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lat minęło...

MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Herby z Orłem używane po 1990 r.

1. Herb z 1990 r. na winiecie jednego z pierwszych numerów gazety Przegląd Kolbuszowski. Wtedy jeszcze w wersji czarno – białej. Rok 1993
2. Herb na planszy z planem miasta, stojącej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowej. Plansze z takimi wizerunkami stały jeszcze
kilka lat po uchwaleniu nowego judeo – masońskiego herbu bez polskiego orła. Rok 1996
3. Herb ze zmienionym wizerunkiem orła, umieszczony na czerwonej tarczy francuskiej. Okładka przewodnika A. Baty i H. Lawery pt. Kolbuszowa.
W gminie i okolicy. Wydanego w 1997 r.
4. Herb z białą gwiazdą heraldyczną, zamiast złotej, na plakacie wyborczym kandydatów Unii Wolności na radnych Rady Miejskiej. Jednym z tych
kandydatów był J. Bardan. Być może to on majstrował przy kolorze gwiazdy. Rok 1998
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CZYJE RĘCE?
- W Kolbuszowej słyszałem taki pogląd, że ręce
w herbie są masońskie. I cała ta Kolbuszowska
elita […]. Jak się pan do tego ustosunkuje?
Pan Jan P.
Ja też spotkałem się z taką opinią, ale nie w znaczeniu twierdzącym. Mój kolega artysta z Kolbuszowej pokazał mi kiedyś w przedwojennej gazecie
artykuł na temat masonerii, gdzie były ilustracje
kilku symboli tej sekty, m.in. ręce z uściśniętymi
dłońmi. Skojarzył to z heksagramem masońskim
umieszczonym w kolbuszowskim herbie w 2000
r., na niebieskim tle i stąd ta jego obawa. Czy aby
cały ten herb to nie jest majstersztyk masonerii.
Zajmując się herbem Kolbuszowej przebadałem
również i ten element. Mogę więc stwierdzić głośno, wyraźnie i zdecydowanie: Ręce umieszczone w godle pierwszego herbu z 1867 r. nie miały
nic wspólnego z masonerią. W żaden sposób nie
symbolizowały tej sekty. Tak samo jak nie miały
nic wspólnego z Żydami. Wbrew rozpowszechnianym insynuacjom oraz nieustannie, świadomie utrwalanym kłamstwom. Powtarzam po raz
kolejny, o czym pisałem już we wcześniejszych
numerach „Przeglądu” - są to ręce kolbuszowskich
rękodzielników (rzemieślników) i handlowców
(handlarzy, sprzedawców). Czyli ręce ówczesnych mieszczan, zorganizowanych w cechach
różnych rzemiosł. Symbolizują dobrą transakcję.
Współpracę. Przybijanie piątki na zgodę, co było
powszechnie praktykowane jeszcze długo po ostatniej wojnie. Historycznie, symbol ten odwoływał
się również do słynnej ongiś w Polsce „Transakcji Kolbuszowskiej” z 1753 r. W XVIII i XIX w.
miasteczko Kolbuszowa kojarzone było wyłącznie
z: 1. „Transakcją”, 2. Meblami. Niczym więcej.
Symbol dwóch rąk z uściśniętymi dłońmi był
powszechnie używany przez rękodzielników w
drugiej połowie XIX w. Zarówno na terenie Galicji,
jak też Śląska, Niemiec i Austrii. Dlatego często
można go spotkać na zachowanych pieczęciach
cechowych, dyplomach, sztandarach oraz innych
przedmiotach. Ręce znakomicie wyobrażały pracę,
rzemiosło, zgodną transakcję, usługi, drobny biz-

Fot. 50. Ręce z uściśniętymi dłońmi na rzymskim
sestercu cesarza Marka Kokcejusza Nerwy (96 – 98
r.). Symbol ten bito również na monetach złotych
i srebrnych, także innych cesarzy. (Fot. internet)
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nes, handel. Z dziesiątek
przykładów, jakie udało mi się zgromadzić,
wymienię tu choćby
dyplom Towarzystwa
Bratniej Pomocy Rękodzielników Profesyi
Szewskiej we Lwowie,
wystawiony dla Alfreda
hr. Potockiego z Łańcuta w 1876 r. (Fot. 51),
pieczęć Stowarzyszenia Murarzy w Krakowie z 1872 r. (Fot. 52),
pieczęć Zgromadzenia
Cechu Krawieckiego
w Krakowie z XIX w.,
pieczęć Centralnego
Związku Samoistnych
Krawców, Krawczyń i
Pokrewnych Zawodów
Zjednoczonej Polski w
Krakowie z 1919 r. (Fot.
53), niemiecki sztandar
Cechu Fryzjerów, Golibrodów i Perukarzy w
Zabrzu, ufundowany w
1910 r. (Fot. 54)
Ogólnie rzecz biorąc,
w cywilizacji europej- Fot. 51. Symbolu rąk z uściśniętymi dłońmi używało oficjalnie Towarzystwo
skiej symbol ten uży- Bratniej Pomocy Rękodzielników Profesyi Szewskiej we Lwowie. Fragment
wany był od czasów dyplomu wystawionego dla A. hr. Potockiego z Łańcuta, w 1876 r. (Zbiory
Muzeum – Zamku w Łańcucie)
najdawniejszych i miał
wiele znaczeń. Zaliczano do nich m.in. powitanie, używał symbolu uściśniętych rąk. W tej mnogojedność, pojednanie, unię, zgodę, wierność, pokój, ści monet, medali, odznak, pieczęci, dyplomów,
współpracę, zawieranie transakcji, wymianę han- sztandarów, etc. znajdują się też pieczęcie oraz
dlową. Symbol dwóch uściśniętych rąk używany sztandar używane przez powstańców styczniowych
był na skalę masową przez starożytnych Rzymian, 1863 r. oraz związki pracowników kolei z lat 20
na monetach złotych (aureusach), srebrnych (de- - tych XX w.
narach) i brązowych (sestercach) cesarzy WiteliuNic więc dziwnego że i masoneria, która znasza, Nerwy (Fot. 50), Hadriana, Antonina Piusa i na jest z przejmowania i zawłaszczania symboli
innych. Później na monetach używał go też Zakon różnych kultur i religii (poczynając od egipskiej i
Maltański. Długo można by wymieniać kto i kiedy greckiej), przyswoiła sobie także i ten symbol. Stąd

Fot. 52. Pieczęć Stowarzyszenia Murarzy w Krakowie, z 1872 r. Przedstawia św. Wincentego (patrona
cechu), młotek i kielnię, u dołu dwie dłonie w uścisku braterskim. (A. Chmiel, Godła rzemieślnicze…,
Kraków 1922, s. 12a)

Fot. 53. Pieczęć Centralnego Związku Samoistnych Krawców, Krawczyń i Pokrewnych Zawodów Zjednoczonej Polski w Krakowie, odciśnięta
na statucie tego związku z 1919 r. W polu pieczęci
orzeł polski, nożyczki i ręce podobne jak w herbie
Kolbuszowej. (Zbiory autora)
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wolnomularze używali go sporadycznie w dekoracjach swych „świątyń”, na nagrobkach, fartuszkach
oraz w publikacjach.
Być może z monet, lub pieczęci symbol ten trafił
również do heraldyki miejskiej, państwowej i nie
tylko. Ręce z uściśniętymi dłońmi można zobaczyć
w herbach wielu miast niemieckich, austriackich,
szwajcarskich, francuskich, jak np. Egg, Knöringen, Wagna, Arzier-Le Muids, Saint - Menges.
Także w herbach państw, jak Argentyna i Somaliland. W Polsce, jedynym miastem które posiada w
herbie ów XIX – wieczny symbol rękodzielników
jest Kolbuszowa. Niestety, w drugiej połowie XX
w. znaleźli się w Kolbuszowej historycy Towarzystwa im. Goslara, powiązani z żydomasońskimi
środowiskami USA, którzy wbrew faktom (zachowanym źródłom), wymyślili i przeforsowali nową
symbolikę kolbuszowskiego herbu. Wyrzucili z
niego polskiego orła białego jako - „nie przynoszącego miastu żadnej chwały”. Polską tarczę herbową
zamienili na hiszpańską, krzyż kawalerski husarii
zastąpili krzyżem greckim. Gwiazdę złotą założyciela Kolbuszowej podmienili na heksagram żydomasonerii. Ręce symbolizujące kolbuszowskich
rękodzielników upolitycznili i zastąpili urojoną
„sztamą” Żyda i katolika. I taki herb obowiązuje
od 2000 roku.

PROJEKT HERBU W TECE
SCHNEIDRA
- Na portalu internetowym Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, dostępny jest herb
Kolbuszowej z XIX wieku, z gwiazdą Dawida i
szpulą zamiast rąk. Co Pan o nim sądzi?
K. W. z Kolbuszowej
Muszę przyznać, spodziewałem się że ktoś
wcześniej, czy później zada mi to pytanie. Faktycznie, na portalu tego archiwum, w zbiorach
online, skopiowanych w Bibliotece im. Stefanyka
we Lwowie, w Tekach Schneidra, dostępnych w

Fot. 55. Amatorskie projekty herbu Kolbuszowej,
wykonane przez nieznaną osobę na pocz. lat 80
– tych XIX w. Oparte na pieczęciach – miejskiej
i parafialnej. Odbiegają daleko od herbu który
miasto w tamtym czasie używało. (Biblioteka im.
Stefanyka we Lwowie)
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Fot. 54. Dłonie w uścisku, na tle żółtego słońca z rozchodzącymi się wokół promieniami. Wyhaftowane
na niemieckim sztandarze Cechu Fryzjerów, Golibrodów i Perukarzy w Zabrzu, ufundowanym w 1910
r. (Zbiory Muzeum Miejskiego w Zabrzu)
internecie, można zobaczyć rysunek herbu miasta
Kolbuszowej z pocz. lat 80 – tych XIX w. taki jak
Pan napisał. Tu należy jednak sprecyzować, że
nie jest to wizerunek herbu używany przez miasto
Kolbuszowa, czy instytucję jemu podległą. Jest
to amatorski, niefachowy projekt herbu, jeden z
dwóch, wykonanych przez nieznaną osobę, tuszem
na kartce papieru (Fot. 55). Taki, lub podobny
projekt może wykonać sobie każdy kto chce, jak
chce i co chce. Jest to więc jakieś wyobrażenie
prywatnej osoby. Kogo? Nie wiadomo. Nikt się
nie podpisał. Przeglądając podobnie wykonane
projekty herbów innych miast galicyjskich nasuwa
się skojarzenie, że wykonała je ta sama osoba. Być
może osobiście kolekcjoner Antoni Schneider, lub
ktoś z jego otoczenia.

