszowej.

Opr. B. Żarkowska 

Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego z Zespołu Szkól Agrotechniczno-Eko-
nomicznych z Weryni. 
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Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego z Liceum Ogólnokształcącego 
z Kolbuszowej. 

Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego z Zespołu Szkól Technicznych 
z Kolbuszowej. 
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Prace przy przebudowie kuchni rozpoczęte 
Trwają intensywne prace budowlane przy modernizacji pomieszczeń, które zostaną zaadaptowane pod profesjonalne zaplecze 

kuchenne. Jednocześnie trwa ocena oferty, złożonej przez wykonawcę na zakup wyposażenia do kuchni. 

Prace budowlane przy przebudowie i modernizacji 

części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kol

buszowej na kuchnię wraz z zapleczem oraz zago

spodarowanie przyległego otoczenia idą pełną parą. 

PRACE NA ZEWNĄTRZ 

Ekipy budowlane zajmują się m.in. wykonywa

niem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyj

nej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynku 

oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitar

nej. Z kolei na zewnątrz obiektu prowadzone są 

prace dotyczące wykonania przyłącza kanaliza

cji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej. W planie jest również montaż ogro

dzenia całego terenu. Dodatkowo przy miejscach 

parkingowych, znajdujących się przy chodniku 

zostaną zamontowane ograniczniki parkowania, 

zabezpieczające przed zbyt bliskim parkowaniem 

pojazdów. 

LEPSZA DOSTĘPNOŚĆ 

Przebudowana i zmodernizowana część budyn

ku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia 

Praktycznego na kuchnię 

wraz z punktem wydawania 

i dystrybucją zamówionych 

posiłków i zapleczem wyko

rzystywana będzie podczas 

kompleksowych programów 

reintegracji społeczno-zawo

dowej. Nowo powstały par

king natomiast poprawi dostęp 

do rewitalizowanego obiektu. 

ŚRODKI Z UE 

Projekt „Ograniczenie proble

mów społecznych i gospodar

czych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie 

nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegra

dowanym terenom i obiektom wraz z zagospo

darowaniem ich otoczenia" realizowany i współ

finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Spo

łeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej przez Samorząd Powiatu Kolbuszow

skiego w partnerstwie z gminą Kolbuszowa. 

Barbara Żarkowska 

Wybieramy Wolontariusza 

Powiatu Kolbuszowskiego! + 
Już po raz dziewiąty ogłaszamy konkurs na„ Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego". Honorowy patronat nad przedsię

wzięciem sprawuje Starosta Kolbuszowski. Zapraszamy do udziału. 

Podstawowym kryterium nominowania kandyda

tów do Konkursu jest definicja wolontariatu zawar

ta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 

96 poz. 873 z późn. zm.), według której wolontariat 

to: ,,bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie 

na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie" 

oraz definicja wolontariusza sformułowana przez 

Sieć Centrów Wolontariatu, według której wolon

tariusz to: ,,każda osoba fizyczna, która dobrowol

nie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

·świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób

indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeń

sko-rodzinne". 

Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn. ,,Wo

lontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" może zgło

sić: co najmniej 10 mieszkańców danej gminy lub

powiatu; każda organizacja pozarządowa działa-

� 
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jąca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja 
publiczna działająca na terenie gminy/powiatu 
na rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja, 
instytucja lub grupa osób może wytypować tylko 
jednego kandydata. Formularz zgłoszenia oraz 
regulamin dostępne są na stronie internetowej 
Powiatu Kolbuszowskiego - www.powiat.kol
buszowski.pl, w zakładce „OŚWIATA i KULTU
RA", gdzie opublikowane są organizowane przez 
nas „Konkursy". Zgłoszenia przyjmowane są do 

3 grudnia br. 

skiego otrzymała Barbara Burek. Rok później 
tytuł ten został przyznany Stanisławowi Kosio

rowskiemu. W 2012 r. laureatką powiatowego 
konkursu została Ewa Wójcicka. W kolejnym 
roku Kapituła Konkursowa wskazała na Marię 

Strzępę z Niwisk. Kolejną laureatką konkursu 
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" została 
Władysława Gorecka, potem tytuł ten trafił do 
Zenony Chodorowskiej, przewodniczącej Związ
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszo
wej, a następnie do Krystyny Stygi - popularyza-
torki Nordic Walking oraz osoby zaangażowanej 

Przypominamy, że podczas I edycji tego przedsię- w akcję „Szlachetna Paczka". Ostatnim laureatem, 
wzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszow- do którego trafiła statuetka i tytuł „Wolontariusza 
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Powiatu Kolbuszowskiego" był Jan Puzio z Ra
niżowa - aktywnie działający na rzecz lokalnego 
środowiska. Kto w tym roku zostanie uhonorowa
ny tym tytułem? To w dużej mierze zależy od Was. 
Czekamy na zgłoszenia i zapraszamy do udziału 
w konkursie. 

Barbara Żarkowska 

Powiatowy Konkurs o tytuł 

''Wolontariusza Powiatu Kolbuszowsldego" 

Komunikat Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego 
Komunikat Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego 

do właścicieli, zarządców i użytkowników 

obiektów budowlanychw 

związku z rozpoczęciem 

sezonu jesienno-zimowego 

Szanowni Państwo, 

brak szczelności i sprawności urządzeń spalają

cych paliwa, instalacji kominowych i gazowych 

oraz brak drożności i właściwego ciągu przewo

dów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczy

nami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz 

wybuchów gazu i pożarów. Niebezpieczeństwo 

zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest 

gazem niewyczuwalnym dla człowieka. 

Dlatego przypominam, w związku z rozpoczę
ciem sezonu ogrzewczego 2019/2020, że na 
właścicielach i zarządcach obiektów budow
lanych ciąży obowiązek zapewnienia co naj
mniej jednej w roku kontroli stanu techniczne
go użytkowanego obiektu budowlanego (zgod
nie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). 
W szczególności sprawdzenie stanu technicznego 
przewodów kominowych: dymowych, spalino
wych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego 
przewodów kominowych powinny przeprowadzać 
- w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wen-

Czcigodnemu 

Ks. Kazimierzowi Osakowi 
Dziekanowi Dekanatu 
Kolbuszowa Wschód 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY 

składają: 
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady 
oraz 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

tylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjal
ności. W odniesieniu do kominów przemysłowych 
i kominów wolno stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, w których ciąg komi
nowy jest wymuszony pracą urządzeń mecha
nicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności. 
Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą prze
prowadzać osoby posiadające uprawnienia budow
lane w odpowiedniej specjalności, jak również 
osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, 
instalacji oraz sieci gazowych. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub bra
ków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu 
budowlanego, na których spoczywają obowiązki 
w zakresie napraw, określone w przepisach odręb
nych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, 
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź śro
dowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym 
albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy- Prawo 
budowlane). 
Przypominam również, że właściciele i zarządcy 
obiektów mają obowiązek usuwania zanieczysz-

Panu Januszowi Stąporowi 
Inspektorowi Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA 

składa 
Starosta Kolbuszowski, 

Przewodniczący Rady Powiatu, Radni 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 

czeń z przewodów dymowych i spalinowych 
(rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów-Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719). 

Norbert Ksiqżek 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Wyciąg z przepisów karnych: 

• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli
podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy- Pra
wo budowlane),
• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu
budowlanego w należytym stanie technicznym,
użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami
lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania
obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie
mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ogra
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku (att. 91a ustawy- Prawo budowlane).

przegląd 
• POWIAT • RADA • STAROSTWO 

Promocja i Kultura Powiatu 

tel . 17 7445 730 
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Panu Januszowi Stąporowi 
Inspektorowi Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA 

składają 
pracownicy 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Kolbuszowej 
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li miejsce uczniów z Domatkowa w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży w Unihokeju 
W dniu 23 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie na os. Podlasek w Majdanie 

Królewskim odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Unihokeju chłopców klas VII i V/IL Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn 

z naszego powiatu, które w trakcie losowania zostały podzielone na dwie grupy. 

W grupie pierwszej znalazły się: SP Cmolas, 
SP Majdan Królewski, SP Trzęsówka. W grupie 

drugiej: SP Komorów, SP Domatków , SP Kupno. 

Drużyna z Domatkowa w swojej grupie pokonała 
Komorów 2:0 i zremisowała z Kupnem 1: I, zapew
niając sobie tym samym awans do meczu finałowe
go z Majdanem Królewskim, który wygrał swoje 
dwa mecze grupowe z Cmolasem i Trzęsówką. 

W meczu o pierwsze miejsce doświadczona dru
żyna gospodarzy ponownie obroniła tytuł z roku 
poprzedniego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
2: I dla Majdanu Królewskiego, choć do przerwy 
zanosiło się na niespodziankę-chłopcy z Domatko
wa remisowali z obrońcami tytułu I: I. Zawodnicy 
z Majdanu Królewskiego tym zwycięstwem za
pewnili sobie awans do Półfinału Wojewódzkiego. 

W meczu o trzecie miejsce spotkały się szkoły 
z Cmolasu i Komorowa. Pojedynek tych drużyn 
zakończył się wynikiem 0:2 dla Komorowa. 

Zespół z Domatkowa zagrał w składzie: Wiktor 
Białek, Bartłomiej Surowiec, Kamil Guzior, Kamil 
Kret, Bartłomiej Dapała, Grzegorz Wilk, Michał 
Depa. Opiekun drużyny: Jacek Kret. 

Końcowa klasyfikacja Turnieju 

I. Majdan Królewski
2. Domatków
3. Komorów

MRM z wizytą w Star ostwie 

Powiatowym w Kolbuszowej 
W czwartek, 24 października br. w sali nr. 220 Starostwa Powiatowego w Kol

buswwej odbyła się V sesja MRM. Posiedzenie to rozpoczęliśmy od spotkania z pa

nem Wicestarostą- Wojciechem Cebulą oraz Sekretarzem Gminy Kolbuszowa panem 

Krzysztofem Matejkiem. 

