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27
lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY

r FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI

DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
cd. czytaj na str. 4

r INWESTYCJE
cd. czytaj na str. 16

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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Po 23. Prezentacjach…

Drugiego dnia czerwca odbyły się w skansenie już 23. Prezentacje Twórczości
Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Tym razem pracownicy Muzeum pragnęli ukazać relację między mistrzem i uczniem.
Wszystko zaczęło się o 12.30. Przed chałupami
w skansenie rozłożyli swe warsztaty mistrzowie
rękodzieła i rzemiosła, m.in. krawcowe, hafciarki, bibułkarki, malarze, rzeźbiarze, zabawkarze,
a także rzemieślnicy wyrabiający dachówki, plecionkę z wikliny i korzenia sosny oraz zielarki.
Przy nich zasiedli uczniowie i uczennice. W szkole
z Trzebosi Paweł Płudowski prowadził warsztaty
gry na skrzypcach, w olejarni specjaliści tłoczyli
olej z siemienia lnianego, nasion rzepaku, konopi
i czarnuszki. Przy garncarni trwały pokazy toczenia glinianych naczyń prowadzone przez państwa
Plizgów z Pogwizdowa.
W spichlerzu z Bidzin można było obejrzeć wystawę skomponowaną z prac pochodzących ze
zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – malarstwa twórców z regionu, m.in. takich
mistrzów, jak Franciszek Frączek, Jan Kaznecki,
Cezary Kotowicz, Władysław Michał Matusz, Tadeusz Kuduk, Henryk Momot, Krystyna Suss-Aksamit czy Janina Ożóg-Czarnowska.

W szkole z Trzebosi i karczmie z Hadli Kańczuckich panie z Kół Gospodyń Wiejskich sprzedawały swoje wyroby: pierogi, kapustę ziemniaczaną,
chleb ze smalcem, ciasta, bułeczki drożdżowe
i inne smakołyki, o których się turystom nie śniło,
dopóki nie spróbowali.
Później, od godz. 15.00, na scenie rozpoczęły się
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występy zespołów muzycznych, pokazy tańców
oraz widowiska i pogadanki. Występowali Kapela
z Kolbuszowej, Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy”,
Lidia Biały ze Świlczy, Kapela z Hyżnego, Kapela Pawła Płudowskiego, Zespół „Lasowiaczki”
z Baranowa Sandomierskiego, Kapela z Huty Komorowskiej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wolany
wraz z Kapelą z Woli Zarczyckiej. Atrakcjom nie
było końca. Aż żal, że już po wszystkim. Zostały
wspomnienia i fotografie.
Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego.

„Uczta u Masarza” już za nami!

W niedzielne popołudnie 19 maja br. w Bukowcu odbył się festyn pod nazwą „Uczta u Masarza”. Impreza rozpoczęła się
występami uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu.
Przygotowane przedstawienia poświęcone były
tematyce rodzinnej. Następnie na scenie pojawił się
zespół ludowy NEGRO, który zaprezentował znane
utwory muzyczne. Kolejnym punktem programu
było ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego
„Wiosenne przebudzenie” oraz wręczenie nagród

i upominków dla zwycięzców. Podczas imprezy
odbyły się również uroczyste obchody jubileuszu
20-lecia działalności Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Janka Bytnara w Bukowcu. Harcerze z tej
okazji przygotowali występy, a na uczestników
zabawy czekał ogromny tort.

Dla najmłodszych gości zapewnione były liczne
atrakcje: quiz z nagrodami, dmuchane zabawki,
malowanie twarzy oraz puszczanie ogromnych
baniek mydlanych. Nie zabrakło także wyrobów
kulinarnych przyrządzonych przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Bukowcu.
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Dni
Kolbuszowej
2019!

Obchody tegorocznych Dni Kolbuszowej odbyły się 8 i 9 czerwca na
placu przy Krytej Pływalni „Fregata”.
Dwudniowa impreza przyciągnęła wielu
mieszkańców, nie tylko z naszej gminy.
W wydarzeniu uczestniczyła również
delegacja z partnerskiego miasta Mátészalka z Węgier oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Szaflar. Atrakcji muzycznych
i kulturalnych nie brakowało zarówno
dla tych starszych jak i najmłodszych.
Atmosferze zabawy i rozrywki sprzyjała
znakomita pogoda.
Tradycyjnie pierwszy dzień świętowania dni miasta rozpoczął się zawodami quadów i samochodów
terenowych o Puchar Burmistrza Kolbuszowej
na torze glinianka zorganizowanych przez klub
„Kolbuszowa 4x4”. Późnym popołudniem talenty
wokalne i taneczne zaprezentowały zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz maluchy z przedszkoli.
Sobotni wieczór upłynął w rytmie disco polo oraz
punk-rocka z zespołami: Rompey, SEXBOMBA

i Milano. Impreza zakończyła się pokazem laserowym.
W niedzielę na terenie Liceum Ogólnokształcącego
zorganizowana została olimpiada przedszkolaków, czyli sportowa rywalizacja dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji i konkurencji. O godz. 17.00
na scenie przy basenie miało miejsce przedstawienie „Trzy Świnki” w wykonaniu rzeszowskiego