Fot. 56. Projekt herbu oparty na podrobionej lakowej pieczęci miejskiej. Mieści fałszywe elementy
godła: w miejscu krzyża kawalerskiego – krzyż
łaciński, rąk z uściśniętymi dłońmi - szpulę na nici,
gwiazdy heraldycznej złotej - gwiazdę Dawida.

Łatwo zauważyć, że rysunki wykonane zostały
w oparciu o wizerunki na pieczęciach - miejskiej
oraz kościelnej. W innej teczce tego samego zbioru
znajduje się bowiem kartka ze szkicami tych pieczęci. Pierwszy projekt nawiązuje do oficjalnego
herbu miasta, używanego w tamtym czasie m.in.
na pieczęciach Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowy
oraz Szkoły Ludowej Czteroklasowej w Kolbuszowej. Przedstawia układ kompozycyjny herbu
średniego o tarczy zbliżonej kształtem do barokowej, na której szczycie stoi orzeł biały. Zza niego
labry obejmujące tarczę do połowy wysokości.
Barwy zaznaczono metodą szrafowania. Na środku
tarczy dwudzielnej w pas szpula na nici srebrna.
Nad nią w polu czerwonym (linie pionowe) krzyż
łaciński złoty (kropkowanie). Pod szpulą w polu
dolnym błękitnym (linie poziome) heksagram złoty
(kropkowanie). A więc zamiast rąk z uściśniętymi
dłońmi jest szpula. Zamiast krzyża kawalerskiego
jest krzyż łaciński. Zamiast gwiazdy heraldycznej
sześciopromiennej złotej jest heksagram zwany
„gwiazdą Dawida” (Fot. 56). Jak widać, już wtedy
niektórych ludzi drażnił oryginalny piękny herb
Kolbuszowej i próbowali przy nim majstrować.
Czyli zmienić kształty wszystkich elementów godła, żeby go upolitycznić i oszpecić. Warto zwrócić
uwagę na pewną analogię do projektu herbu z
roku 2000…
Wszystkie elementy godła są wytworem fantazji
autora. Niezgodne z używanym wtedy obowiązującym wzorem herbu. Nie mogą więc pełnić roli
wartościowego źródła ikonograficznego do historii
herbu. Dlatego wizerunek ten pominąłem w swym
artykule pt. Orzeł w herbie Kolbuszowej (PK, cz.
1 – 6, styczeń – czerwiec 2018 r.) To tyle jeśli chodzi o przedstawione na nim części godła. Ale jak
wiadomo, herb to nie tylko elementy określonego
kształtu, lecz również barwy. Spełniają one nie
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mniej ważną rolę. Na wymienionym rysunku są
one zaznaczone metodą szrafowania, czyli obowiązującego w heraldyce sposobu kreskowania
lub kropkowania. Szpula srebrna (na biało), krzyż
złoty (kropkowanie), gwiazda także złota. Na pieczęciach kolbuszowskich z tamtych lat, zarówno
tuszowych jak i lakowych, nie oznaczano kolorów.
Mało prawdopodobne żeby były one także efektem
fantazji rysownika. Zatem, skąd autor rysunku
czerpał wiedzę o barwach? Tego nie wiadomo.
Możliwe że natrafił gdzieś na opis herbu, lub tako-

wy uzyskał korespondencyjnie z kolbuszowskiego
Magistratu.
Na podobny amatorski, też anonimowy rysunek
herbu Kolbuszowej z drugiej połowy XIX w. natrafiłem w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy we Lwowie. Z tą różnicą,
że ten przedstawia ręce z przylegającymi do siebie
dłońmi, krzyż kawalerski i gwiazdę heraldyczną
o ostrych promieniach. Barwy pól tarczy są takie
same (!), czyli góra czerwona (linie pionowe), dół
błękitny (linie poziome). Można to potraktować
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jako jeszcze jedno potwierdzenie faktu, że miasto Kolbuszowa w XIX wieku używało herbu z
tarczą dwupolową czerwono - niebieską. W obu
przedstawionych przypadkach są to rysunki nieprofesjonalne, jakie ktokolwiek mógł sobie wykonać
dowolną ilość. Dlatego do tego typu źródeł należy
podchodzić z dużą ostrożnością.
Na pytania czytelników
odpowiadał Benedykt Popek

Pamięć o Ofiarach Holokaustu

Na Podkarpaciu obchodzone były Międzynarodowe Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchody włączyła się również
Kolbuszowa. W regionie uroczystości rozpoczęły się 23 stycznia i zakończyły się 2 lutego.
29 stycznia, członkowie Zarządu Regionalnego
Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara, proboszcz
kolbuszowskiej kolegiaty Lucjan Szumierz, sekre-

tarz Kolbuszowej Krzysztof Matejek oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZST, zapalili znicze
na cmentarzu żydowskim oraz na grobach osób

ratujących życie Żydów podczas okupacji: ks. Antoniego Dunajeckiego, Heleny Czartoryskiej oraz
Anny i Józefa Kozłowskich.

Wiata z kołem i piecem

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej uzyskało dotację na budowę wiaty garncarskiej i realizację zadań,
które dodatkowo uatrakcyjnią ofertę edukacyjną instytucji.
Rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Będzie on polegał na budowie obszernego zadaszenia oraz wyposażeniu go w
stoły, ławy, piec do wypalania ceramiki i koło
garncarskie. Po pierwsze, umożliwi to pracę z

garncarzem niezależnie od warunków pogodowych, a po drugie, pozwoli pokazać proces pracy
rzemieślnika od początku (formowania gliny na
kole garncarskim) do końca (wypalenia naczyń
w piecu).
Przedsięwzięcie to zakłada również opracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla dzieci,

młodzieży i dorosłych. Dodatkową zaletą projektu
jest wielofunkcyjność zadaszenia, które może służyć również jako miejsce do odpoczynku w trakcie
niekrótkiego przecież spaceru po skansenie. Konstrukcja wiaty jest dostosowana do wymagań osób
niepełnosprawnych.

Operacja pn. „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Wystawy w Oddziale
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

W Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej przygotowano ciekawe wystawy. Zachęcamy mieszkańców
do zwiedzania w godzinach od 1000 do 1700 od wtorku do soboty.

W budynku eksponowane są obrazy z plenerów malarskich. Udostępniono kolbuszowskie starodruki, w tym książki w języku hebrajskim. Wśród nich jest
m.in. Nowy Testament wydany w 1840 roku. Ponadto przygotowano wystawę - Jan Antoni Ernest Hupka (1866 - 1952) Życie i dzieła.

Koncert
Noworoczny

W wypełnionej po brzegi hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, 27 stycznia odbył się tegoroczny
Koncert Noworoczny. Dla publiczności
zagrała Orkiestra Dęta OSP Fire Band z
Brzozowa oraz Orkiestra Dęta Miejskiego
Domu Kultury.

Wieczorny koncert otworzył Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej oraz Krzysztof Wójcicki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, którzy serdecznie
przywitali mieszkańców oraz zaproszonych gości.
W repertuarze nie zabrakło utworów świątecznych
oraz muzyki klasycznej i rozrywkowej. Z kolbuszowską orkiestrą wystąpili Lasowiackie Hulaki i
Kapela Jurka Wrony. Umiejętności wokalne zaprezentowali soliści obu orkiestr. Dodatkową atrakcją
były taneczne występy grup mażoretek z Brzozowa
i Kolbuszowej.
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TANECZNE FANFARY NOWOROCZNE

Koncerty noworoczne w Kolbuszowej to tradycja sięgająca 2004 roku. Od początku odbywają się na sali kolbuszowskiego liceum. W bieżącym 2019 roku wystąpiły w nich dwie orkiestry Orkiestra Dęta OSP Fire Band z Brzozowa oraz gospodarz Orkiestra
MDK w Kolbuszowej. Pierwszą dyrygował Tadeusz Podulka twórca brzozowskiej sceny muzycznej, małego miasta w którym od
ponad pół wieku gra się jazz. Goście przedstawili klasyczny program koncertu noworocznego z marszem Radetzkiego na końcu.
Półtora godzinny koncert wypełniony był  polskimi
i światowymi szlagierami muzyki rozrywkowej i
filmowej. Muzykę ilustrowały zespoły taneczne z
ciekawymi układami choreograficznymi, których
w tym roku było wyjątkowo dużo. Orkiestra zabrzmiała mocno i rasowo, tak jak powinny brzmieć  
dęciaki. Zróżnicowany repertuar, doskonałe wykonanie sprawiło, że liczna publiczność z zainteresowaniem dotrwała do finału. Wśród solistów
zdecydowanie wyróżniał się zaprzyjaźniony z orkiestrą ksiądz Paweł Storek  o wyjątkowych  zdolnościach wokalnych. Koncert prowadziła Agnieszka Wójcik Gdul choreograf zespołów tanecznych,
przybliżając widzom często anegdotyczną wiedzę
związaną z kompozytorami i ich utworami. Brzozowski zespół jest obecnie pewnie najlepszą na
Podkarpaciu i jedną z najlepszych orkiestr dętych
w Polsce. Ambitnego noworocznego koncertu w
jej wykonaniu słucha się z zadowoleniem. Muzyków z Brzozowa mieliśmy przyjemność słuchać
w Kolbuszowej  wielokrotnie. Dixielendowy Zygi
Jazz Band wystąpił w 2004 r. jako pierwszy zespół
jazzowy w  historii miasta nad Nilem. Od kilku
lat stało się już tradycją, że występ gości poprzedza Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w
Kolbuszowej pod dyrekcją Krzysztofa Kłody. Tak
było i tym razem. Tuż po otwarciu koncertu przez
włodarza miasta burmistrza Jana Zubę i zastępcę przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa
Wójcickiego, zagrały kolbuszowskie dęciaki. Na
początku wspólnie z orkiestrą wystąpił zespół folkowy Lasowiackie Hulaki, prezentując nostalgiczny utwór kompozycji Romana Dublańskiego pt.
,,Moja Kolbuszowa’’. Następnie orkiestra zagrała