Zwracając się do młodych radnych, obaj panowie 
wyrazili podziw i uznanie dla działań podejmowa
nych przez młodzież skupioną w radzie- zachęcali 
do dalszej pracy. Kolejnym punktem naszych obrad 

było rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu „Opo
wiem ci historię-przywracamy pamięć bohaterom". 
Po zapoznaniu się z treścią złożonych na konkurs 
prac komisja w składzie: Kinga Frodyma-Stobier-

4. Cmolas
5-6. Kupno
5-6. Trzęsówka

Opracował Jacek Kret 

ska - przewodnicząca, Lucyna Urban i Agnieszka 
Wit, przyznała następujące miejsca: 
I miejsce- Aleksander Łojek z SP. w Bukowcu. 
II miejsce-Wiktoria Wilk z SP nr! w Kolbuszowej. 
III miejsce- Patrycja Reguła z SP. w Widełce. 
Ufundowane przez MRM nagrody w imieniu wy
różnionych z rąk zaproszonych gości odebrali radni 
z poszczególnych szkół. 

Następnym punktem obrad było zapoznanie 
z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. 
Naszymi przewodnikami po obiekcie były panie 
pracujące w dziale ds. Promocji i Kultury. 
Dzięki uprzejmości i życzliwości pracowników 
wydziału geodezji, biura Rady Powiatu oraz Po
radni Psychologiczno-Pedagogicznej dowiedzieli
śmy się na czym polega praca tych instytucji i jak 
zmieniało się ich funkcjonowanie na przestrzeni 
wielu lat. Zakończenie naszej wizyty w gościn
nych progach Starostwa zwieńczyło otrzymanie 
upominków w postaci gadżetów reklamowych dla 
każdego uczestnika. 

OpiekunMRM 

L. Urban
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Uroczysta chwila odsłonięcia tablicy upamiętniającej jubileusz 450-lecia lokacji Mazurów. Uczestniczą 
w niej - wójt, samorządowcy, reprezentanci instytucji i organizacji. 

Radna Powiatu M Zawada, w obecności radnych Gminy A. Puzio i A. Sondeja, podczas oficjalnego 
rozpoczęcia niedzielnych uroczystości jubileuszowych. 

Stoisko z wypiekami pań mazurskiego KGW W środku przewodnicząca R. Śliż z panią K. Kwiatkowską 
żoną patrona szkoły. Fot. A. Śliż 
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cd. ze str. 4

Warto odnotować, że pośród ok. 190 zaproszo

nych gości w uroczystościach uczestniczyli, oprócz 

wyżej wymienionych, m.in. Krystyna Kwiatkowska 

żona patrona szkoły, z-ca dyrektora generalnego 

PGE Dystrybucja SA o/Rzeszów Ryszard Łeptuch, 

przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, 

radna Powiatu Grażyna Wyka, przewodniczący Rady 

Gminy Jan Puzio, wielu radnych Gminy, sołtysi, stra

żacy, nauczyciele, historycy, dyr. GOKSiR Dariusz 

Sobolewski, prezes GS „SCh" w Raniżowie Marek 

Smolak, wybitni rodacy - ppłk WP Tadeusz Sondej 

i dr Joachim Popek. 

WYSTĘPY ZESPOŁÓW 

Po tak zwanej oficjalnej części uroczystości nastą

piła część kulturalno-rozrywkowa. Na scenę wyszła 

Kapela Ludowa „Raniżowianie" z Raniżowa. Plac 

przy Domu Strażaka wypełnił się tradycyjną muzyką 

lasowiacką, rzeszowską, uzupełnianą śpiewem. Spo

rym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprawności 

bojowej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Została ona 

utworzona w 2016 r. przy jednostce OSP w Mazurach, 

dzięki inicjatywie i zaangażowaniu prezesa Czesła

wa Białasa. Tworzą ją dzieci w wieku od 5 do 11 lat. 

Dysponują odpowiednim dla nich umundurowaniem, 

motopompą, miniaturowym samochodem strażackim, 

no i wyszkoleniem. 

Na imprezie, której jednym z celów było zaprezen

towanie dziedzictwa kulturalnego wioski, nie mogło 

zabraknąć Zespołu Obrzędowego ,,Mazurzanie". Od 

ponad 20 lat pięknie promuje on tradycje ludowe, miej

scowe obrzędy doroczne, świąteczne, stroje i pieśni. 

Czyni to w sposób profesjonalny. Dlatego doceniany 

jest i nagradzany przez znawców folkloru regionu 

Lasowiaków. Podczas jubileuszu zespół, wraz z kapelą 

młodzieżową ,,Mazurskie Muzykanty'', zaprezentował 

obrzędy żniwne, pt. ,,Jak to nasi dziadowie żniwowali". 

Po „Mazurzanach" wystąpiły znane w gminie i daleko 

poza nią, młodzieżowe zespoły folklorystyczne „Wo

łanie" z Woli Raniżowskiej" i „Lesiaki" z Raniżowa. 

Przez dłuższy czas można było podziwiać tańce ludo

we, ale też i narodowe. Widowni podobały się również 

występy solistów, w tym dzieci z mazurskiej szkoły 

oraz innych miejscowości. 

Kolejny już raz gościł w Mazurach Regionalny 

Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie" z Markowej 

k. Łańcuta. Zaprezentował on piękną, dynamiczną

muzykę, obrzędy, tańce i przyśpiewki rzeszowskie

oraz przeworskie. Zespół działa od 1977 r. Posiada

oryginalne stroje ,,Markowskie" oraz własną kapelę.

Po ,,Markowianach" ponownie wystąpiła, działająca

od roku kapela ,,Mazurskie Muzykanty". Tworzy ją

pięć osób: Dominik Lachtara ( akordeon), Tadeusz Woś 

(klarnet), Karolina Woś (trąbka), Dominika Golesz

(basy), Izabela Potocka (skrzypce).

TAŃCE Z OGNIEM 

Kiedy nastał zmierzch a potem noc i skończyły się 

występy na scenie, rozpoczął się długo oczekiwany 

występ przed sceną. Takiego pokazu w Mazurach 

i gminie raniżowskiej jeszcze nie było. Teatr Tańca 

z Ogniem ,,Fire Charrners" z Rzeszowa zaprezentował 

półgodzinny ,,zbójnicki pokaz ognia". Warto wspo

mnieć, że jednym z założycieli i członków tegoż teatru 
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Najmłodsi mazurscy strażacy podczas pokazu sprawności bojowej. Dysponują własnym umundurowa
niem, sprzętem gaśniczym i samochodem. Fot. A. Śliż 

Zespól Obrzędowy „Mazurzanie "z kapelą „Mazurskie Muzykanty", rozpoczyna występ pt. ,,Jak to nasi 
dziadowie żniwowali". Fot. D. Popek 

„ Zbójnicki pokaz ognia" w wykonaniu Teatru Tańca z Ogniem „ Fire Charmers" z Rzeszowa. Zrobił 
ogromne wrażenie na uczestnikach imprezy. Fot. A. Śliż 

� 
jest rodak mazurski Joachim Popek. Żonglowanie 
płonącymi pochodniami oraz tyczkami, zionięcie pło
mieniami ognia, wytwarzanie wielkich twnanów iskier 
i płomieni przy dobrym podkładzie muzycznym, przez 
tańczących zbójników podhalańskich, robiło niesa
mowite wrażenie. Nie sposób tego opisać. To trzeba 
było widzieć. Na końcu odbył się pokaz fajerwerków. 

Ostatnim punktem programu niedzielnych uroczy
stości była zabawa taneczna. Dla wszystkich pokoleń. 
Bez biletów wstępu. Grał zespół „Cebula Band" z Gór
na. Tańczono do pierwszej po północy. 

Wiele osób uczestniczących w imprezie jubileuszo
wej skorzystało z okazji, by zobaczyć ciekawą wysta
wę starych dokumentów i fotografii. Na 16 planszach 
tematycznych ukazane zostały skany XVI-wiecznych 
dokumentów oraz ilustracje odnoszące się do lokacji 
i początków wsi Ossówka -Mazury, wioski w okresie 
rozbiorów, II RP, II wojny światowej oraz samorządu 
wsi Mazury, parafii, szkoły, Straży Pożarnej, DDP, 
KGW, SRWM, Z.O. ,,Mazurzanie". Przygotowaniem 
wystawy zajmowali się - Henryk Olszowy, Danuta 
i Benedykt Popek oraz osoby dostarczające fotografie. 
Zwiedzano też Mazurską Izbę Regionalną. Dzieci 
korzystały z okazji darmowego skakania na „Bungee 
Trampoline", zjeżdżania w zamku „dmuchanym", 
buszowaniem po „dmuchanych" tunelach czy prze
jażdżkach na kucyku. 

Znając tradycyjną mazurską gościnność można 
było się spodziewać, że nikt z tak doniosłej imprezy 
nie odejdzie głodny. Pomijając zaproszonych gości, 
którzy byli raczeni obiadami, to wszyscy obecni na 
placu mogli się częstować wypiekami mazurskiego 
Koła Gospodyń oraz porcjami grochówki wojskowej, 
serwowanej przez działaczy Stowarzyszenia. Powo
dzeniem cieszyły się też wędliny z grilla oraz piwo. 

POSTSCRIPTUM 

Gdyby ktoś z czytelników zechciał doszukiwać 
się jednego czy dwóch „ojców sukcesu" tych uda
nych jubileuszowych uroczystości, to należy mu jak 
najszybciej zwrócić uwagę, że był to sukces całej 
wioski. Członków w/w Komitetu Organizacyjnego, 
Wójta Gminy, Sołtysa, mazurskich radnych, przed
stawicieli instytucji, działaczy organizacji oraz osób 
niezrzeszonych. Wszystkich tych, którzy zechcieli się 
zaangażować bezinteresownie, społecznie na rzecz 
wioski. Nie można jednak nie zauważyć, że osobą któ
ra zasłużyła się najbardziej, jest pani Marysia Zawada. 
Nietaktem byłoby też nie wspomnieć o pomocy Bożej. 
Jak można było zobaczyć we wszystkich prognozach 
telewizyjnych i internetowych, na niedzielę 8 września 
zapowiadana była pogoda deszczowa, opady ciągłe. 
A zatem nieudana impreza plenerowa. Rano, tylko na 
ten dzień, chmury się rozstąpiły i wyjrzało słońce ... 

Oby tej jedności, zgodnej współpracy mimo drob
nych problemów ambicjonalnych, chęci do angażowa
nia się na rzecz dalszego rozwoju swej miejscowości, 
no i pomocy Bożej nie zabrakło Mazurom przez na
stępne 450 lat. 