Teatru Nemno. Następnie odbyły się zabawy folklorystyczne z nagrodami i występy muzyczno-taneczne: Kapeli Jurka Wrony, Zespołu Ludowego
Górniacy, Grupy Folklorystycznej Seniorów „Ziema Kolbuszowska” oraz Lasowiackich Hulaków.
Gwiazdami wieczoru był zespół ZOUZY z wokalistką kolbuszowskiego pochodzenia Sabiną Nycek
oraz zespół discopolowy Top Girls.
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Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
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W dniach 27 i 28 maja br. odbył się VIII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem „Piosenka
jest dobra na wszystko”. Dwudniowe wydarzenie było dla uczestników okazją nie tylko do zaprezentowania dorobku muzycznego,
ale również do zawarcia nowych znajomości i wspólnej zabawy w gronie rówieśników.
Uroczysty koncert galowy podsumowujący imprezę odbył się drugiego dnia na scenie plenerowej
przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.
Udział w nim wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, przedstawiciel Wojewody
Podkarpackiego Aneta Kowalska, Wicestarosta
Kolbuszowski Wojciech Cebula, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Dyrektor Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR Teresa Pamuła oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Kolbuszowej Marek Łeptuch, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON-u Maciej Szymański,
a także Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Grzegorz Romaniuk.
Dzieciom i młodzieży zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Organizatorzy wydarzenia: Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej oraz Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”

Pierwszy
sukces
literacki

Gabriela Kretowicz z klasy IV szkoły
podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce odniosła pierwszy i od razu międzynarodowy sukces literacki.
Na początku stycznia bieżącego roku napisała pracę na XXXV Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży im. Wandy
Chotomskiej organizowany przez Gimnazjum nr2
w Słupsku pod patronatem m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gabriela została
laureatką konkursu w kategorii proza kl. I-IV.

Jest to ogromny sukces, ponieważ na konkurs nadesłano 8695 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 761 szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych z całej Polski , Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy. W czternastoosobowym jury zasiedli wykładowcy uniwersyteccy, pisarze, dziennikarze i poloniści. Praca
Gabrieli została wydrukowania w książce „Księżyc
nareszcie dogania słońce. Wybór wierszy i opowiadań z XXXV Międzynarodowego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im.
Wandy Chotomskiej”(Słupsk 2019).
Cieszy niezmiernie fakt, że w świecie mediów
elektronicznych wciąż są młodzi ludzie, którzy
potrafią spojrzeć na świat w inny sposób i przelać
swoje doświadczenia na papier. Gabrysi udało
się doskonale, ponieważ została zauważona i doceniona.
Teresa Rząsa, SP Widełka
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Promocja „Rocznika Kolbuszowskiego”

W dniu 15 maja br. w Oddziale
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej
w Kolbuszowej odbyła się promocja
„Rocznika Kolbuszowskiego” nr XVIII.
Spotkanie rozpoczęło się odsłonięciem tablic
znajdujących się na placu przy budynku dawnej
synagogi. Następnie Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej,
a zarazem Prezes Regionalnego Towarzystwa

Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej
Andrzej Jagodziński przywitał zgromadzonych
gości. Słowo wstępne o roczniku wygłosił Redaktor Naczelny „Rocznika Kolbuszowskiego”
ks. dr Sławomir Zych.
Podczas wydarzenia tradycyjnie zostały wręczone
nagrody dla działaczy kulturalnych związanych
z ziemią kolbuszowską:
• nagroda naukowa im. dra Kazimierza Skowroń-

skiego dla dra Joachima Popka, okolicznościową
laudację wygłosił dr Grzegorz Wrona,
• nagroda Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby dla
pana Ryszarda Szilera,
• nagroda Redaktora Naczelnego „Rocznika Kolbuszowskiego” dla pana Maksymiliana Starca.
Spotkanie zakończyły występy muzyczne.