mocno odświeżony repertuar rozrywkowy. Na
koniec zaprezentowali  wiązankę utworów ludowych, zaaranżowanych na orkiestrę,   wspólnie z
Kapelą Jurka Wrony. Pięknie zaprezentowały się
mażoretki, które od roku pilnie ćwiczą w domu
kultury pod okiem choreografki Marzeny Płazy.  
Koncerty noworoczne w Kolbuszowej cieszą się
niesłabnącym powodzeniem. Gromkie brawa jakie
rozbrzmiały na sali liceum, świadczą o tym, że
tegoroczna propozycja muzyczna orkiestr spodobała się publiczności. Pomiędzy Brzozowem a
Kolbuszową istnieją historyczne, sięgające czasów
międzywojennych związki. Otóż  wynikały one  z

tego, że w tamtych czasach starosta kolbuszowski po zakończeniu kadencji w naszym mieście
przenoszony był do Brzozowa i na odwrót. Organizator dziękuje dyrektorowi liceum Dariuszowi
Fusowi za pomoc w organizacji tego wydarzenia
muzycznego. Koncert zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić należy Ewę
Draus wicemarszałka województwa. Ewa Leniart
wojewoda, przekazała wszystkim pisemnie piękne  życzenia. Profesjonalną relację fotograficzną
z wydarzenia wykonała Magdalena Małaczyńska. Obejrzeć ją można na stronie internetowej
mdkkolbuszowa.pl.
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SŁUCHAJ, CZYTAJ I OGLĄDAJ, A NAWET
POKOLORUJ NAJNOWSZE WYDAWNICTWO MDK

Na początku ubiegłego roku w domu kultury w Kolbuszowej rozpoczęła pracę grupa teatralna, która podjęła się ambitnego
zadania realizacji słuchowiska radiowego. Tekstu dostarczył Ryszard Sziler, adaptując na potrzeby tej formy teatralnej dramat
sceniczny swojego autorstwa pt. ,,W zimowy wieczór”. Reżyserii podjęły się Katarzyna Liszcz Starzec i Anna Puzio, ich zaangażowanie sprawiło, że udało się powołać do życia ,,nieformalną grupę teatralną”.
Formalnie składającą się w części z aktorów
Teatru im. Aleksandra Fredry, członków Kolbuszowskiej Gildii Fotografów, Zespołu Ludowego
,,Górniacy”  oraz innych osób, między innymi plastyka Maksymiliana Starca z synem Michałem. Nie
zabrakło również kolbuszowskiego restauratora
historyka i archiwisty Andrzeja Wesołowskiego z
synem Karolem. Ostatnie wakujące role obsadziła
kadra organizatora. Zmagania aktorów z tekstem
trwały kilka miesięcy. Dla części z nich była to
pierwsza próba teatralna w życiu. ,,Nieformalna
Grupa Teatralna” stała się z czasem zespołem,
który polubił tekst Szilera, zaczął coraz bardziej
go rozumieć. Bo jest to przecież bardzo dobry
wielowątkowy materiał literacki ,,opowiadający
o życiu, które jest przedstawione jako swoisty
kabaret przez łzy”. Jest też spójny z konwencją innych dramatów autora, specyficznie ironicznych  z
podobnym poczuciem humoru. Aktorzy, pomiędzy
którymi wytworzyła się  artystyczna chemia po
kilku miesiącach przystąpili do rejestracji dźwiękowej słuchowiska. Wykonał je profesjonalnie Jerzy
Dziobak, który przez następne kilka miesięcy miksował nagranie, wykonując efekty specjalne. Wykorzystywał do tego wszelkiego rodzaju ,,poszumy
leśne” i domowe, dogrywając muzykę autorstwa
jednego z najlepszych polskich wibrafonistów,
multiinstrumentalisty i kompozytora  Andrzeja
Serafina. W konsekwencji na koniec ubiegłego
2018 roku wszystko już było gotowe. Realizując
dalszą część koncepcji wydawcy, utalentowany rysownik amator Marek Krakowski wykonał komiks
z tekstem słuchowiska i własnymi ilustracjami.
Wydawnictwo zawierające słuchowisko na płycie
CD i  komiks w książce ukazało się pod koniec
stycznia 2019 roku. Promocję zaplanowano na
3 lutego.

Słuchowiskiem zainteresowało się Polskie Radio Rzeszów i Telewizja Polska oddział w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości prezesów Przemysława
Tejkowskiego i Józefa Matusza, tuż po premierze
w domu kultury słuchowisko zaistniało w radiu.
Interesujący reportaż  Anny Sabat Pezdan z premiery w domu kultury zobaczymy w telewizji.
Na premierze pojawiły się tłumy, jak zwykle gdy
na scenie prezentowana jest  twórczość Ryszarda
Szilera. Wyjątkowej osobowości, o której śmiało można powiedzieć, że trzymając się naszych
małomiasteczkowych realiów, tworzy literaturę
na bardzo wysokim poziomie. Twórczość tego
wybitnego wszechstronnego artysty, jest ciągłym
źródłem inspiracji dla działań kolbuszowskiej instytucji kultury. Wychwalanie wyżej wymienionego mija się jednak z celem, bo i tak ma on do
siebie i do swojej twórczości olbrzymi dystans i
dość ironiczny stosunek. Oceniając często jakość

różnych miejsc, być może zbyt dużą wagę przywiązujemy do pięknych budowli a zbyt mało cenimy ludzi, którzy je tworzą w sensie duchowym.
Idąc za przykładem Dublina, który jest dumny z
Jamesa Joyce, Kolbuszowa powinna być dumna
z Ryszarda Szilera, skromnego nieegzaltowanego
twórcy, który nikomu nie chce  udowodnić, że jest
najlepszym artystą w mieście, a wybiega znacznie
poza nie. Dziękując scenarzyście, wszystkim aktorom, reżyserom, rysownikowi, twórcy muzyki,
redaktorowi wydawnictwa, cieszymy się, że potwierdziło się przyjęte przez naszą instytucję założenie, że  nadal  istnieje ,,moda” na oryginalnego
twórcę, pisarza, poetę i plastyka z Kolbuszowej.
Tym samym udało się też unikalne wydarzenie,
jakim było zbiorowe słuchanie słuchowiska, w
którym  z zainteresowaniem uczestniczyło  około
dwieście osób.
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W ŚDS W KOLBUSZOWEJ
Tradycja wystawiania jasełek sięga czasów franciszkańskich, kiedy to
współbracia św. Franciszka chcieli zobrazować prawdę o wcieleniu, przyjściu
Bożego Syna na świat. Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego pw. Św.
Józefa w Kolbuszowej wraz ze swoimi nauczycielkami są kontynuatorami
tego dzieła. Premiera „Jasełek” miała miejsce z okazji Święta Babci i Dziadzia. W tym roku personel przedszkola nawiązał współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej. Zrodziła
się wspólna inicjatywa wystąpienia z tym przedstawieniem specjalnie dla
pensjonariuszy ŚDS. Propozycja spotkała się z życzliwością kierownictwa
placówki i w dniu 23 stycznia przedszkolaki gościły w progach tej placówki.
W trakcie spektaklu mali aktorzy w pięknych strojach śpiewali, tańczyli i
recytowali. Dzieci doskonale przekazały przesłanie jasełek, jakim była miłość,
poszanowanie bliźnich oraz radość z przybycia Jezusa na ziemię w postaci
maleńkiego dziecka i zachwyciły wszystkich wspaniałą grą aktorską. Jasełka
zostały bardzo gorąco przyjęte przez widzów, którzy nie szczędzili braw i
miłych gestów. Słowa uznania oraz serdeczne podziękowania za wzruszające
przeżycia złożył małym artystom kierownik ŚDS pan Marek Chmielowiec,
od którego dzieci otrzymały słodycze.
Dla przedszkolaków była to kolejna lekcja, która ma na celu nauczenie
najmłodszych tego, że są osoby, które ich potrzebują. Wizyta w tego typu
placówkach, uczy dzieci wrażliwości i  empatii.

Kocie zabawy przedszkolaków, czyli wesoło obchodzony Dzień Kota.

DZIEŃ DINOZAURA
Choć dinozaury dawno już wyginęły, to nie przestają fascynować ludzi. Święto
tych prehistorycznych stworzeń można spędzić na wiele sposobów – poczytać o
ich zwyczajach i zachowaniach albo obejrzeć kultowy Park Jurajski. Dzień
Dinozaura wypada 26 lutego, ale ponieważ temat fascynuje dzieci, cały
tydzień dzieci miały możliwość poznania wiadomości dotyczących tych niezwykłych zwierząt, teorii ich wyginięcia. Przedszkolaki tworzyły papierowy
park dinozaurów, bawiły się w paleontologów poszukujących śladów dinozaurów. W masie solnej odciskały ślady tych zwierząt. Pod okiem nauczycieli
wykonywały bardzo interesujące doświadczenia np. wybuchający wulkan.
Anna Zawisza

Przedszkolaki gościły w progach ŚDS w Kolbuszowej.

PRZY SZOPCE
Przedszkolaki z wielką radością wcieliły się w role podczas odgrywania
jasełek, ale z równie dużą wybrały się wraz z siostrą Bożenką do Kolegiaty
pw. Wszystkich Świętych. W kościele wszyscy wspólnie podziwiali szopkę
betlejemską i modlili się przy żłóbku maleńkiego Boga – Człowieka.