Benedykt Popek 

Notandum: Serdeczne podziękowanie składam 
państwu Renacie i Andrzejowi Śliżom z Mazurów, za 
udostępnienie wartościowych fotografii, które zostały 
zamieszczone w obu częściach artykułu. Także za te, 
które zostały przekazane do publikacji książkowej. 
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X Kolbuszowska Piątka - Idziemy dla Julki 
27 października 2019 roku w na stadionie w Weryni odbyły się zawody pod hasłem „Kolbuszowska Piątka - idziemy dla Jul

ki". Zawody te miały charakter charytatywny. Zawody te zorganizował Kolbuszowski Klub Nordic Walking. Celem zawodów była 

zbiórka pieniędzy na rehabilitację i leczenie dla malej Julki. 

W piękne, słoneczne niedzielne przedpołudnie 

ponad 100 chodziarzy - z Rzeszowa, Leżajska, 

Mielca, Horyńca - Zdrój, Leska, Nowej Dęby, 

Ropczyc, Sokołowa Młp, Połańca, Tarnobrzegu, 

Rymanowa - Zdrój i wielu innych miejscowości 

nie tylko z Podkarpacia, zmagało się w sportowej 

rywalizacji na trasie 5 km. Na trasie nad prawidło

wym przebiegiem sportowej rywalizacji czuwali 

sędziowie. Sędzią głównym była pani A. Serafin 

a wspierali ją: K. Frąszczak, D. Rejman oraz T. i J. 

Wiśniewscy. Są to zawodnicy, chodziarze, zdoby

wający wysokie lokaty podczas zawodów nie tylko 

w Polsce ale i za granicą. Podczas zawodów podjęli 

się zadania pomocy nad sprawnym ich przebiegiem 

oceniając technikę chodzenia innych. Poświęcili 

swój czas rezygnując z udziału w współzawodnic

twie. Działania te wykonali charytatywnie -za co 

bardzo im dziękujemy. 

Zawodników przywitali: Burmistrz Jan Zuba, 

w imieniu Prezesa Fundacji - Jan Fryc, sędzia 

główny zawodów - Anna Serafin oraz Prezes 

Klubu KNW - Krystyna Styga. Po słowach po

witania, wyrazach wsparcia i życzeniach zdrowej 

i sportowej rywalizacji zawodnicy ustawili się na 

linii startu. Najpierw wystartowali mężczyźni a po 

nich zaproszono kobiety. Komentatorem był Marek 

Grzesik - ikona spikerów. Każdy zawodników 

wyposażony był w numer startowy i chip przy 

bucie tak, aby dokładnie zmierzyć czas potrzebny 

do klasyfikacji w kategoriach wiekowych. 

Zawodnicy zapisywali się na zawody poprzez fu

mę Timekeeper wpłacając opłatę startową, która 

w całości przeznaczona została dla małej bohaterki. 

A podczas zawodów można było wesprzeć Julkę 

wrzucając wolny datek do puszek. 

Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji - każ

dy zawodnik otrzymał pakiet startowy a w nim: 

coś słodkiego, pas sportowy na telefon, notes ma

gnetyczny z pamiątkowym napisem „Idziemy dla 

Julki", zeszyt i herbatkę. A po zejściu z trasy na 

każdego zawodnika czekał pamiątkowy medal. 

Utracone kalorie można było uzupełnić słodkim 

ciastem pieczonym przez klubowiczki i nie tylko. 

Czekał też ciepły posiłek -kiełbaska z rożna, bigos 

i grochóweczka. A na deser - lody Koral. 

Zadowoleni i posileni zawodnicy wygrzewając się 

w jesiennym słońcu, rozmawiając ze znajomymi, 

dzieląc się wrażeniami z trasy na czekali wyniki 

zawodów. Ai nadszedł moment nagradzania „naj

lepszych" - rozpoczęto ją od wyróżnienia osób, 

które poruszały się podczas zawodów najlepszą 

i najwłaściwszą techniką chodzenia z kijkami. I tu 

nagrodzeni zostali: Wilusz Erwina (numer startowy 

100) i Lubaś Bartłomiej (numer startowy 48). Sę

dziowie wyróżnili także zawodników z numerami

18 - Faszczowa Bożena, 79 -Sokołowski Marek,

57 - Oleś- Ferfecka Edyta, 61 - Pasierb Marek.

Następnie nagrodzono w kategoriach wiekowych

najlepszych w kategorii kobiet i mężczyzn. Długo

by wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska

dlatego tym, którzy stanęli na podium Serdecznie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pełne

wyniki można znaleźć na stronie Klubu pod adre

sem http://timekeeper.pl/wyniki/. Na stronie znaj

duje się również link do galerii zdjęć z przebiegu

zawodów oraz nakręconego filmiku o zawodach.

Organizatorzy wyróżnili także „najmłodszą kol

buszowiankę" i „najmłodszego kolbuszowianina".

Wielką niespodzianka i zaskoczeniem było wrę

czenie statuetek osobom, które podziwiały trasę

i ukończyły zawody na ostatnich lokatach. Nadano

im tytuł „Fascynatki" i „Fascynata" trasy.

Dużą niespodzianką dla uczestników było na

grodzenie „najliczniejszej drużyny rodzinnej" 

- a drużyna ta liczyła aż 15 osób. Zawodnicy ci

otrzymali drobne upominki i wielkie brawa od

pozostałych uczestników za tak liczne włączenie

się w pomaganie.

Po wręczeniu nagród przystąpiono do losowania

pozyskanych prezentów od sponsorów. A dzię

ki hojności wielu osób było dużo „prezentów".

Radości z otrzymywanych przedmiotów nie było

końca tym bardziej, że prawie każdy z „numerów"

startujących był wywoływany.

I na koniec wspólne zdjęcie - na pamiątkę. Tym

miłym akcentem zakończyliśmy zawody i mamy

nadzieję, że Klub Nordic Walking stanął na wy

sokości zadania i każdy zawodnik z uśmiechem

wrócił do domu:). A mała „bohaterka" i jej rodzice

ucieszą się z kwoty 6665,42 zł która zebrano dzięki

szczodrości i owartości serc zawodników i kibiców

oraz sponsorów.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich,

którzy przyczynili się do zorganizowania i spraw-

nego przebiegu tej imprezy - naszym Sponsorom, 

Darczyńcom za wsparcie finansowe i rzeczowe, 

om i Wolontariuszom za utrzymanie porządku 

i pracę na punkcie odżywczym, Sędziom za czu

wanie na trasie, wolontariuszowi z Klubu Motoro

wego za opiekę medyczną. Słowa podziękowania 

kierujemy również do pracownika Straży Miej

skiej, który niezawodnie dbał o bezpieczeństwo 

na trasie w najbardziej newralgicznym punkcie 

trasy. Dziękujemy wszystkim tym których nie 

wymieniliśmy a w jakikolwiek sposób włączyli 

się w organizację i sprawny przebieg imprezy, 

wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym 

można było zorganizować tę dobroczynną, chary

tatywną akcję pomocy dla małej mieszkanki gminy 

Kolbuszowa - DZIĘKUJEMY 

Warto pamiętać, że „człowiek tyle jest wart, ile 

może dać drugiemu człowiekowi". 

KKNW 

Lista sponsorów i darczyńców: 
1. Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec

2. Burmistrz Jan Zuba

3. Rymut - Producent chrupek kukurydzianych

i pieczywa chrupkiego,
4. Coca-Cola,

5. Pepsi,

6. Kryniczanka - producent naturalnej wody

mineralnej,

7. Koral - Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów,

8. Gospodarstwo Rolne Góra Ropczycka,

9. FHU Węglobud Tadeusz Nieroda Sędziszów

Młp.'
1 O. Black-producent materiałów papierniczych, 

11. Tomasz Skowroński Cyclo Centrum s.c.

Kolbuszowa Sklep i serwis rowerowo - nar

ciarski,

12. Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego

,,Orzech",

13. Stowarzyszenie Nil,

14. Firma Olewnik,

15. Firma BOMAR,

16. Firma ELMAR,

17. Restauracja i Hotel Dworek,

18. Cukiernia Miód Malina - Ewa Mytych,

19. Anonimowi darczyńcy finansowi.
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Śmierć nauczycielką życia ... 
Gdy stajemy przy grobach naszych bliskich w taki dzień jak dzisiaj, jeszcze mocniej przemawiają do nas słowa św. Pawia zapi

sane w liście do Filipan: ,, Nasza Ojczyzna jest w niebie", tu na ziemi nie jesteśmy w stanie osiqgnqć pełni szczęścia, to życie tu na 
ziemi iest etapem, który ma przygotować nas do życia w niebie. 

Wystarcza chwila zastanowienia się, by dojść „Zaprawdę, nie wiem, co teraz już zrobię, 

do wniosku, że wiara w istnienie życia wieczne- Tu zaś nie wrócę ... " 

go - czyli także przyszłego szczęścia - powinna 
w sposób szczególny wpływać na kształtowanie I lata przeszły; chleb znowu był tanim -
naszego życia doczesnego. Oznacza to bowiem, Raz księdza w drodze spotyka, 

że owa doczesność ma służyć wyłącznie temu, Który szedł z Bogiem do paralityka; 

żebyśmy się dobrze przygotowali do wieczności. Rusza on za nim: 

To nie żarty. Od życia ziemskiego, w końcu bardzo 
,,krótkiego", zależy jakość całej naszej wieczności. 
Czy można więc pozwolić sobie na lekkomyślność, 
która będzie nas kosztować utratę nigdy niekoń
czącego się szczęścia? Jacyż my więc jesteśmy 
niekonsekwentni w naszej wierze! Jakże inaczej 

wyglądałyby dzieje świata. gdyby człowiek brał 
na serio swoją wiarę w niebo. 
Ludzi nie do końca wierzących w istnienie nieba 
można podzielić na przynajmniej dwie kategorie: 
• na bezmyślnych
• i lekkomyślnych
Typ pierwszych przedstawiałby bogacz z Ewan
gelii św. Łukasza (16, 19-31), zaś kategorię drugą
reprezentują panny, zwane nieprzezornymi lub
wręcz głupimi. Bezmyślność tych ludzi polega
zasadniczo na tym, że nie wzięli pod uwagę, iż
w momencie zejścia z tego świata kończy się nie
ubłaganie możliwość zasłużenia sobie na szczęśli
wą wieczność. Na swoje prośby o choć niewielką
ulgę, bogacz usłyszał taką oto odpowiedż Boga:

,,Istnieje ogromna przepaść między nami i wami,

tak, że ci, którzy chcieliby stqd przejść do was nie

mogq, ani stamtqd nikt nie może tu przybyć" (Łk
16, 19-31).