Kolbuszowskie Towarzystwo
Retrocyklistów we Lwowie
W dniach 25-26 maja Kolbuszowskie Towarzystwo Retrocyklistów wzięło udział
w Międzynarodowym Festiwalu Retro Auto&Moto Bazar we Lwowie.

W ramach tego niecodziennego wydarzenia miały
miejsce wyścigi rowerowe, targi części zamiennych do sprzętu rowerowego retro, prezentacje
klubów, pokazy kolekcji odzieży retro z lat 20-30
ubiegłego wieku oraz parada w pobliżu Opery
Lwowskiej.
Kolbuszowscy miłośnicy zabytkowych rowerów
przywieźli ze sobą nagrodę za najstarszy i najbardziej elegancki retro rower, a najmłodsza uczestniczka festiwalu Róża Kamińska zajęła I miejsce
w konkursie stylizacji retro rowerowej.
Udział kolbuszowskich retrocyklistów w międzynarodowym wydarzeniu był kolejną sposobnością
do promocji Gminy Kolbuszowa.

FOTO: Krzysztof Wiśniewski
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
TEATR W PRZEDSZKOLU
Dnia 23 maja 2019r. do przedszkola zawitała grupa teatralna z Gdańska.
Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Powrót do krainy
baśni”. Główną bohaterka była dziewczynka, która z koszyczkiem pełnym
smakołyków wybrała się do swojego dziadka-gajowego. Na swojej drodze
spotkała zająca, wilka, leśnego skrzata, którzy umilali jej wędrówkę. Dzieci
również były włączane w przedstawienie. Emocjonalnie reagowały na akcję
spektaklu, a na ich twarzach malował się cały czas uśmiech.

DZIEŃ RODZINY
24 maja społeczność przedszkolna świętowała Dzień Rodziny. Jako, że
pogoda nie dopisała, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora MDK w Kolbuszowej, uroczystość miała miejsce w filii Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej.
Impreza rozpoczęła się od przedstawienia w wykonaniu przedszkolaków.
W obecnym roku kalendarzowym przypada 20. Rocznica ogłoszenia ojca
Edmunda Bojanowskiego – założyciela zakonu Sióstr Służebniczek NMP oraz
twórcy ochronek – błogosławionym, przez papieża Jana Pawła II. Ochronka realizowała w bieżącym roku szkolnym własny projekt edukacyjny pt.
„Rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego”. Z tychże to powodów
przedszkolaki chcąc przybliżyć najbliższym życie i działalność bł. Edmunda
wcieliły się w role ludzi żyjących w XIX w. Stroje z epoki, znakomity kunszt
gry aktorskiej najmłodszych, nastrojowa muzyka znakomicie oddała klimat
epoki. Było to niezwykłe przeżycie zarówno dla widzów, jak i dla dzieci,
które już na próbach dowiadywały się jak ciężkie to były czasy dla ludzi,
a zwłaszcza dla dzieci żyjących w epoce Edmunda Bojanowskiego, a opiece
których poświecił swe życie bł. Edmund.
Po przedstawieniu dzieci zaprezentowały wiązankę wierszy i piosenek
dla kochanych rodziców, którym popłynęła niejedna łza z oka. Po wręczeniu rodzicom kwiatów nastąpił wspólny poczęstunek przygotowany przez
rodziców, a po nim piknik rodzinny pod kierunkiem pani wodzirej. Zabawa
była znakomita. Humorów nie mógł popsuć ani padający na dworze deszcz
ani zimno, kiedy kochając się rodziny wspólnie spędzały czas dzieląc się
radością i wzajemną miłością.

przeszedł kiedyś sam święty. Dziś w tym miejscu znajduje się kościół, wiele
ludzi pielgrzymuje tym szlakiem. Prowadząca spotkanie pokazała dzieciom
kij pielgrzyma oraz muszelki z krzyżem św. Jakuba, które zbierają pielgrzymi. Dzieci nauczyły się piosenki „Panie Jakubie” na melodię „Panie Janie”.
Poznały zwyczaje mieszkańców Hiszpanii, jak np. ten, że Hiszpanie przed
godz. 13.00 spożywają posiłek, bo później zaczyna się sjesta - ludzie idą
spać, zamykane są sklepy.
Przedszkolaki dowiedziały się co najchętniej jada się w Hiszpanii: popularnym posiłkiem jest udo byka jako szynka oraz ryż z owocami morza,
popularny napój to sangria-napój dla dorosłych, wino, ale przyrządza się
też dla dzieci podobny. O godz. 17.00 rozpoczyna się życie nocne, ludzie
wychodzą na rynek, tańczą, śpiewają.
W Hiszpanii tańczy się: flamenco oraz paso doble. Pierwszy przypomina walkę tornado z bykiem. Dzieci w sali tańczyły te tańce: dziewczynki
w hiszpańskich sukienkach, chłopcy w kapeluszach. Ponadto dzieci z zaciekawieniem oglądały hiszpańskie przedmioty: wachlarze, spinki do włosów,
kołatki, słuchały hiszpańskiej muzyki. Dzieci dowiedziały się również wielu
ciekawostek m.in. tego, że w Barcelonie znajduje się kościół - Sagrada Familia ludzie budują go od 100 lat, ale nie mogą skończyć, że w Hiszpanii jest
bardzo gorąco, dlatego ziemia ma tam kolor czerwony, a piasek kolor czarny.
Było to pasjonujące spotkanie z obyczajami i kulturą tego niezwykłego kraju.