DZIEŃ KOTA
17 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota. Człowiek udomowił wąsatego czworonoga prawie 10 tysięcy lat temu, ale dopiero w 1990
roku we Włoszech koty doczekały się swojego międzynarodowego święta.
W Polsce pierwsze obchody miały miejsce w 2006 roku. Dzień Kota to
jednak nie tylko oddanie hołdu najpopularniejszemu zwierzęciu domowemu
na świecie, ale również inicjatywa mająca na celu uwrażliwienie ludzi na
problem bezdomnych i głodujących kotów.
Z tej okazji przedszkolaki miały okazję poznać historię udomowienia kota,
zapoznać się z rasami kotów, poznać koty bajkowe – zarówno z książek jak i
koty filmowe. Była okazja do zabaw przy piosenkach opowiadających o kotach, a także przy znanych i lubianych zabawach takich jak „Kotek i myszka”.

Dino Zabawy, czyli zabawnie obchodzony Dzień Dinozaura w przedszkolu.
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Szpital z nowym sprzętem

Prawie półtora miliona złotych, w ostatnim czasie, pozyskał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego na zakup nowego sprzętu medycznego do kolbuszowskiego Szpitala Powiatowego. Nowa aparatura z powodzeniem służy już wszystkim potrzebującym pacjentom.
Specjalistyczna karetka pogotowia ratunkowego,
aparat USG, sterylizator parowy wraz z uzdatnianiem wody oraz dwa agregaty prądotwórcze – to
właśnie te sprzęty zostały zakupione w ramach
pierwszej dotacji, jaką pozyskał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z budżetu państwa. W
sumie nowe wyposażenie kosztowało 744 tys. zł.
W pozyskaniu funduszy swoją pomocą i wsparciem służył Poseł Zbigniew Chmielowiec. – Nasze starania o podniesienie jakości świadczonych
usług medycznych zawsze spotykają się z dużym
zrozumieniem ze strony Posła Chmielowca – mówi
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Parlamentarzysta zawsze wspiera nasze działania i wysiłki
w pozyskaniu funduszy na zakup nowego sprzętu.

DLA PACJENTÓW
Wysiłki te przynoszą zamierzony efekt, rezultatem
czego jest konkretne wyposażenie medyczne, które
służy potrzebującym mieszkańcom. I tu wymienić
można zakupioną w ostatnim czasie specjalistyczną karetkę, wyposażoną w nowoczesny, niezbędny
sprzęt medyczny. W ambulansie znajduje się specjalistyczne urządzenie do zewnętrznego ucisku
klatki piersiowej LUCAS. Sprzęt ten pomocny
jest podczas reanimacji potrzebującego pomocy
pacjenta. Z kolei na oddziale urologicznym stanął
nowy aparat USG. Urządzenie to służy personelo-

Nowy ambulans pogotowia ratunkowego. Fot. B. Żarkowska
wi podczas diagnostyki pacjentów. Kolejny nowy

cych poboru energii, co jest szczególnie istotne na

sprzęt medyczny, zakupiony dzięki pozyskanej

bloku operacyjnym, ale także dla funkcjonowania

dotacji, to sterylizator parowy wraz z uzdatnianiem

pracowni diagnostycznych czy laboratorium.

wody oraz dwa agregaty posiadające funkcję autostartu, zapewniające nieprzerwaną dostawę energii
w przypadku braku napięcia elektrycznego. Dzięki
tym urządzeniom szpital może zagwarantować pacjentom ciągłość udzielania świadczeń wymagają-

Karetka wyposażona jest w nowoczesny, ratujący życie sprzęt medyczny

SPRZĘT DO BLOKU
Druga dotacja, jaką pozyskał Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego, przy wsparciu posła Zbignie-

Sterylizator parowy
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Powiatowego wynosiła 600 tys. zł. Fundusze te

DO ODDZIAŁU REHABILITACJI
LECZNICZEJ

oraz wkład własny Powiatu w wysokości 151 800

Z kolei 300 tys. zł trafiło na zakup sprzętu me-

wa Chmielowca, dla kolbuszowskiego Szpitala

zł pozwoliły na zakup nowego sprzętu do Bloku
Operacyjnego oraz Oddziału Rehabilitacji Leczniczej. Do Bloku kupiona została m.in.: wieża
artroskopowa z kamerą 4k z kompleksowym wyposażaniem do artroskopii stawów za 200 tys. zł;
zestaw do odzyskiwania krwi własnej pacjenta za
100 tys. zł; myjnia dezynfektor za kwotę 32 400
zł; przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (11 700 zł); cystoskop giętki warty 65 tys. zł;
napęd ortopedyczny akumulatorowy (42 700 zł)
oraz generator dwutlenku chloru do dezynfekcji
ciepłej wody – 28700 zł. W sumie zakupiono
sprzęt medyczny za 451 800 zł.

11

dycznego do Oddziału Rehabilitacji Leczniczej.
W ramach tej kwoty zakupiono: dwie bieżnie
elektryczne warte 22 tys. zł; dwa cykloergometry
(urządzenie do prób wysiłkowych); bieżnię rehabilitacyjną z wysięgnikiem do podwieszania wartą 65
tys. zł; rower spinningowy (11 tys. zł); dwie szyny
do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego (32 tys. zł); ugul z wyposażaniem (przyp.
red. kabina do ćwiczeń, rehabilitacji i zawieszeń)
i stołem do terapii bobath (15 tys. zł); laser skaner
wysokoenergetyczny (57 tys. zł); aparat do terapii uciskowej (23 tys. zł); wirówka do kończyn
górnych i dolnych (22 tys.) oraz dwa aparaty do
elektroterapii (21 tys. zł).
Barbara Żarkowska

Aparatura medyczna na Bloku Operacyjnym

Nowy aparat USG na Oddziale Urologicznym

Wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego

W pozyskanie dotacji z budżetu państwa swoją pomocą i wsparciem zawsze służył
Poseł Zbigniew Chmielowiec. Na zdjęciu obok: dyrektor SP ZOZ Zbigniew Strzelczyk
i Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Sprzęt na Oddziale Rehabilitacyjnym
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Inwestycje w I kwartale roku

Gmina Kolbuszowa przygotowuje się do kolejnych inwestycji. W pierwszym kwartale roku planuje się przebudowę ulic oraz
prace przy obiektach sportowych. Ogłoszono przetargi na wykonanie części zadań.
Inwestycje drogowe obejmują  przebudowę ul.
Wrzosowej, przebudowę drogi wewnętrznej ul.
Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej oraz przebudowę drogi gminnej Kolbuszowa Górna – Wojków
Dolny. Kontynuowane będą roboty przy rozbudowie ul. Piaskowej. Na ul. Witosa zostanie dobudowane oświetlenie.
Przy boisku sportowym w Kolbuszowej Dolnej
zostanie wykonane ogrodzenie oraz oświetlenie.

Nowe oświetlenie zyskają również boiska na terenie miasta. Będą prowadzone dalsze prace przy
przebudowie stadionu w Kolbuszowej. Nowoczesny kompleks lekkoatletyczny ma być gotowy w
2020 roku.
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę instalacji OZE przy budynkach publicznych.
Przedmiotem zadania jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele słoneczne zostaną umieszczo-

ne przy Krytej Pływalni Fregata oraz oczyszczalni
ścieków w Kolbuszowej Dolnej.
Wyłoniono wykonawcę budowy budynku OSP w
Świerczowie. Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową obiektu w zakresie
stanu surowego otwartego. Koszt inwestycji wyniesie prawie 300 tys. zł.  

Sceny
plenerowe w
sołectwach

Gmina Kolbuszowa otrzymała dofinansowanie na
zakup scen plenerowych. Na realizację zadania
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w
Przedborzu, Porębach Kupieńskich oraz Kupnie,
przyznano prawie 585 tys. zł unijnego dofinansowania.
W sołectwach staną zadaszone sceny o wymiarach
10x15 metrów, z dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, wykończonej deskowaniem.
Termin wykonania zadania to koniec września.

OGŁOSZENIA UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Burmistrz Kolbuszowej

■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Dni Otwarte w naszych szkołach
ponadpodstawowych

Od wtorku (5 lutego) do piątku (8 lutego), w szkołach ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego trwały Dni Otwarte.
Podczas nich uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych poznawali ofertę poszczególnych placówek.
Młodzież z trzecich klas gimnazjów i ósmoklasiści, przez cztery dni, odwiedzała nasze szkoły
średnie. Uczniowie gościli w: Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej,
Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej, Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni oraz
Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania.
Każda z tych placówek proponuje młodym
ludziom wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia oraz form rozwijania pasji i zainteresowań.
Kolbuszowskie liceum oferuje naukę w klasach
modułowych na czterech kierunkach: politechnicznym, medycznym, przyrodniczo-turystycznym
i humanistyczno-prawnym. Kusi też programem
Erasmus+, w ramach którego prowadzona jest
współpraca z uczniami z Portugalii, Rumunii oraz
Włoch.
Zespół Szkół Technicznych natomiast zaprasza
do siebie wszystkich tych, którzy pragną zdobyć
tytuł technika lub konkretny zawód. W tej kwestii
mogą wybierać spośród takich profesji jak: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca czy
fryzjer.
Z kolei Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni stawia głównie na kierunki
związane z gastronomią. Przygotowanie potraw
i jej zaserwowanie to prawdziwy majstersztyk w
ich wykonaniu.
Szczegółowe informacje na temat kierunków
kształcenia, kursów i programów oferowanych

W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej

przez poszczególne szkoły znaleźć można na ich
stronach internetowych, do odwiedzenia których
zachęcamy i zapraszamy:
• Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara
w Kolbuszowej
www.lokolbuszowa.edupage.org
• Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów
Września w Kolbuszowej
www.zstkolbuszowa.pl