Nieroztropnym zaś pannom odpowiedział oblu
bieniec: ,,Zaprawdę mówię wam, nie znam was.

Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia ani godzi

ny" (Mt 25, 12 n).

Wezwanie do czuwania, to nic innego jak za
chęta do konsekwentnego pielęgnowania wiary 
w nagrodę wieczną, czyli w niebo. Odkupienie 
dokonało się ponad 2000 lat temu, w każdej Mszy 
Świętej mamy w nim udział, ale aby być zbawio
nym, trzeba ten dar przyjąć, trzeba zaświadczyć 
swoim życiem, że zależy mi na wieczności prze
żywanej z Bogiem. 
Przypomina mi się piękny wiersz Cypriana Ka
mila Norwida, mówiący o człowieku biednym, 
potrzebującym, który zostaje przez wierzących od
prawiony, odrzucony, odtrącony pięknym pozdro
wieniem chrześcijańskim - ,,Ruszajże z Bogiem". 

Przyszedł ktoś kiedyś i stanqł pod progiem, 

Mówiqc: ,,bez chleba dziś jestem! ... " 

- Lecz odrzeczono mu słowem i gestem:

,,Ruszajże z Bogiem! ... "

Więc dalej ruszył po takiej nauce, 

Westchnqwszy w sobie: 

Idzie - a drogę wskazujq im wprawni 

Ludzie (bo duża parafia) -
Aż oto patrzy, że w miejsce utrafia, 

Gdzie żebrał dawniej ... 

Więc nie wszedł w dom ów, tylko klqkł na progu, 

Wołajqc: ,, Wszechmocny Panie!" 

Zmiłuj się nad nim, może nie był w stanie; 

Któż równy Bogu? ... 

Potrzeba chleba jest bodaj potrzebą podstawo
wą, której nie powinno się nikomu odmówić, na
wet jeśli według naszej oceny człowiek proszący 
traktuje żebranie jako sposób na życie. Okazuje się, 
że dobrymi uczynkami, okazanym miłosierdziem, 
przebaczeniem, pomnażamy Bożą miłość. 
Nie na darmo Chrystus na przyjęciu u jednego 
z faryzeuszów ocala kobietę, którą powszechnie 
uważano za nieczystą: 

,, Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, 

a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś Izami oblała 

Mi stopy i otaria je swymi w/osami. Nie powitałeś 

Mnie pocałunkiem; a ona, odkąd wszedłem, nie 

przestała całować stóp moich. Głowy nie nama

ści/eś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje 

stopy. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone sq jej 

liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 

komu mało się odpuszcza, mało miłuje." 

Przychodzimy na groby. aby uczyć się po

jednania. Czasem przychodzimy na cmentarz, by 
pojednać się z tymi, 
z którymi prowadziliśmy różne wojenki. Odpra
wiając Mszę świętą za nich, wierzymy, że Chrystus 
który przeszedł ze śmierci do życia, łączy te dwa 
nasze światy. Mocą jego miłości próbujemy wy
baczać i prosić o wybaczenie. 

Stając przy grobach naszych bliskich, mając 
świadomość, że każdy grób kryje w sobie historię 
życia człowieka, którą zna już tylko Bóg, możemy 
powtórzyć za poetką: 

Groby wy nasze, ojczyste groby, 

Wy życia pełne mogiły! 

Wy nie ołtarzem próżnej żałoby, 

Lecz twierdzq siły. (. .. ) 

Im noc trwa dłużej, tem bliższe słońce, 

Tem bliższe błogie zaranie ... 

Z grobów się ozwie lutnia dźwięczqca, 

Żywa pieśń wstanie. 

I od mogiły aż do mogiły 

Przeleci jako płomienie, 

I zbudzi w grobach drzemiqce siły, 

Rozproszy cienie. 

I jako sztandar ziemiq powieje, 

I zbudzi serca do bicia ... 

Niechaj więc żywi majq nadzieję, 

Niech strzegq - życia! 

Wiersz Mari Konopnickiej Groby nasze należy 
do liryki patriotycznej. Podmiot liryczny zwraca 
się do grobów. Mówi, że są ojczyste, ,,życia pełne", 
nawiązuje do powstańców, do tych, którzy walczyli 
i zginęli. Ukazuje, że śmierć zabija ciało, ale nie 
może zabić ducha, bo przecież te mogiły wołają, 
stając się źródłem siły, to z nich wydobywa się 
pieśń życia, wyrażająca pragnienia i tęsknoty, idee 
walki o wolność. 
One budzą nas do działania, one budzą nas do 
walki. Niechaj więc żywi mają nadzieję, niech 
strzegą życia. 
Czy ja strzegę życia? Czy mogę powiedzieć, że 
żyję tak, by się Bogu podobać, by mój grzech nie 
zniweczył Bożej ofiary, nie podeptał Bożej miłości, 
nie uczynił mnie „grobem żałoby", bym zawsze 
był „twierdza siły", która potężniejsza jest niż 
egoizm, nienawiść, złość, pożądliwość, a nawet 
śmieć w wymiarze duchowym?! Dzisiaj nie muszę 
walczyć o wolną Polskę , ale muszę walczyć o wol
ne serce, wolne od zakłamania, przewrotności, 
chciwości, bylejakości, prostactwa, które coraz 
bardziej zaciera różnice między prawdą a fałszem, 
między świętością a grzesznością. Przychodzimy 

na groby naszych bliskich. aby uczyć się życia ... 

Dla człowieka wierzącego śmierć jest trudnym 
i bolesnym doświadczeniem, ale w tym trudzie 
i cierpieniu jest światło, jest nadzieja. 
Bóg bowiem mówi, że nasze życie nie kończy się 
na ziemskim padole. 
Bóg mówi, że człowiek to nie tylko ciało, ale także 
nieśmiertelna dusza. 
Bóg mówi, że człowiek nawet gdy umiera, to żyje 
- żyje w Bogu.
Bóg mówi, że człowiek zmartwychwstanie w swo
im ciele.
Bóg mówi o nowej ziemi i o nowym niebie, gdzie
wolni będziemy od chorób i cierpień, gdzie śmierć
zostanie ostatecznie pokonana, a On sam obetrze

z naszych oczu wszelka łzę.
To wszystko wyrażają słowa zawarte w wierszu 

Marii Konopnickiej Na cmentarzu: 



Na starych grobach, gdzie ojcowie moi 

Spoczęli, życiem strudzeni tułacze, 

Klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi, 

/płaczę ... 

Boże! Tyś widzial,jak, idąc do Ciebie, 

Padali nieraz wśród głogów i cierni, 

A przecież z wzrokiem utkwionym w Twem niebie, 

Szli Tobie wierni! 

Tyś widział, Boże,jak zgięci cierpieniem, 

Nieśli do śmierci niedoli swej brzemię, 

Jak pod Twem okiem i z Twojem imieniem 

Kładli się w ziemię ... 

O spełnij, Panie, ich ciche nadzieje! 

O daj, niech jutrznia zabłyśnie im złota, 

Nad polem śmierci niech jasność zadnieje 

Żywota! 

Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę 

Odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę ... 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

O zbliż go ku nam! Daj czekać nań silę, 

O Boże! 

Nie dajmy więc wydrzeć sobie nadziei, która 

Do nieba idę, gdzie moja mama! 

-Ależ ty słaba jesteś sierotka,

A droga twoja bardzo daleka.

A nuż co złego w drodze cię spotka?
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potężniejsza jest niż śmierć. Przywołajmy jeszcze Człowiek cię skrzywdzi? Zły pies zaszczeka? 

raz słowa św. Pawła z drugiego czytania: 

„Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 

spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez 

człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też 

dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie 

wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 

będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolej

ności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą 

do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia." 

Przychodzimy na groby naszych bliskich, aby 

wędrówka naszego życia miała określony cel... 

Pisze Maria Konopnicka w wierszu Do mamy: 

-A gdzie to idziesz, dziecino droga?

Gdzie to tak późno błąkasz się sama?

- O,ja daleko idę do Boga,

- O, mnie duch mamy kochanej strzeże,

I nie odstąpi ode mnie kroku;

Ja sobie idąc mówię pacierze,

A mama idzie przy moim boku.

- I nic - że tobie, dziecię, nie trzeba?

Ani zabawki? Ani sukienki? 

- Nie, bo ja idę sobie do nieba,

A w drodze śpiewam smutne piosenki.

- I dawnoż idziesz?

- Wstałam o świcie,

Przed wschodem słońca wyszłam z mej chatki,

I tak iść będę przez cale życie,

Póki nie zajdę do drogiej matki!

ks. Lucjan Szumierz 

w 
■ ■ ■ ■ • •  

1m1en1u organ1zacJ1 
Musimy potrafić wznieść się ponad doraźne swary i różnice zdań. Tylko wtedy będziemy mogli skutecznie przeciwstawiać się 

zakusom na wywarcie na nas szkodliwego wpływu 

Jesteśmy narodem dobrym, cierpliwym i prawdzi

wie tolerancyjnym. Polacy mają wiele energii, są 

pomysłowi i przedsiębiorczy. Mógłbym jeszcze 

długo wymieniać dobre cechy, które nas wyróż

niają. Powstaje jednak pytanie: Skoro jesteśmy tak 

dobrzy ... to dlaczego jest tak fatalnie? 

Już wyjaśniam, o co chodzi. Proszę spojrzeć na 

polską diasporę w świecie. Jest nas w sumie ponad 

60 mln. Tworzymy społeczność na pewno liczniej

szą od żydowskiej. Dlaczego więc nie mamy nawet 

ułamka tych wpływów, które mają w świecie Ży

dzi?! Oczywiście, zaraz możemy uruchomić znaną 

nam „katarynkę" samousprawiedliwień: zawsze 

mieliśmy pod górę, wiatr wiał nam w oczy, byliśmy 

rozbijani przez obcych, mamy wielu wrogów. To 

wszystko prawda, ale czy Żydzi mieli i mają lżej

sze życie? Przecież im także nie sprzyjały wiatry, 

oni także spotykali się ze zorganizowaną niechęcią 

innych. Istnieje tajemnica powodzenia pewnych 

zbiorowości i porażek innych, warto ją poznać, bo 

może to prowadzić do szybkiego postępu. 