Walentynkowe słodkości wykonane przez uczniów
ZSAE z Weryni

Spotkanie z młodzieżą w kolbuszowskim liceum

• Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
im. KEN w Weryni
www.zswerynia.pl
Opr. B. Żarkowska

W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
w Weryni

Warsztaty dla gimnazjalistów w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej

W ZST młodzież ma szansę rozwijania swoich pasji i zainteresowań
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Blok operacyjny otwarty i poświęcony

Trzy sale operacyjne, sala przygotowania pacjenta, profesjonalna sala wybudzeń oraz pomieszczenia pomocnicze – to
wszystko składa się na nowo przebudowany blok operacyjny, mieszczący się w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Nowy blok
operacyjny został otwarty i poświęcony w piątek (8 lutego).
- Piętnaście lat temu zaczęliśmy myśleć o remoncie bloku operacyjnego, ponieważ początkowo
miał być przeprowadzony remont. Nikt wtedy
nie spodziewał się, że w przyszłości będziemy
mieć taki blok operacyjny. Dziękuję za życzliwość  
wszystkim osobom, które do tego doprowadziły
– mówił podczas otwarcia Ordynator chirurgii
Jarosław Ragan. - Do niedawna sama zarządzałam
szpitalem i chciałabym mieć taki blok operacyjny
– powiedziała z kolei Wiceminister Zdrowia Józefa
Szczurek-Żelazko. - Wiem, że była to inwestycja,
która pochłonęła wiele środków i tutaj kieruję
wielki ukłon w stronę władz Powiatu, Województwa oraz Posła, który zawsze myśli o potrzebach
Kolbuszowszczyzny i nieustannie zabiega o jej
sprawy na szczeblu parlamentarnym – dodała pani
Wiceminister.

NOWY SPRZĘT NA BLOKU
Nowy blok operacyjny mieści się na parterze
szpitala, w miejscu dawnej izby przyjęć. Na blok
składają się trzy sale operacyjne, w tym: sala operacyjna chirurgiczna, sala operacyjna urologiczna
oraz sala operacyjna ortopedyczno-naczyniowa, a także pięciostanowiskowa sala wybudzeń.
Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny
sprzęt medyczny. Znajduje się w nim m.in.: wieża artroskopowa z kamerą 4k z kompleksowym
wyposażaniem do artroskopii stawów; zestaw do
odzyskiwania krwi własnej pacjenta; myjnia dezynfektor; cystoskop giętki; napęd ortopedyczny
akumulatorowy, generator dwutlenku chloru do dezynfekcji ciepłej wody, laser do kruszenia kamieni,
zestaw narzędzi artroskopowych z optyką, sprzęt
do rentgenodiagnostyki czy wysokiej kasy aparat
USG. Zakup nowej aparatury medycznej możliwy
był dzięki dotacji, jaką pozyskał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z budżetu państwa, przy

wsparciu Posła Zbigniewa Chmielowca. Na ten
cel, w 2018 roku, Powiat
Kolbuszowski otrzymał
600 tys. zł. Z własnego budżetu natomiast
Samorząd Powiatowy
dołożył 151 800 zł. W
rezultacie kolbuszowska
lecznica wzbogaciła się
o nowy sprzęt warty 751
800 zł. Z kolei w 2017
roku Powiat Kolbuszowski, z rezerwy budżetu państwa, pozyskał
744 tys. zł. Fundusze te Jedna z sal operacyjnych. Fot. B. Żarkowska
trafiły na zakup sprzętu
medycznego i transportowego. Przypomnijmy, że lekarski i pielęgniarski. Gospodarzem uroczystości
w ramach tej dotacji kupiona została m.in. nowa był dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej Zbigniew
karetka pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie Strzelczyk.
medyczne do oddziału urologicznego. Nowy sprzęt
W GRONIE NAJLEPSZYCH
ma służyć przede wszystkim podniesieniu poziomu
- Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, nie tylko
bezpieczeństwa, jakości i dostępności realizowadla pracowników szpitala, ale przede wszystkim
nych usług medycznych dla mieszkańców powiatu
dla chorych – zaczęła Wiceminister Zdrowia.
kolbuszowskiego.
Wspomniała, że początkiem lutego obchodzoZEBRANI GOŚCIE
ny jest Międzynarodowy Dzień Chorego. – Jest
W uroczystym otwarciu bloku operacyjnego to wspaniały prezent od władz Powiatu, Wojeuczestniczyli: Wiceminister Zdrowia Józefa Szczu- wództwa oraz Posła dla mieszkańców tej ziemi
rek-Żelazko, Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart, - zaznaczyła. Podkreśliła, że Szpital Powiatowy
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek w Kolbuszowej to jedna z lepszych tego rodzaju
Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, dyrek- placówek. - Państwa szpital jest naprawdę bardzo
tor Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj dobrym szpitalem. Znajduje się w czołówce dobrze
wraz zastępcą Katarzyną Kowalewską, Starosta rozwijanych i dobrze zarządzanych szpitali. Życzę,
Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbu- żeby było tak dalej - dodała. Wojewoda Podkarszowski Wojciech Cebula, Przewodniczący Rady packa Ewa Leniart z kolei powiedziała. - To ważny
Powiatu Mieczysław Burek oraz zaproszeni goście. dzień dla Kolbuszowej. Nowy blok operacyjny to
Obecny był również licznie zgromadzony personel gwarancja tego, że warunki do przeprowadzania

Uroczyste otwarcie bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej

W otwarciu uczestniczyła m.in. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko
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Poświęcenie nowych pomieszczeń
zabiegów operacyjnych mogą być realizowane na
najwyższym poziomie.

MILIONOWA DOTACJA
Przebudowa bloku operacyjnego kosztowała ponad
11,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosło 9,7 mln zł.
Kilkumilionową dotację udało się pozyskać dzięki
wzajemnej współpracy i zaangażowaniu wielu
osób, m.in.: Posła RP Zbigniewa Chmielowca, Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, dyrektora
SP ZOZ Zbigniewa Strzelczyka oraz władz wojewódzkich. Inwestycję finansowo wsparł również
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego.

KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO I
WYGODA
Na nowy blok operacyjny z niecierpliwością czekała kadra lekarska. – Dzisiaj otwieramy coś nowego, coś pięknego – zaczął dr Jarosław Ragan
- Ordynator Oddziału Chirurgicznego. - Będziemy
mogli operować pacjentów w zdecydowanie lepszych warunkach, komforcie, bezpieczniej, nowym
sprzętem – wymieniał doktor Ragan. - Pacjent
będzie monitorowany zdecydowanie lepiej, bo
na sali wybudzeń, na której znajduje się pięć stanowisk pod okiem anestezjologa i pielęgniarek
anestezjologicznych. Także praca dla nas lekarzy
będzie zdecydowanie wygodniejsza. Będziemy
mieć klimatyzację, co dla personelu jest bardzo
pomocne – wskazywał dr Ragan. Jak zaznaczał
ordynator blok operacyjny, na której znajdują się
aż trzy sale operacyjne sprawi, że znacznie zostanie
usprawniona praca szpitala. – Pacjent nie będzie
musiał czekać, aż sala zostanie wysterylizowana,
tylko od razu będzie można zacząć działać – dodaje. W ubiegłym roku wykonanych zostało w sumie
1320 zabiegów urologicznych oraz 1200 operacji
chirurgicznych.

Uroczyste przecięcie wstęgi
czasie w szpitalu. - Niedawno otwieraliśmy izbę
przyjęć. Jest ona wizytówką naszego szpitala, pacjenci już z niej korzystają. Natomiast blok operacyjny jest sercem szpitala. My tutaj będziemy
pracować, czyli chirurdzy, urolodzy, anestezjolodzy, ale przy nas cały szpital żyje - od izby przyjęć,
po pracownie, analitykę, bakteriologię, radiodiagnostykę – wskazywał. Z kolei prof. Zbigniew
Dobrowolski – wieloletni kierownik urologii w
Krakowie, a obecnie lekarz zatrudniony w SP ZOZ
na oddziale urologicznym zwrócił uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną sprawę. - Narzędzia i mury
mogą być, ale muszą być ludzie, którzy umieją z
tego skorzystać i potrafią to robić perfekcyjnie,
a tacy lekarze na szczęście u nas są. Lekarze tu
pracujący, w warunkach szpitala powiatowego
wdrażają metody innowacyjne. Myślę, że takich
publikacji jakie mają lekarze z urologii i chirurgii
może pozazdrość niejedna klinika – dodał.

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, podczas piątkowej uroczystości wielokrotnie podkreślał, że
zgoda, zrozumienie i ciężka praca doprowadziła do
szczęśliwego sfinalizowania tej inwestycji.

SERCE SZPITALA
Doktor Jarosław Ragan podkreślił, że jest to już
druga tak duża inwestycja oddawana w ostatnim
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Na sali wybudzeń znajduje się pięć stanowisk

- Nie byłoby tego, gdyby nie dbałość wszystkich,
którzy tutaj są obecni. Dziękuję szczególnie panu
Posłowi, pani Wojewodzie, pani Marszałek oraz
wszystkim osobom, którzy wspierali nas w realizacji tego zadania. Zapewnił, że służba zdrowia w
dalszym ciągu będzie jednym z najważniejszych
ogniw, wokół której skupiać się będzie Samorząd
Powiatu Kolbuszowskiego. – Naszym priorytetem w dalszym ciągu będzie szpital. Chcemy, aby
nieustannie się rozwijał. O swojej pomocy i dalszym wsparciu dla służby zdrowia w powiecie
kolbuszowskim zapewnił również Poseł Zbigniew
Chmielowiec, który był mocno zaangażowany w
realizację szpitalnej inwestycji, polegającej na
przebudowie bloku operacyjnego. - Cieszmy się
z tej wspaniałej inwestycji, która służyć będzie
potrzebującym pacjentom – mówił. – Dziękuję
wszystkim, którzy byli zaangażowani w to wspólne
dzieło. Dziękuję pani Minister, pani Wojewodzie,
pani Marszałek, panu Staroście, pracownikom
szpitala oraz wszystkim tym, którzy nas wspierali. Mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się
sfinalizować tę inwestycję dzięki jedności i zgodzie - dodał.   
Barbara Żarkowska
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Dotacja dla Oddziału Nefrologii i Dializoterapii
150 tys. zł otrzyma Oddział Nefrologii i Dializoterapii na zakup samochodu do transportu pacjentów na dializy.
Decyzję w tej sprawie radni powiatowi podjęli podczas czwartkowej sesji (31 stycznia).

Kolbuszowski Oddział Nefrologii i Dializoterapii
zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń nerek i dróg moczowych. Rocznie leczonych jest tam
ponad 1000 chorych.
Stacja Dializ działająca w ramach Oddziału jest
jedną z najnowocześniejszych w Polsce jednostek,
odpowiadających wymaganiom i standardom europejskim. Znajduje się w nim kilkanaście stanowisk
dializacyjnych i aparatów do hemodializy oraz
oddzielna sala dializ dla pacjentów zakaźnych, z
możliwością wykonywania zabiegów na trzech
zmianach dializacyjnych. Rocznie wykonywanych
jest około 8000 zabiegów hemodializ. Oddział
pełni dyżur całodobowy. Posiada własną aparaturę
diagnostyczną: USG, RTG, EKG oraz stały dostęp
do pracowni CT.
Opr. B. Żarkowska

Uchwałę o przekazaniu dotacji w wysokości 150 tys. zł radni podjęli styczniowej sesji Rady Powiatu
Kolbuszowskiego

Blok operacyjny z imieniem

Nowo przebudowany blok operacyjny będzie nosił imię dra Stanisława Krzaklewskiego. – Jest to postać wybitna, która
rozwinęła chirurgię w naszym powiecie – mówi Jarosław Ragan-Ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w
Kolbuszowej. – Jego zasługi, zarówno dla powiatu jak i województwa podkarpackiego są ogromne – dodaje.
Lekarz medycyny Stanisław Krzaklewski był specjalistą chirurgii ogólnej, znakomicie prowadził
Oddział Chirurgii w kolbuszowskim szpitalu wykonując setki operacji, ratując życie i zdrowie wielu tysiącom osób. Zapisał się chlubnie w historii
powojennej powiatu kolbuszowskiego. Jako lekarz
niósł pomoc nie tylko z zakresu chirurgii. Był znakomitym znawcą wszystkich dziedzin medycyny.
Potrafił pomóc pacjentowi z chorym zębem, jak
też kobiecie rodzącej dziecko. Nigdy nie patrzył
na porę dnia. Z zakresu chirurgii ogólnej należy
podkreślić, że wykonywał zabiegi operacyjne, które w chwili obecnej zostały przyporządkowane do
ortopedii i traumatologii, urologii czy chirurgii
dzieci. Niektóre zabiegi wykonywał na poziomie
klinik chirurgicznych, w tym np. usunięcie tarczycy w tzw. znieczuleniu w kręgosłup. Oddział
Chirurgii Ogólnej w czasach jego pracy był znany

w całym regionie Podkarpacia. Do Kolbuszowej
przyjeżdżali pacjenci z różnych miejscowości.
Dr Krzaklewski stworzył podwaliny organizacji
służby zdrowia w powiecie kolbuszowskim. Wykształcił lekarzy, którzy nieśli pomoc mieszkańcom naszego regionu.
Od 1948 roku był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej oraz ordynatorem Oddziału
Chirurgii. W latach pięćdziesiątych współpracował
z lekarzem powiatowym Eugeniuszem Adamusem,
inicjując powstanie Ośrodków Zdrowia w Raniżowie i Sokołowie Małopolskim, punktów lekarskich
i pielęgniarskich w Majdanie Królewskim, Niwiskich, Przedborzu i Wilczej Woli, które później
przekształciły się w Ośrodki Zdrowia. Przyczynił
się do otwarcia Izb Porodowych w: Cmolasie,
Lipnicy, Niwiskich, Spółdzielni Zdrowia w Nie-

nadówce oraz Poradni Przeciwgruźliczej w Górnie.
Organizował konsultacje zawodowe dla kierowników punktów felczerskich. Zabiegał też o budowę
nowego, dużego szpitala w Kolbuszowej, co zostało zrealizowane pod koniec lat sześćdziesiątych.
Był człowiekiem wielu organizacji społecznych.
Należał do Krajowego Związku Chirurgów Polskich. Był członkiem Lekarskiego Sądu Koleżeńskiego w Rzeszowie, co było dowodem powszechnego uznania w środowisku lekarskim dla jego
nieskazitelnego charakteru. Przewodniczył także
Powiatowemu Komitetowi do zwalczania znachorstwa w powiecie kolbuszowskim. Był członkiem
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami im. J. M.
Goslara. Zmarł nagle, w trakcie pracy, w swoim
długo oczekiwanym nowym budynku szpitala, 12
czerwca 1974 roku.
Opr. B. Żarkowska

Certyfikat dla Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej otrzymało „Certyfikat - SAMORZĄD WDRAŻAJĄCY KONWENCJĘ ONZ
O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i
podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi
obywatelami.
Działania monitorowane były w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegały na wprowadzeniu udogodnień w

kierunku przystosowania budynków publicznych
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Opr. B. Żarkowska

P O W I A T O W Y
q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

q
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Otwarcie Oddziału Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej

Blisko 3 mln zł kosztowała modernizacja dawnej synagogi. Budynek
przeszedł gruntowny remont. Otwarcie
odnowionego obiektu, w którym działa
Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej odbyło się 30 stycznia.

Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy
upamiętniającej kolbuszowskich Żydów. Przedstawiono również historię utworzenia oddziału. Po
wystąpieniach zaproszonych gości, zagrali uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Kolbuszowej.
W otwarciu budynku udział wzięli: Ewa Draus
Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego, Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej, Józef Kardyś Starosta
Kolbuszowski, Marek Lipiński przedstawiciel Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Krzysztof Cieślik przedstawiciel Instytutu Książki, ks. dr
hab. Sławomir Zych pracownik naukowy KUL, dr
Zbigniew Lenart pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. proboszcz Lucjan Szumierz,
radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji i
organizacji.
Ostatnim punktem programu było zwiedzanie
obiektu. W głównej sali przygotowano galerię

obrazów z kolbuszowskich plenerów malarskich.
Zaprezentowano ponad 170 starodruków z miejskiej biblioteki. W oddziale będą się odbywały
koncerty, wystawy i konferencje. Ponadto, będą
prowadzone warsztaty i lekcje muzealne.

Na realizację inwestycji, uzyskano prawie 2 mln zł
dotacji w ramach projektu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pt. „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”.

WIFI4EU w Gminie Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa w pierwszym rozdaniu otrzymała grant WiFi4EU w wysokości 15 tys. euro na stworzenie lub
modernizację darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu. W dniu 22.01.2019 r. została elektronicznie podpisana umowa na realizacje tego celu.
Komisja Europejska promując bezpłatny dostęp do
bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki,
ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie ogłosiła
program WiFi4EU. Budżet programu WiFi4EU na
lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków
programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia
społecznego. Beneficjenci są wybierani zgodnie z
kolejnością zgłoszeń, przy czym wszystkie pań-

stwa członkowskie mogą otrzymać pewną minimalną liczbę bonów.
Przyznany bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i
instalacji hotspotów Wi-Fi na terenie Gminy Kolbuszowa. Gmina poniesie koszty podłączenia do
internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu,
aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.
Posiadamy już kilka wytypowanych miejsc instalacji, ale prosimy również Państwa o opinie w tej
sprawie. Informację z proponowaną lokalizacją

bezprzewodowego punktu dostępowego WiFi prosimy kierować na adres: wifi4eu@kolbuszowa.pl
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Atakują rodzinę

Nasila się atak na tradycję i to, co dla nas stanowi o istocie polskości. Właśnie wystartował nowy „projekt” – nowe
ugrupowanie polityczne utożsamiane z postacią byłego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Wielka feta i, oczywiście,
natychmiast pojawiły się – obficie promowane przez media – postulaty „unormalnienia” Polski. Jak ma ta „normalna” Polska
wyglądać? Oczywiście, trzeba zmniejszyć mityczne wpływy Kościoła katolickiego, wspomagać promocję zabijania nienarodzonych dzieci, wyrugować religię ze szkół i pokazać Polakom, że nowoczesny „przyjazny” obywatel naszego kraju jest kimś na
wzór Biedronia. Należy też zniszczyć narodową pamięć, a więc zlikwidować IPN.
Homoseksualizm pełną parą wkracza do polskiej
sfery publicznej, poglądy grupki społecznej przejawiającej niepowszechne tendencje seksualne mają
się stać równoprawną opcją życia publicznego.
Homoseksualizm zmienia się w homopolitykę.
Nie obserwujmy jednak jedynie przedstawień, a
zanurzmy się nieco głębiej, poszukajmy sprężyny
promocji wszelkich marginalnych poglądów, które
w Europie stały się nietykalne i uosabiają postęp
i nowoczesność. Nieprzypadkowo odpalono w
Polsce kilka naraz takich zdarzeń. Obiektem ataku
jest... zwykła polska rodzina. Pod osłoną błyszczących dekoracji, nienagannych garniturów i gładkiej
„mowy przyjaźni i miłości” następuje bezwzględny
atak na polskie świętości, ale przede wszystkim
na najważniejsze ogniwo naszego społeczeństwa
– rodzinę. Wtórują temu np. autorzy rzekomo katolickiego „Tygodnika Powszechnego” i zamęt,
dezorientacja rosną.
Na tym właśnie zależy dowódcom tej wojny.
Oni nie występują na scenie, nie udzielają wywiadów w modnych telewizjach, nie piszą dwuznacznych – w etycznej wymowie – artykułów. Oni
jedynie kierują coraz większą strugę pieniędzy na
wprawienie tych kół w ruch. Oni sterują kradzieżą najbardziej pozytywnie kojarzonych słów. Po
zohydzeniu tęczy przyszła pora na zawłaszczenie
pojęcia „wiosna”, z całym bogactwem naszych
dobrych przeżyć i skojarzeń. Coś, co powinno być
kojarzone z ciemnym „dark roomem”, wypełza
na światło dzienne i usiłuje odwracać znaczenia.
Ukradziono już słowo „miłość”, określono nim
zachowania, które z prawdziwą miłością nie mają
wiele do czynienia, zohydzono słowo „przyjaciel”,
wykrzywia się rozumienie pojęcia „małżeństwo”,
teraz główne uderzenia skierowane zostaną na
naczelny obiekt nienawiści – rodzinę.
Dlaczego właśnie rodzina stała się teraz celem
tak brutalnego ataku? Wynika to z charakteru
neomarksizmu. Jest on jak grypa, złośliwa zaraza, która niestety, uzyskała zdolność uczenia
się i mutowania. Główni ideolodzy wyciągnęli
wnioski z klęski siłowej wersji wprowadzania
marksizmu. Doświadczenia katastrofy koncepcji
„ojczyzny proletariatu”, żenującego upadku idei
ogólnoświatowej rewolucji pod przywództwem
Związku Sowieckiego, nauczyły marksistów tego,
że ludzie nie znoszą „nowej religii”, jeśli najważniejszymi argumentami, które za nią stoją, są czołgi
i bagnety. Nowa próba narzucenia wolnym ludziom
totalitarnej ideologii odbywa się zatem w białych
rękawiczkach, została obliczona na pokolenia i
opiera się na założeniu, że cenzora i policjanta