Proszę spojrzeć na Kurdów - to, poza chińskimi 

wspólnotami etnicznymi, największy naród nie

posiadający nawet własnego państwa. Kurdom 

nie brakuje ani odwagi, ani motywacji, ani długiej 

i bogatej historii ... a właściwie nigdy nie stworzyli 

własnego państwa. Dziś są rozproszeni między 

Turcją, Irakiem, Iranem, Syrią i Azerbejdżanem. 

Olbrzymia kurdyjska emigracja zamieszkuje kraje 

na całym świecie i tworzy tam silne społeczności. 
Mają potężnych wrogów (Turcja), a właściwie 

żadnych solidnych sojuszników. Skąd się bierze 

taka niedola Kurdów? Bywałem właściwie we 

wszystkich ich wspólnotach, przyglądałem się 

ich wewnętrznym dyskusjom i cały czas poszuki

wałem odpowiedzi na pytanie, które gnębi mnie 

w odniesieniu do Polaków. Pewnego dnia, gdy 

gościłem na południu Turcji, tuż przy granicy z Sy

rią, nagle zrozumiałem, zaczęło mi się to wszystko 

układać. Kurdowie w Suruć, kilka kilometrów 

od syryjskiego miasta Kobane, w większości są 

marksistami i sprzyjają Powszechnym Jednost

kom Ochrony (YPG). Tworzą bardzo solidarne 

wspólnoty, pomagają sobie wzajemnie, są twardym 

orzechem do zgryzienia dla tureckiej administracji, 

a jednak nie stanowią siły, która mogłaby się prze

ciwstawić choćby planom tureckiego prezydenta 

Recepa Tayyipa Erdogana. To, czego im brakuje, 

to wyjście z fazy narodowości w kierunku wyższej 

wspólnoty, którą jest... naród. Na czym to polega? 

Rozwój kultury i wzajemnej komunikacji między 

ludźmi w pewnym momencie sprawia, że two

rzą wspólną kulturę, jeden dominujący, literacki 

język i poczucie przynależenia do jednej historii 

i jednego świata wyobrażeń. Tymczasem Kurdo
wie są przeraźliwie podzieleni politycznie. Od 

czasów plemiennych nie przezwyciężyli swojej 

klanowości. To, oczywiście, sprawia, że potrafią 

tworzyć sprawne oddziały bojowników, jednak 

nie są w stanie stworzyć wspólnej armii. Rozbicie 

przywództwa, wielość „generałów" i wodzów, 

sprawia, że trudno im się wyrwać z momentu na

rodowościowego do punktu stworzenia jednego 

narodu. Przeszkadzają im w tym także rozbicie 

kultury, która rozpada się na kilka narzeczy, i wie

lość tradycji, które nie tworzą jednego wspólnego 

trzonu. Polakom ta sztuka udała się o wiele lepiej. 

Też jesteśmy podzieleni, ale mamy doświadczenie 

wspólnej historii, literatury, kultury i wreszcie 

genetyczne poczucie istnienia w jednym państwie. 

My tworzymy naród, Kurdowie - narodowość. 

Dzisiejsi - cierpiący na skutek zdrady wielkich 

mocarstw - Kurdowie są tak mocno podzieleni, 

że nie potrafią nawet wyłonić wspólnej repre

zentacji, która mogłaby przemawiać siłą całej 

zjednoczonej diaspory. Inaczej mówią Kurdowie 

iraccy, którym przewodzą dwa największe klany 

Barzanich i Talabanich, inaczej skonfliktowani 

z nimi marksiści (powiązani z Partią Pracujących 

Kurdystanu) z północnej Syrii, zwanej przez nich 

Rojavą, inaczej reprezentowani są Kurdowie turec

cy (tych jest najwięcej, ponad 23 mln), a jeszcze 
inną prezentację mają Kurdowie z Iranu i Azerbej

dżanu. Łączy ich religia - w większości są bowiem 

muzułmanami odłamu sunnickiego, ona jednak nie 

stanowi dla nich czynnika najważniejszego. Mają 

inne tradycje, różnią się zwyczajami. W przeszło

ści, podobnie jak Kozacy w carskiej i sowieckiej 

Rosji, byli wykorzystywani przez imperium jako 

sprawni i bitni żołnierze, do masakrowania podbi

tych społeczności. Tak wykorzystywała ich Turcja, 

dlatego odegrali niechlubną rolę w czasach masa

kry Ormian. Dziś to właśnie Turcja jest ich naj

większym wrogiem. To Ankara stoi za wszelkimi 

akcjami blokowania prób stworzenia kurdyjskiej 

państwowości. 
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Jak widać, Polacy mają dużo lepszą sytuację. 
Stworzyliśmy silny i świadomy swojej wartości 
naród, mamy własne państwo. To niewątpliwe 
osiągnięcia. Czy jednak są one nam dane raz na za
wsze? Czy nic nie może zmieść polskiej państwo
wości z powierzchni ziemi, a nas cofnąć do fazy 

narodowościowej? Wszak nieustannie podejmowa
ne są wewnętrzne próby dokonania tego. Ludzie 
związani z TVN i „Gazetą Wyborczą" nieustannie 
przekonują nas o niskiej wartości tego, co polskie, 
o konieczności porzucenia tradycji i własnej kul
tury na rzecz kopiowania zagranicznych - najczę
ściej niedorzecznie marksistowskich - wzorców.
To są właśnie próby wtłoczenia nas w fazę rozwoju
przednarodowego. Gdybyśmy im ulegli, czekałby
nas - w niedalekiej przyszłości -los Kurdów Euro
py. Nikt przecież nie zagwarantował nam na wieki
wieków, że będziemy mieć własne państwo. Jego
istnienie jest jedynie efektem tego, że stanowimy
silny naród o własnej, unikalnej kulturze.

W Polsce jednak jeszcze ważniejszym spoiwem 
jest wspólna tradycja religijna, która stymuluje 
wartościowy rozwój polskiej wspólnoty. To nas 
łączy i z tego musimy sobie zdawać sprawę, bo 
wtedy wyraźnie widzimy akcje tych, którzy chcą 
polskość zniszczyć, a ubierają to w piórka postępu, 
nowoczesności. Zdajemy sobie sprawę z faktu, jak 
ogromnym zagrożeniem był dla nas komunizm. 

MUZEUM 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Próbowano w Polsce wytworzyć tzw. człowieka 
sowieckiego-,,homo sovieticus". To się jednak nie 
powiodło dzięki wolnemu polskiemu Kościołowi 
katolickiemu, który bronił tradycji i wiary, a więc 
źrenic polskości. Teraz usiłuje się nas przekonać, 
że bardziej wartościowym sposobem istnienia Po
laków będzie „homo europeicus" - człowiek eu
ropejski, my jednak przecież już to dobrze znamy, 
to nic innego, jak tylko mutacja starego projektu 
tworzenia sowieta, który będzie bezwolnie służył 
metropolii. W tym przypadku jest to nowa mutacja 
zabójczego dla Polaków marksizmu. To oczywiste 
i warto, aby tak rozszyfrowywać dzisiejsze starcia 
kulturowe i społeczne. Teraz jednak pora na dojście 
do sedna dzisiejszego rozważania. 

Wiemy już, dlaczego jesteśmy w lepszej sytuacji 
niż Kurdowie, nie znamy jednak odpowiedzi na 
kwestie: Dlaczego mamy o wiele mniej siły niż Ży
dzi? W tej chwili jest to już paląca kwestia, czeka 
nas bowiem bolesna batalia z agresywnymi grupa
mi żydowskiej diaspory, które domagają się od Pol
ski nienależnych odszkodowań za tzw. mienie bez
dziedziczne. Otóż od Żydów różni nas tzw. kultura 
organizacji. Mówiąc najprościej - nie potrafimy 
tworzyć ponadnarodowych lobbies, które mogłyby 
stawiać sprawę polską wyżej w krajach, w których 
decydują się strategiczne losy świata. Polska emi
gracja jest rozbita, osłabiona i nie tworzy silnych 

kół nacisku w polityce międzynarodowej. Brakuje 
nam właśnie organizacji. To jest najważniejszy cel, 
który powinniśmy przed sobą postawić. Potrzeba, 
aby energia tysięcy polskich środowisk zaczęła 
napędzać maszynę polskiego interesu w świecie. 
Organizacja to etap, który musimy przejść, aby 
zagwarantować sobie swobodę istnienia polskiego 
żywiołu i dobrą przyszłość polskiej państwowości. 
Musimy potrafić wznieść się ponad doraźne swary 
i różnice zdań. Tylko wtedy będziemy mogli się 
skutecznie przeciwstawiać zakusom na wywarcie 
na nas szkodliwego wpływu. Świat nie liczy się 
ze słabymi - pokazują to ostatnie tygodnie i los, 
który spotkał syryjskich Kurdów. Nie możemy 
czekać na uderzenia, musimy je wyprzedzać. Aby 
jednak tak się działo, konieczna jest dużo lepsza 
organizacja Polaków. Tylko tyle ... Jest to jednak 
wezwanie do przekroczenia naszych tradycyjnych 
ograniczeń. Czy to może się powieść? Spójrzmy na 
dwa narody -użyte na potrzeby tego rozumowania 
- i wyciągnijmy praktyczne wnioski ze spotykają
cych ich przypadków. Nie mamy tak źle jak Kur
dowie, a jednocześnie nie borykamy się z takimi
trudnościami,jakie przez wieki przeżywali Żydzi.
Pora wyciągnąć z tego wnioski i wyprzedzić nad
chodzące nad Polskę czasy.

Witold Gadowski, dziennikarz 
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WYDARZENIA Z ŻYCIA 

MUZEUM I FUNDACJI 
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

"Serce bez granic" 

w Hucie Komorowskiej 

lipiec-wrzesień część li 2019 r. 