należy budować w każdym z nas. Każdy z nas ma
pilnować siebie i trzebić wszelkie myśli i koncepty,
które nie będą zgodne z coraz ciaśniejszym gorsetem ideologii narzucanej nam przez marksistów
z godną podziwu cierpliwością i konsekwencją.
Tym razem marksiści prawidłowo zdefiniowali
podstawowe ogniwo oporu przeciwko ich wizji
świata – jest nim właśnie rodzina.
Polacy średniego pokolenia i starsi doskonale pamiętają uporczywą walkę, którą codzien-

nie toczyły polskie rodziny z marksistowskimi
programami indoktrynacji w szkołach, mediach
i przestrzeni publicznej. Dzieci, gdy wracały ze
szkoły do domu, codziennie były zaszczepiane w
rodzinach przeciwko bolszewickim wyziewom.
Prawdziwa historia była przekazywana przez
dziadków i rodziców, oni także strzegli tego, co
dla Polaków najświętsze – religii i tradycji. Na
nic zdały się akcje propagandowe, przymusowy
udział w pierwszomajowych pochodach, akademie
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ku czci..., pogadanki, „lektury” – Polacy nie dali
się ani zastraszyć, ani przekupić. Śmiało można
dziś powiedzieć, że klęska marksistów przyszła
właśnie z rodzin, z twardego obstawania przy Kościele, z lekcji religii prowadzonych w parafialnych
salkach.
Oni zatem poprawnie zidentyfikowali swojego
najgroźniejszego przeciwnika. Zrozumieli, że bez
rozbicia rodzin, bez wprowadzenia do nich zamętu
i konfliktu nie zdołają Polakom narzucić swojej
wizji świata. Niech zatem nie zwiodą was arcysympatyczni koryfeusze nowej wojny, niech nie
uśpią waszej czujności słodkie prawienia o „mowie
miłości” i „mowie nienawiści”. To wciąż ci sami
totalitaryści, oni nie zrezygnowali. Zmieniły się
tylko ich metody, zaprzęgli do swojej akcji nowoczesne technologie i ogromne środki finansowe.
Jeśli uda im się odesłać dziadków do domów starców, narzucić trwogę milczenia rodzicom, to dzieci
pozostaną bezbronnie wydane na oddziaływanie
mediów, szkoły i sztucznie formowanych trendów
mody. Eutanazja, aborcja, zrównanie statusu homoseksualnych par z normalnymi małżeństwami,
możliwość przysposabiania dzieci przez homoseksualistów i wyznawców innych deprawujących zachowań seksualnych to broń, która teraz
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używana jest tylko w jednym celu – zniszczenia
tradycyjnego pojmowania rodziny, miłości rodzicielskiej, autorytetu rodziców; to jedynie środki
do obezwładnienia Polaków, do zniszczenia ich
pewności duchowej.
Ludzie wyrwani z rodzin, pozbawieni pewności
płynącej z ich atmosfery, staną się łatwym łupem
dla agresywnej propagandy. Wyrzuceni ze swoich
gniazd staniemy się jedynie coraz mniej pewnymi
kształtu świata jednostkami, które będą mogły być
poddawane jedwabnej presji, dominującego dziś w
mediach, na uczelniach, w wielu opiniotwórczych
instytucjach neomarksizmu.
Atak na rodzinę pokazuje, że zakończył się
właśnie pierwszy etap światowej rewolucji marksistowskiej. Postulowany przez Antonia Gramsciego „marsz przez instytucje” przyniósł marksistom
sukces. Mają narzędzia do następnego ruchu –
agresywnego zmieniania kształtu społeczeństwa.
W tym celu muszą, oczywiście, rozprawić się
jeszcze z Kościołem i tradycyjnie rozumianymi
narodami, muszą przede wszystkim zniszczyć naszą wolność. Bez rodzin będzie to już jednak o
wiele łatwiejsze.
Ktoś powie: To jedynie przypuszczenia i właści-
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wie kim są ci „oni”, określani przez autora mianem
„neomarksistów”?
W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się o
tym, że chrapkę na mocne wejście na polski rynek
medialny ma międzynarodowy spekulant i promotor „otwartego społeczeństwa” – George Soros.
Chce kupić Radio „Zet”, posiada już udziały
w „Gazecie Wyborczej”. Czy to nie ma związku
z neomarksistowskimi strategiami? Czy właśnie
pieniądze Sorosa nie służą do napędzania neomarksistowskiej rewolucji?
Oczywiście, nikt nie zamierza teraz budować
obozów koncentracyjnych i gułagów, wystarczy,
że każdemu z obywateli stopniowo, bez odczuwalnego nacisku, założy się kaganiec wewnętrznej cenzury i obrożę krzepnącą każdego dnia na
skutek propagandy serwowanej przez opanowane
przez nich media. Zawładnęli dużą częścią kultury,
rozdają prestiżowe nagrody, płacą za głośne deklamowanie wyznawanych przez nich poglądów. Rolę
papug nowego systemu odgrywają tuczeni przez
neomarksistowskie pieniądze celebryci, którzy
niepostrzeżenie zajęli rolę tradycyjnych autorytetów, które stały na straży wartości wyznawanych
przez społeczeństwo.
Czy musimy wpadać w panikę? Wręcz przeciwnie, tradycyjny nasz przeciwnik – duch kłamstwa
– nienawidzi być rozpoznawany. Kiedy wyraźnie
widzimy jego knucie i strategie, główna część
jego siły pryska. Spokojnie...przetrwaliśmy już
większe opresje.
Witold Gadowski, Dziennikarz
Niedziela Ogólnopolska 7/2019, str. 27
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Uroczystość z okazji
rocznicy funkcjonowania
Dziennego Domu Senior+
w Hucie Przedborskiej

W dniu 31.01.2019 r. w Świetlicy OSP w Przedborzu odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej.
Wspólnie z uczestnikami placówki świętowali zaproszeni seniorzy z Dziennego Domu
Senior-Wigor z Niwisk wraz z Kierownikiem
P. Agnieszką Parys i pracownikami placówki.
W uroczystości wzięli udział także inni zaproszeni
goście. Mieliśmy przyjemność gościć Burmistrza
Kolbuszowej, P. Jana Zubę, proboszcza miejscowej

parafii, ks. Józefa Jaworskiego, sołtys Przedborza,
P. Barbarę Draus, sołtys Huty Przedborskiej, P.
Krystynę Dłużeń, Przewodniczącą Caritas z Kolbuszowej, P. Ewę Wójcicką, Kierownika PKPS
w Kolbuszowej, P. Renatę Bomba, Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, P. Marka Chmielowca, Kierownika
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, P.
Małgorzatę Hariasz  oraz Z-cę Kierownika OPS,
P. Krzysztofa Sudoła,
Zebrani goście obejrzeli występ seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej oraz
program artystyczny przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Przedborza.
Życzeniom i miłym słowom nie było końca. Był
pyszny tort i wiele pyszności przygotowanych
przez uczestników i pracowników Dziennego
Domu w Hucie Przedborskiej oraz przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Huty Przedborskiej.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy wspierają i udzielają pomocy placówce
działającej na rzecz seniorów z terenu gminy Kolbuszowa. Życzymy sobie kolejnego roku obfitującego w różne wydarzenia, ciekawe spotkania, a
wszystko po to, aby osoby starsze uczęszczające
do placówki mogły miło i aktywnie spędzać czas.
L. Tomczyk

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
powiatu kolbuszowskiego
Od dnia 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie.
Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej reguluje znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30 lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed
uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych
zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały
cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z
nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10-pokój
309, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Niwiskach, trzeci punkt mieści się w
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, zaś czwarty w Urzędzie Gminy w Cmolasie.

skach – środa – 14:00-18:00 oraz czwartek – 15:3019:30.

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

- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13 - piątek 8.00-12.00.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11
Listopada 10 – pokój 309 – poniedziałek, wtorek
– 8:00-12:00.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku
– 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL”.
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwi-

Morze A B C
Na początku XX wieku mapę Europy Środkowej zalewały jeszcze trzy plamy.
Od wschodu Rosja, od południa Austro-Węgry, a od północnego zachodu Niemcy. Granica tych trzech plam zbiegała
się na Górnym Śląsku w tzw. „trójkącie
trzech cesarzy”.

Ten stan rzeczy zmieniła I wojna światowa. Dzięki rozpadowi Rosji i Austro - Węgier odzyskały
niepodległość państwa Europy Środkowej. Przed
I wojną światową Józef Piłsudski był zwolennikiem idei Międzymorza -  utworzenia federacji
państw Europy Środkowej i Wschodniej, jako
przeciwwagi dominacji Rosji i Niemiec w tym
regionie. Międzymorze to obszar Europy pomiędzy
morzami Adriatyckim – Bałtyckim – Czarnym
tj. Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechosłowacja,
Węgry, Rumunia, Jugosławia oraz Finlandia.
Zachłystnięte niepodległością państwa tej części
Europy w okresie międzywojennym nie widziały
potrzeby federacji, a Litwa i Ukraińcy widzieli w
tym zagrożenie swego bytu. Również narody, które
znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej, nie
widziały potrzeby integracji w takiej unii. Graniczne konflikty z ZSRR czy Litwą ( w granicznej
potyczce z Litwinami zginął w latach 30 – tych
pochodzący z Dzikowca kapral Serafin). Jedynym
osiągnięciem w drodze do Międzymorza był sojusz
polsko-rumuński. A  „czechosłowacki Piłsudski”
Tomas Masaryk był rusofilem i podczas największego naszego zagrożenia, jakim była nawała
bolszewicka, korzystając z naszego osłabienia,
kazał czechosłowackim żołnierzom w przebraniu
wojsk francuskich i angielskich odebrać Polsce
Zaolzie, gdzie 70% mieszkańców było Polakami.
Czesi w tym krytycznym dla nas czasie 1920r. nie
przepuścili idącym na pomoc Warszawie oddziałów węgierskich  i zablokowali dostawy broni z
Węgier. A sam Masaryk przekonywał Zachód, że
to już koniec Polski. I w tym czasie zachód bez
plebiscytu przyznał Czechosłowacji Zaolzie. I ten
sam Zachód pod koniec lat 30-tych wydał w Mo-

- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,

nachium Czechosłowację w ręce Hitlera. A kiedy
na Zaolzie w 1938r. wkroczyło wojsko polskie,
to zachodnie gazety nie widząc swojej hipokryzji
oczerniały Polaków. W tym czasie Czechosłowacja w schedzie po Austro-Węgrach odziedziczyła
najbardziej rozwinięty przemysł. Pod koniec lat 30tych jej armia posiadała 1600 nowoczesnych samolotów i 470 czołgów i 2700 dział. Była wtedy jedną
z dobrze dozbrojonych armii w tym rejonie. Część
czechosłowackiej generalicji, która chciała ratować
swój kraj przed haniebnym traktatem monachijskim proponowała Beneszowi (następcy Masaryka)  unię z Polską, nie znalazła poparcia u swego
przywódcy. I całe to nowoczesne czechosłowackie
uzbrojenie bez jednego strzału dostało się Hitlerowi. Jak się później okazało, w tym czasie Benesz
był już sowieckim agentem. I tak w dwie dekady
od odzyskania niepodległości łupem III Rzeszy
albo ZSRR padły wszystkie środkowoeuropiejskie
państwa z wyjątkiem Finlandii, która oparła się
agresji ZSRR w czasie wojny zimowej 1939/ 40.
Żadne z środkowoeuropejskich państw nie oddało
tak haniebnie niepodległości jak Czechosłowacja.
Po śmierci Piłsudskiego minister Józef Beck rozwijał program „Trzeciej Europy” doprowadzając
do sojuszu Polsko – Rumuńsko – Węgierskiego. W
czasie II wojny światowej rząd polski w Londynie
prowadził rozmowy z rządami na uchodźctwie
tj. greckim, czechosłowackim, jugosłowiańskim.
Zachód nie był zainteresowany tymi rozmowami,
natomiast kategorycznie sprzeciwiał się ZSRR.
A cała ta idea była inwigilowana i torpedowana
przez agenta Benesza. Po 1989r., po jesieni ludów,  
upadku ZSRR i zjednoczeniu Niemiec, putinowska
Rosja rozmawia argumentem siły, a Niemcy chcą
dominować w Unii Europejskiej i dążą do dwóch
prędkości.  Latem 2008r. doszło do zbrojnego konfliktu Rosji z Gruzją. Mimo niebezpieczeństwa
prezydent Lech Kaczyński zorganizował delegację
liderów Litwy, Estonii i Ukrainy, która udała się  
do Tbilisi w tym krytycznym dla Gruzji momencie.
Na zorganizowanym tam wiecu publicznie potępili
rosyjską agresję. Był to „kozakiewiczowski gest”
liderów trzech europejskich państw skierowany do
Putina. W 2015r. prezydent Polski Andrzej Duda
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- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem
pism procesowych sporządzanych na potrzeby
karnego postępowania przygotowawczego lub na
potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowo-administracyjnego – w to miejsce
prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej
może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można
uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem
prowadzenia działalności gospodarczej.
Opr. B. Żarkowska

i prezydent Chorwacji zainicjowali utworzenie
„Trójmorza” dotyczący współpracy państw regionu Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne na niwie
transportu, energetyki, cyfryzacji i gospodarki.
Temu celowi służy budowa drogi Via Carpatia
(Kłajpeda – Saloniki) .Obecnie za ideą Trójmorza
opowiedziało się 12 państw tj. Austria, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Państwa
Europy Środkowej, które na początku XX wieku
zdobyły się na niepodległość, utraciły ją po dwóch
dekadach w wyniku sąsiedzkiej niezgody, a przede
wszystkim dzięki pustym deklaracjom Zachodu,
który pozostawił je na pastwę dwóch totalitaryzmów. Tyle pomogli nam potężni sojusznicy w
1939r. jak i po 1944r. Czy nie przyszedł już czas na
alternatywę „Trójmorza”? Wincenty Witos, jeden z
pierwszych skrzypiec II Rzeczypospolitej, chłopski
przywódca, który do swoich współbraci chłopów
mówił , że siła to wspólnota i w praktyczny sposób
pokazywał to na miotle brzozowej. Miotła to zbiór
brzozowych patyków, pojedynczy patyk można
złamać z łatwością, a patyki zgromadzone w miotle
są nie do ruszenia.
Teksty źródłowe: Czeski Piłsudski – Andrzej Nowiński – Historia bez cenzury, Utworzenie inicjatywy Trójmorza – Dominik Kuciński – Zakazana
Historia
Stanisław Gorzelany

Panu
Piotrowi Gimbutowi
Pracownikowi Krytej Pływalni
Fregata w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
Składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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„Przegląd
Kolbuszowski”

tu

liczy na młode talenty!!!
Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją?
Połącz piękne z pożytecznym
i zgłoś się do naszej redakcji,
a Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć
Ci medialnie!

we

08
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Kontakt tel:
781 075 513, 604 541 286,
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456

17 28 37 295

alne videofilmowanie
e wszelkich uroczystości
my tradycyjne ze zdjęciami
ceNy
e ZDjĘć!!!

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

przegląd KOLBUSZOWSKI
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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

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q 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
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q 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!!!

CENTRUM HANDLOWE

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

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl

przegląd
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SALON URODY AURIL

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek,
likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie r ujędrnianie r lifting
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa r MezoteraPia Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne dla Pań i Panów r MakijaŻ Profesjonalny
r PrzekŁuwanie ciała – Percing r Manicure, Pedicure,
tiPsy Żelowe r MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
r solariuM r fryzjerstwo daMsko- MĘskie
- r koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
szkoŁy kosMetycznej
Beata 00
kolis
w godz
7do00piątku- -od.16
czynne od.pon.
9.00- 18.00

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00

Nr 305
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SPECJALISTYCZNY
sPecjalistyczny
GABINET LEKARSKI
gaBinet lekarski
DR N.n.MED
. .
dr
Med

ARKADIUSZ FLIS
arkadiusz
flis
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

sPecjalista ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa
Kolbuszowa
36-100
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe
Miasto 51 (i piętro)
ul. Nowe
51furmańskiej/
(I piętro)
/przy
apteceMiasto
Pani mgr
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

usg 4d

USG 4D, usg sutków, cytologia,
q genetyczne
q sutka
kolposkopia,
ginekologia
estetyczna,
q jamy brzusznej
laseroterapia,
HIFU

q przepływy naczyniowe q cytologia

godzinyPRZYJĘĆ:
PrzyjĘć:
GODZINY
Wtorek 17:00-20:00,
Czwartek
wtorek, Piątek
17.15 –17.15
19.15 – 20.00
/pozostałe dni
dni tygodnia
/pozostałe
tygodniapo
pokontakcie
kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
telefon: 17 22 73 314; 601 257 537

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

fotograa

r Pizza r dania obiadowe
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 1000-2100
sobota - niedziela: 1200-2100

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

tel. 17 744 40 77

przegląd KOLBUSZOWSKI
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

Oferujemy:
r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

1

1

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513
17 22 71 456, 604 54 12 86
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P. H. U.

S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r 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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968
www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

OferUjeMY:
q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe
q PArKIeTY eGZOTYCZne
q MOZAIKI
q Kleje, lAKIerY, GrUnTY
q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH

przegląd KOLBUSZOWSKI
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CENTRUM DZIECIECE
Zapraszamy:
smoczki

akc. do pielegnacji

butelki

foteliki samochodowe

zabawki

5%

wózki 3w1, spacerówki

stronie
szczegóły na

rabatu
przy pierwszej
rejestracji

www.e-babylandia.pl

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
OFERUJEMY:
r pasy klinowe r łożyska r tuleje r segery
r uszczelnienia r opaski r smarowniczki
r przewody hydrauliczne r łańcuchy
r części zamienne i akcesoria do
samochodów
krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00,
Czynne
w godz. 7.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 13.00
www.walor.com.pl

WARSZTAT
SAMOCHODOWY
OFERUJEMY:
r wymianę rozrządu
r naprawę zawieszenia
r naprawę układu hamulcowego
r wymianę amortyzatorów
r wymianę klocków, szczęk i tarcz hamulcowych
r wymianę olejów, filtrów
r wymianę tłumików
r toczenie tarcz hamulcowych
r montaż haków holowniczych

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