SJ dyrektor Papieskich Dziel Misyjnych Ks. 
Daniel Koryciński odprawi! uroczystą Eucharystię 
z okazji jubileuszu 75-lecia OSP w Hucie Komo
rowskiej. Niedzielne uroczystości kontynuowano 
na placu przy remizie OSP. Z okazji tak doniosłej 
rocznicy Zarząd Fundacji im. Ks. Kard. Adama 
Kozlowieckiego „Serce bez granic" złożył sza
nownym jubilatom życzenia odwagi, zdrowia, siły 
i cierpliwości w pełnieniu tej szlachetnej służby 
bliźniemu, opieki Opatrzności Bożej oraz wsta
wiennictwa św. Floriana, patrona strażaków. 

25 lipca 2019 r. Muzeum gościło przedsta
wicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
,,Siedlisko", którego siedziba mieści się w Kolbu
szowej. Pani Monika wraz z Panem Andrzejem 
podarowali publikacje wydane w ramach projektu 
pn. ,,Turystyczny Szlak Dobrego Smaku". Są to: 
malowanka „Kolorowy szlak dobrego smaku" i gra 
planszowa z kartami „Na szlaku dobrego smaku". 
W książeczce najmłodsi znajdą rysunek Muzeum, 

Ojcowie Jezuici z USA w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ - 5 lipca 2019 r., fot. K. Cesarz natomiast jedna z kart zestawu gry planszowej 
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zweryfikuje naszą wiedzę odnośnie kraju posługi 

misyjnej Kardynała Kozłowieckiego. Książeczka 

do malowania i gra planszowa są w biblioteczce 

Muzeum do dyspozycji odwiedzających. 

Projekt „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku" 

rozsławia 39 gmin z obszaru północnej części wo

jewództwa podkarpackiego. Działania promocyjne 

obejmują 200 walorów turystycznych i rekreacyj

nych. Wyodrębniono cztery ścieżki tematyczne 

- muzealną, smakowitą, aktywną i kulturalną. Na

Szlaku uwzględniono również Muzeum Ks. Kard.

Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorow

skiej, za co bardzo dziękujemy!

W wakacyjnym numerze wydawanego 

przez Jezuitów biuletynu „Misyjnym Szlakiem" 

(2019/2(20) ukazał się obszerny artykuł-biografia 

Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, opierający 

się na listach i wywiadach naszego Misjonarza 

z Zambii. Tekst opracował o. prof. dr. hab. Ludwik 

Grzebień SJ. 

W sierpniu 2019 r. zasoby Muzeum wzbo

gacił cenny dar od siostry Teresy Głuchowskiej, 

Referentki Misyjnej Sióstr Służebniczek ze Sta

rej Wsi. Są to trzy pamiątkowe zdjęcia z 1970 r. 

z wizyty Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

w Milanówku. 

Od 11 września 2019 r. w parku Kozłowiec

kich zaobserwować można poprawę bezpieczeń

stwa. Dzięki zaangażowaniu Państwa Anny i Piotra 

Kaczmarskich, pracowników Muzeum, a także 

Członka Rady Programowej Fundacji „Serce bez 

granic" Pana Romana Gurdaka powstała solidna 

barierka przy stawie na terenie parku Kozłowiec

kich. W związku z tym udogodnieniem serdeczniej 

zachęcamy do wizyty w Muzeum i spędzania wol

nego czasu w starym parku - miejscu, gdzie przed 

laty wychowywał się Kardynał. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego za

inicjował kolejną edycję konkursu „Piękna Wieś 

Podkarpacka 2019", którego celem jest ukazanie 

stopnia rozwoju i estetyki wiejskiego krajobrazu, 

potencjału kulturowego, społecznego i gospo

darczego regionu oraz promocja idei współpracy 

lokalnych społeczności. Decyzją władz Gminy 

Majdan Królewski do rywalizacji przystąpiła wieś 

Huta Komorowska, która w II etapie konkursu 

plasuje się na V miejscu. W związku z tym w dniu 

11 września 2019 r. w Muzeum Kard. Adama Ko-
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złowieckiego SJ miało miejsce spotkanie członków 

komisji konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego, którzy przepro

wadzili wizję lokalną. Podczas rozmowy obecni 

byli zaangażowani w rozwój miejscowości pra

cownicy Muzeum - Dyrektor Bogdan Romaniuk, 

Kustosz Katarzyna Cesarz oraz Przewodnicząca 

Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki" w Hucie 

Komorowskiej Krystyna Wołosz. Nie zabrakło 

także Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Huty Ko

morowskiej dr Ewy Kopeć, a także zastępcy Wójta 

Gminy Majdan Królewski Janiny Wójtowicz. Spo

tkaniu towarzyszyła projekcja filmu o Kardynale 

Kozłowieckim SJ. 

W niedzielę IS września 2019 r. przy Muzeum 

Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie 

Komorowskiej oraz w Gimnazjum w Majdanie 

Królewskim odbyły się centralne uroczystości 

,,X.II Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ". 

Obchody rozpoczęła o godz. 11.00 Eucharystia 

pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Or

dynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Po okolicz

nościowym błogosławieństwie zaproszeni goście 

udali się do Majdanu Królewskiego na konferencję. 

W ramach wydarzenia „X.II Dni Kardynała Adama 

Kozłowieckiego SJ " odbyła się również pierwsza 

edycja „Jarmarku Misyjnego", podczas którego 

członkinie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich 

oraz twórcy ludowi z regionu podkarpackiego 

zaprezentowali odwiedzającym wykonane z pa

sją własne wyroby. Fundacja gościła tego dnia 

artystów uprawiających takie dyscypliny sztuki 

jak: rzeżbiarstwo, ikonopisarstwo, malarstwo, wi

kliniarstwo, kowalstwo artystyczne, hafciarstwo, 

decoupage, bibułkarstwo, rękodzieło artystycz

ne oraz autorską biżuterię. Można było również 

kupić „Anioły" z cyklu prac ognistych archa

niołów, tworzonych techniką rysunku, fotografii 

i malarstwa. ,,Anioły" wydrukowane zostały na 

imitującym jedwab półprzezroczystym materiale. 

Nawiązano współpracę z artystami pochodzącymi 

z: Ostrów Baranowskich, Handzlówki, Majdanu 

Golczańskiego, Rudnika nad Sanem, Niebylca, 

Leżajska, Strzyżowa, Jeżowego, Cmolasu, Gie

dlarowej, Rzeszowa, Siedlisk, Trześni, Głogowa 

Małopolskiego, Krakowa oraz Łańcuta. Podczas 

Jarmarku można było nabyć także różańce misyjne 

oraz publikacje religijne. Wyroby oferowane przez 
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Sobota w Muzeum: Ksiądz Paul z Wybrzeża Kości 
Słoniowej wraz z przyjaciółmi z Kolbuszowej Gór
nej, 17 sierpnia 2019 r..fot. A. Wlazło 

twórców nawiązywały głównie do tematyki sakral

nej, ale nie zabrakło również stoisk dedykowanych 

dzieciom oraz miłośnikom łakoci i przedmiotów 

codziennego użytku. Panie z Kół Gospodyń Wiej

skich zaproponowały z kolei regionalne potrawy 

i wypieki. Domowe dania serwowały gospodynie 

z Brzostowej Góry, Woli Raniżowskiej, Weryni, 

Huty Komorowskiej oraz Wrzaw. ,,Jarmark Misyj

ny" funkcjonował w godzinach od 12.30 do 18.30 

na terenie zabytkowego parku przy Muzeum Kard. 

Adama Kozłowieckiego SJ. 

Niedzielną uroczystość uwieńczył koncert 

w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Ho

norując Sprawiedliwych". Swój talent zaprezento

wali: Paulina Kodyra, Joanna Dudkowska, Dariusz 

Malejonek z zespołem Maleo Reggae Rockers oraz 

Joshua Aaron i Zespół Miqedem z Izraela. 

„X.II Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego 

SJ" zorganizowano w ramach dofinansowania ze 

środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu „Kultura-Interwencje 20 I 9" oraz dzię

ki finansowemu wsparciu spółki ORLEN OIL. 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej 

edycji obchodów „Dni Kardynała" w roku 2020. 

Od dnia 29 września 2019 r. na łamach 39 

Plener malarski młodzieży z Bojanowa - 20 sierpnia 2019 r., fot. K. Cesarz Absolwenci Wydziału Leśnego w Krakowie-5 września 2019 r.,fot. K. Cesarz
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numeru tygodnika katolickiego „Niedziela" pre
zentowany jest artykuł na temat Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ autorstwa ks. Wojciecha Kani. 
Tekst o Misjonarzu z Zambii znaleźć można w za
kładce „Niedziela Sandomierska". 

Wakacje 2019 r. to okres wzmożonego ruchu 
turystycznego w Muzeum Ks. Kard. Adama Ko
złowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Z eks
pozycją zapoznali się liczni turyści zainspirowani 
życiem Misjonarza z Zambii, którzy w czasie 
letnim dodatkowo podziwiali walory przyrod
nicze tętniącego wokół Muzeum zabytkowego 
parku Państwa Kozłowieckich. Gościliśmy grupy 
zorganizowane, ale pamiętali o nas także turyści 
indywidualni, którzy - w szczególności podczas 
weekendów - liczni odwiedzali miejsce pamięci 
po Kard. Kozłowieckim. Niemożliwe jest, aby wy
mienić wszystkich odwiedzających. Relacje z wi
zyt dostępne są na stronie Muzeum na Facebooku. 

2 lipca 2019 r. w ramach wycieczki rowerowej 
gościliśmy grupę półkolonii z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Majdanie Królewskim wraz z opie
kunami. Z kolei 5 lipca 2019 r. wpis w księdze 
pamiątkowej Muzeum złoźyli znamienici goście 

Spotkanie w ramach konkursu „Piękna Wieś 
Podkarpacka 2019" - 11 września 2019 r.,fot. 
Archiwum 

11 listopada 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

z Chicago i Alaski - Ojcowie Jezuici - o. Paweł 
Brożyniak SJ oraz o. Paweł Czarnecki SJ. 30 lip

ca 2019 r. Muzeum odwiedzili uczestnicy Oazy 
z Czarnej Sędziszowskiej wraz z rodzinami. 6
sierpnia 2019 r. spotkaliśmy się z członkami Klu
bu Seniora z Oddziału PTTK w Rzeszowie, z kolei 
11 sierpnia 2019 r. podjęliśmy grupę rowerową 
z Nowej Dęby. W dniu 17 sierpnia 2019 r. przybył 
do nas pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej 
Ks. Paul, któremu towarzyszyli polscy przyjaciele. 
Czarnoskóry kapłan nie krył uznania dla misji 
i wartości promowanych przez Kardynała Kozło
wieckiego SJ, a wzruszające spotkanie uwieńczy
ła wspólna modlitwa i błogosławieństwo gościa 
z Afryki. Ks. Paul w kronice Muzeum napisał: 
,,Poczułem się tu wzruszony i szczęśliwy. Przy
byłem z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce. 
Posługiwałem w kościele w Avignon we Francji. 
Widząc, że syn tej ziemi poświęcił swój czas i ma
jątek i swoją wiedzę dla Afryki i Zambii. Dziękuję 
za oprowadzenie i rodzinie polskiej, która mnie 
przyjęła. Bóg jest bez granic". 

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do Muzeum Kar
dynała Adama Kozłowieckiego SJ przybyła mło-

dzież z Huty Komorowskiej wraz z nauczycielami: 
Spotkanie zakończyło projekt realizowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej oraz 
Szkołę Podstawową im. Kard. Adama Kozłowiec
kiego SJ pn. ,,Zostań obserwatorem nieba. Astro
nomia jest cool". Uczestnicy spędzili czas przy 
integracyjnym grillu, a także obserwowali w parku 
rozgwieżdżone niebo. 

1 września 2019 r. popołudnie w Muzeum 
spędzili parafianie z Zaklikowa, a 5 września 2019

r. wizytę złożyli absolwenci Wydziału Leśnego
w Krakowie, rocznik 1963-1968. 11 września

2019 r. przyjęliśmy Przedstawiciela Rady Progra
mowej Fundacji „Serce bez granic" -Panią Geno
wefę Bialkovski z Monachium. 26 września 2019

r. o życiu Kardynała dowiedzieli się uczniowie
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
wWeryni.

Podsumowując: Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej od
wiedziło od lipca do września 2019 r. 1631 osób. 

W ciągu ośmiu lat w sumie odwiedziło nas ok. 
32 OOO osób z całego świata. 

Agnieszka Wlazło 

„ Jarmark Misyj ny" w ramach „XI/ Dni Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ" w parku przy Muzeum 
w Hucie Komorowskiej - 15 września 2019 r., fot. K. Cesarz 

■ 

I Piłsudski 
.J_,.,, sobie, zapominając o 1 O milionach Polaków. Kiedy 

! 11 listopada br. mówiłem, że ta data jest związana

W bieżącym roku obchodzimy JOJ.rocznicę odzyskania niepodległości. Jl listopa

da 1918r. Józef Piłsudski, po swoim powrocie z berlińskiego więzienia przejął władzę 

nad zorganizowanym wcześniej przez Radę Regencyjną państwem i wojskiem. 

tylko i wyłącznie z Piłsudskim, a zapomina się
o innych ojcach niepodległości, zarzucono mi, dla
czego 11 listopada 1990r. na budynku byłej apteki
(obecnie parking przed „Orzechem") przy ówcze
snej ulicy Lenina, własną ręką przybijałem karton
z napisem „Ulica 11 listopada". 30 lat temu nie
wiedziałem tyle o Piłsudskim i kulisach odzyskania
niepodległości, co dzisiaj. Lata komuny też zrobiły
swoje. O Piłsudskim wówczas nie mówiło się zbyt
wiele, a ludzi, którzy znali jego dobre i zie strony
komuniści 24 września 1946r. pozbawili polskiego
obywatelstwa, pozostawiając odizolowanych od
kraju na obczyźnie i nie mogli nam przybliżyć
kulisów II RP, a ten okres naszej państwowości
był za komuny totalnie potępiany. Nawet kaprale
w Ludowym Wojsku Polskim poniżali żołnierzy

Niewątpliwie ta data była jednym z ważnych wy
darzeń w drodze do naszej niepodległości i związa
na jest bezpośrednio z Józefem Piłsudskim. Przy
szło nam o nią jeszcze walczyć do 1922r. i nie bez 
znaczenia były działania Witosa, Paderewskiego, 
Dmowskiego, Hallera czy Korfantego i wielu in
nych w drodze do niepodległości, a granice z na
szymi sąsiadami były sporne aż do wybuchu II 
wojny światowej. Dowodem tego może byś śmierć 
pochodzącego z Dzikowca kaprala Stanisława Se
rafina, który poległ na granicy polsko-litewskiej 
w marcu 1938r. Ustalenie daty odzyskania nie-

podległości w II RP nie poprzedziła żadna debata 
czy ogólnonarodowe referendum. Po zamachu 
majowym palcem na kalendarzu historii wskazał 
je sam Piłsudski, bo dzień 11 listopada był zwią
zany z jego osobą, kiedy to przejął władze, nie 
wspominając nic o poprzednikach, którzy stwo
rzyli zręby państwa i wojska polskiego. Przesko
czył płot i nie zaczynał od zera. Kto zwycięzcy 
zabroni? (,,Historię piszą zwycięzcy" Przegląd 
Kolbuszowski nr 304, styczeń 2019r.) Podobnie 
rzecz się miało 60 lat później, kiedy „Bolek" prze
skoczył płot stoczni, a dzisiaj wszystko przypisuje 
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podczas musztry, mówiąc „szeregowy, przebie

racie nogami jak kasztanka Piłsudskiego". Po 40 

latach komuny, podczas odradzającej się wolności 

po l 989r. pozytywne cechy Marszałka padły na 

podatny grunt. Komuna ignorowała 11 Listopada, 

obchodząc wówczas swoje 22 lipca. Po zama

chu majowym Piłsudski nie miał nic wspólnego 

z demokracją i był skonfliktowany z pozostałymi 

ojcami niepodległości, którzy zostali przez niego 

wtrąceni do więzienia w Brześciu, a potem uciekali 

przed represjami za granicę. Można zrozumieć, że 

Piłsudski na początku XX stulecia był austro-wę

gierskim agentem kontrwywiadu „Stefan2", bo 

Austriacy inwigilowali legionistów, ale nie można 

zrozumieć jego walki z pozostałymi działaczami 

niepodległościowymi. Czyżby likwidował poten

cjalnych konkurentów? Jako zwykły człowiek, 

naczelnik nie był wzorem godnym naśladowania. 

Nie był stały w uczuciach. Porzucał kobiety, które 

się z nim związały. By zawrzeć kolejny związek 

małżeński, zmienił wyznanie. Pod koniec życia 

zbyt często przebywał w towarzystwie doktor 

Lewickiej, która wówczas była jego lekarzem. 

Oboje przebywali w uzdrowisku w Druskienni

kach i wyjechali na hiszpańską Maderę. Do dzisiaj 

mało znane są okoliczności domniemanego samo

bójstwa doktor Lewickiej i nie jest wykluczony 

udział osób trzecich. Natomiast wówczas przyjętą 

przyczyną śmierci Marszałka miał być rak wątroby. 

Byli wówczas i są dzisiaj tacy medycy, którzy 

Chwała i pamięć ...l(' 
bohaterom 

Jubileusz I 00-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

stal się okarją do przypomnienia lokalnych bohaterów. Byli oni 

nie tylko w miastach ale i wioskach. Dziś już zapomniani. Władze 

samorządowe nie specjalnie zabiegają o pamięć po nich. Wolą 

czcić same wydarzenia zamiast ludzi, którzy oddawali za Ojczyznę 

swe życie, zdrowie i dorobek. Nie rzadko wielu pokoleń. 

Z okazji wspomnianego jubileuszu w naszym województwie podkarpackim 

niestety, nie ukazało się zbyt wiele książek traktujących o lokalnych boha

terach. Do tych „rodzynków" należą opracowania -nauczyciela Stanisława 

Kuli z Sokołowa Młp. pt. Sokołowianie w walce o wolną i niepodległą Polskę 

(stron 40, A-5, kolor) oraz redaktora Benedykta Popka pt. Wieczna chwała 

{pamięć. Udział mieszkańców wsi Mazury w walkach o niepodległość Polski 

1914 -2018 (stron 160, B-5, kolor). Nie spotkałam podobnych opracowań 

odnoszących się do Kolbuszowej, bądź miejscowości gminnych z terenu tego 

powiatu. Mniemam, że historycy regionalni, o ile takowi tam jeszcze żyją, to 

nie palą się do upamiętniania swych lokalnych bohaterów. 

Książka pana Popka warta jest polecenia z wielu powodów. Jednym z nich 

to spora ilość informacji o podziemiu zbrojnym działającym w okolicach 

Raniżowa i Sokołowa po 1944 r. Nazywanym przez komunistyczny aparat 

represji - PPR, PZPR, ZWM, ZMP, MO, ORMO, UB, IW -,,bandami reak

cyjnego podziemia". Drugim są biogramy oraz liczne fotografie archiwalne 

legionistów, hallerczyków, uczestników wojny bolszewickiej, żołnierzy AK 

i działaczy WiN, o których nikt nigdy nie pisał. W okresie PRL skazani zostali 

na wieczne zapomnienie. 
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uważają, że nie rak wątroby a trzeciorzędowa kiła 

była przyczyną jego śmierci. Kiła trzeciorzędowa 

uaktywnia się w trzeciej dekadzie od zarażenia. Do 

tych, którzy mieli inne zdanie niż Piłsudski, zwykł 

mawiać ,, ... wam kury szczać prowadzać, a nie 

politykę robić". Tak szanuje innych pan z dworu. 

Kiedy na Warszawę szedł Tuchaczewski w sierpniu 

1920r., Piłsudski na ręce premiera Witosa złożył 

rezygnację z funkcji naczelnego wodza. A w maju 

1926r. przy użyciu siły marszałek obalił rząd chło

pa z Wierzchosławic, który mówił, że „Potęgi 

państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden 

choćby największy geniusz - uczynić to może 

cały świadomy swych praw i obowiązków naród". 

Stanisław Gorzelany 

Jest to pierwsza publikacja z zaplanowanej serii wydawniczej „Ziemia 

Mazurska". Wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury. Staraniem 

prezesa Marii Zawada. Stryj ( czy wujek) tej pani, Józef Białas, był jedną 

z ofiar stalinowskiego UB. Na treść książki składają się: Słowo od wydawcy, 

Od autora, prezentacja historyczno-geograficzna pt. Ongiś laólewska wieś, 

Bibliografia oraz 18 rozdziałów: I. Kształtowanie tożsamości narodowej 1569 

-1914; 2. W Legionach Piłsudskiego 1914-1917; 3. Hallerczycy we Francji

1917-1919; 4. Na Wojnie Bolszewickiej 1920-1921; 5. Jubileusz JO-lecia

niepodległości 1928; 6. W Kampanii Wrześniowej 1939; 7. W Armii Krajowej

1941 -1945; 8. W Armii Andersa 1942 -1945; 9. W Armii Berlinga 1944

-1945; 10. W zrzeszeniu WiN 1945 -1949; 11. Pod szyldem Solidarności

1980 -1981; 12. Poświęcenie sztandaru „Solidarności" 1981; 13. W opo

zycji antykomunistycznej 1982 -1989; 14. Tablica pamięci ks. Bąka 1985;

Benedykt Popek, Wieczna chwała i pamięć. Udział mieszkańców wsi Mazury 
w walkach o niepodległość Polsld 1914 -2018, Mazury 2018. Nakład 350 
egz., stron 160, w tym 170 fot. kolo1'. 

15. Ponowne odsłonięcie tablicy 1991; 16. Pomnik księdza Bąka 2011; 17.

Jubileusz 100-lecia w szkole 2018; 18. Jubileusz 100-lecia w sołectwie 2018.

Warto tą książkę przeczytać, choćby dlatego by mieć wyobrażenie jak wielu 

mieszkańców polskich wsi walczyło o niepodległość naszego kraju. Dostępna 

jest w bibliotekach lub u znajomych w Mazurach. W księgarniach nie była 

sprzedawana, z racji dofinansowania z funduszy unijnych. 

Agnieszka Sondej (Rzeszów) 
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Zwycięstwo 

w zawodach 

Nordic 

Walking na 

Ukrainie 
Zawodnicy z Kolbuswwej wzięli 

udział w Pierwszych Górskich Zawodach 

Nordic Walking, które odbyły się w nie

dzielę 27 października br. na terenie kom

pleksu Bukovytsia niedaleko Truskawca 

na Ukrainie. 

Marsze odbywały się w terenie górskim, co było 

wyzwaniem dla wielu zawodników przyzwycza

jonych do płaskiego terenu tej skandynawskiej 

formy rekreacji. 

Wśród zwycięzców turnieju znalazł się również 

mieszkaniec Kolbuszowej. Puchar za zajęcie 

pierwszego miejsca w swojej kategorii powędro-

Sztuka baśni 
Sztuka potrafi zaskoczyć. Ogrom

nym zaskoczeniem, a zarazem ciekawym 

doświadczeniem 

była wystawa "Malarstwo Luigi Priore. Antologia 

twórczości", w której miałam przyjemność 

uczestniczyć, Wernisaż miał miejsce w sobotę 

o godz. 17:00 dnia 16.IL2019r, w Oddziale Edukacji 

Kultural11ej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. Autor

wystawy obdarzył nas, widzów, pełnią wrażeń. Pod

wpływem obrazów, wierszy (napisanych przez

samego Mistrza) i muzykę weszliśmy do świata

baśni. Obraz ten okazał się różnorodny pod wieloma

względami. Emocje, takie jak uczucie szczęścia,

błogości,jak i mniej pozytywne, smutek czy trwoga,

tłoczyły się w nas. Ta wystawa to skupisko róż

norakich odczuć i przeżyć. Oglądając obrazy nie

jesteśmy w stanie oderwać od nich wzroku. Po

łączenie natury i odrobiny fantazji powoduje, że

� 

v:n

� 

V_Y_T,S 

�e 

V]:?� 

�8 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

FUNDACJA NA RZECZ
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wał w ręce Grzegorza Romaniuka Prezesa Fundacji 

na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu

szowej. 

Uczestnicy startowali na górskiej trasie 5,2 km 

oraz 10,4 km. Zorganizowana została również 

trasa na dystansie 2,5 km dla dzieci oraz osób nie

pełnoprawnych. 

zmienia się nasze spojrzenie na świat Codzienność 

nie już tak szara i oczywista jak wcześniej. Bajka 

staje się jej częścią i nadaje jej barw. Z chęcią pod

dałam się tym uczuciom, pozwoliłam wciągnąć się 

do tej nowej rzeczywistości i popłynęłam. 

Większość prac powstała w Rzymie, gdzie artysta 

przez długi czas mieszkał. Od dwóch lat 

Luigi Priore mieszka, ale również tworzy w Kolbu

szowej, W dorobku twórcy znajdziemy 55 

indywidualnych wystaw. Prace artysty są docenia

ne przez licznych krytyków sztuki, znajdują się w 

kolekcjach prywatnych polityków, finansistów, 

aktorów i artystów. 

Szmer tej wody przypominający 

Szept fortepianu koncertuje drzewom, 

Ptakom, każdemu źdźbłu trawy 

!mnie,

Luigi Priore 

W poszukiwaniu Edenu 

Ostatni śnieg, 2012 

:.·•�•-- l�J�oY!rSiĄ 
··,

Zawody były okazją do promocji Gminy Kolbu

szowa oraz Pucharu Polski Nordic Walking, który 

odbywa się corocznie w Kolbuszowej, 

Organizatorami zmagań była Ukraińska Federa

cja Nordic Walking, kompleks „Bukovytsia" oraz 

„Sport dla wszystkich", Klub „Karpatia", a także 

Rada Miejska Truskawca, 

*** (przez ułamek wiatru) 

przez ułamek wiatru 

marzysz mi się 

na sekundę 

chcę mieć ciepło 

i błysk burzowych spojrzeń 

przez ułamek wiatru 

świat nas pragnie 

małych i wciąż winnych 

z lękiem sięgam po twoją dłoń 

z żalem spoglądam w niebo 

świadomie oddaję te chwile 

na rzecz uciekającego wiatru 

Patrycja Gielarowska 
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WYKONUJEMY MEBLE TARASOWE 

E warta. 
HESTIA 

� Pr�maUN IQA E. IBRALI 

VIENNA INSURANCE GROUP 

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588

36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31

e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu 
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S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2

Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465 
OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów: 

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13 

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

OFERUJEMY 
• 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 - 13 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

Stacja paliw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek -piątek 7 -16, sobota 7 - 15 

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

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

• Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis. 

Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

GRUPA POLSKICH SKLEPÓW PASSA 
UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA 

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI: 

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

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

ZARRb\S16\MM 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

• li PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z NFZ

www.sklepy.orzech.com. pl 
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'1ŁYTKI 

(]E�AMl(]ZNE 
Z. P.U. H.STALBET 

KOLBUSZOWA, 

UL. J. WIKTORA 15 

(BOCZNA 

UL. RZESZOWSKIEJ) 

TEL./FAX 17 22 73 047 

KOM 51 O 463 899 

ZAPRASZAMY 

W GODZ. 7oo - 16°0

W SOBOTY 7oo - 13oo

[Bwt, �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. 

ARKADIUSZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa
www. fi isarkad iusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia, 
kolposkopia, ginekologia estetyczna, 

laseroterapia, HI FU 

GODZINY PRZYJ�Ć: 
Środa i piątek 17°0-20°0

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 
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■ profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości 

■ fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami

PROMOCYJNE CENY � __ 
N� WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!! , [!Db 

Jan Cichoń r 14□TI.i'-. 
� ilJ□D1�. 

� IC::JV.'.01 -f\ L 11@�00 
,A3� -j�'� ....... ,I 

':---_ - - - - - Cl/7 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 
36-1 oo Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 1 o
tel. 17/ 22 71 687, tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

ZŁOTNIK 
36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096. 

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

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

Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków 

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

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! IT 

Masz dzienni 
pazur? Pisanie 
Twoją pasją? Połącz

piękne z pożytecznym 

i zgłoś się do naszej 
redakcji 

Przegfrv/ 9(o/6uszUNslu 
pozwoli zatstniee et medtalniel 

781 075 5131604 541 28611?/ 22 73 658117122 71 456 

gł d Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bylnara, skr. pacz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 17 2271 456, 17 2272 726; 

Prze ą Redaguje: Redaktor naczelny -Adam JAROSZ, t Stanisław Bujak, t Halina Dudzińska, t Mieczysław Salach, t Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21 124026271111000032551925. 
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V------ Skład, łamanie: MKD Maria Kopeć, 36-130 Raniżów, ul Wolska 11, tel.: 791111 994, e-mail: mkdmariakopec@gmail.com 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i decyduje o wyborze tekstów do druku. ISSN 1232-7646. 
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S.J. 

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396

OFERUJE: 

■ materiały dociepleniowe ■ materiały budowlane
■ nawozy sztuczne ■ węgiel ■ piaski, żwiry ■ stal

■ usługi transportowe ■ rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY: 

36-100 Kolbuszowa,

ul. Piłsudskiego 125c, 

tel. 17 22 72 396 

ODDZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 17 2295 835 

ZAPRASZAMY 

codziennie od 7°0 - 17°0

sobota 7°0 - 13°0

IICEMENT �
"' 

CHEMIABUDOWLANA • __ ,_ 
� isover ♦»PAROC 

oiARów 1 � ©ffiDWfPC:CfJil W1enerberger '-.../ (łlliJ!lJ.lm 

FREX 
[ł]KJIRCHER 

www.frex.pl 

► CZYSZCZENIE
• dywanów i wykładzin
• tapicerki meblowej

i samochodowej
• kostki brukowej
• elewacji

• posadzek przemysłowych

�-SPR�ĄTANIE 
• sklepów • biur • hal

ul. Tarnobrzeska 67 

36-100 Kolbuszowa

tel. 501 456 002 

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14

tel.Jfax 17 22 73 200, kom. 605 281 968

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE

• PARKIETY EGZOTYCZNE

• MOZAIKI

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE

en·o·F.r 
- ' ' 

( �-· 

I:.=.:;;..;;.;;� 

1 s�c'ii 

o·REWNll1Nl!CH
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WARSZTAT 
)) SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 

• wymianę r ozrządu • napr awę zawieszenia
• napr awę układu hamu lcowego• wymianę
amor tyzatorów • wymianę k locków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów• wymianę tłumików• toczenie tarcz
hamulcowych• montaż haków hol owniczych

Czynne: 

w godz. 7 .00 - 20.00, 
w soboty 7.00 -13.00 

Kolbuszowa, Wiktora 2 l, 604 194 401 