Gościem przedszkola była pani, która uwielbia podróże.

Po przedstawieniu dzieci zaprezentowały wiązankę wierszy i piosenek dla
kochanych rodziców.

WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE – HISZPANIA
Koniec maja i początek czerwca, to czas, kiedy w przedszkolu dominuje
tematyka, dotycząca dzieci z innych państw, z innych stron świata. Znakomitym jej uzupełnieniem były warsztaty międzynarodowe, które odbyły
się 29 maja. Tegoż to dnia przybyła do przedszkola pani, która opowiadała
o Hiszpanii. Dzieci dowiedziały się, że Hiszpania położona jest w Europie.
Nauczyły się powitania po hiszpańsku – Buenos dias - dzień dobry oraz do
widzenia – adios. W państwie tym znajduje się szlak św. Jakuba. Drogą tą

Dzieci w strojach tańczyły flamenco oraz paso doble: dziewczynki w hiszpańskich sukienkach, chłopcy w kapeluszach.
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MALI AKTORZY

PRZEDSZKOLNA WYCIECZKA

W przedszkolu często goszczą grupy teatralne z różnymi przedstawieniami.
Tym razem to przedszkolaki gościły w innych placówkach z przedstawieniem
o bł. Edmundzie Bojanowskim. 5 czerwca przedszkolaki zawitały do ŚDS
w Kolbuszowej, w której to placówce ochronka gościła już po raz drugi
z przedstawieniem w tym roku. Następnego dnia przedszkolaki odwiedziły
Przedszkole „Ochronkę” w Cmolasie. W obu tych placówkach przedstawienie spotkało się z życzliwym przyjęciem, a mali aktorzy byli doceniani
gromkimi brawami, ciepłymi słowami i słodkościami. W Cmolasie dzieci
miały możliwość wspólnej zabawy ze swoimi rówieśnikami i integracji
międzyprzedszkolnej.

Nareszcie przyszła słoneczna i ciepła pogoda. Korzystając ze sprzyjającej
aury przedszkolaki wybrały się do „Zagrody Wolna Sobota” w Woli Raniżowskiej. Miejsce urokliwe i zapraszające turystów w swoje podwoje wieloma
atrakcjami. Była zatem jazda bryczką konną, jazda na kucyku, zwiedzanie
mini zoo, a w nim karmienie zwierząt. Było również wspólne grillowanie
oraz jazda na gokartach, zabawy na placu zabaw. Humory dopisywały, nie
mogły ich zepsuć nawet chmary komarów podążających krok w krok za
przedszkolakami.

KONKURS PRZEDSZKOLNY
Dnia 13 czerwca to ważna data dla społeczności przedszkolnej. 20 lat temu
papież Jan Paweł II zaliczył w poczet błogosławionych założyciela ochronek
ojca Edmunda Bojanowskiego.
Była to zatem okazja do podsumowania programu realizowanego w bieżącym roku przedszkolnym pn. „Rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego”. W tym dniu został zorganizowany konkurs wiedzy o życiu bł.
E. Bojanowskiego, a także wiedzy o Polsce.
Konkurs przedszkolny zrealizowany był w grupie starszaków i utrzymany
był w formie wesołej zabawy, zatem wszyscy uczestnicy mieli frajdę z tego,
że brali w nim udział.
Dzieci poszczyciły się bogatą wiedzą dotyczącą zarówno Polski jak i życia bł. E. Bojanowskiego. Wszyscy otrzymali dyplomy małego Polaka oraz
nagrody rzeczowe.

Przedszkolaki zawitały do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej.

Dumne starszaki biorące udział w Przedszkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Przedszkolu „Ochronka” w Cmolasie.

KONKURS PLASTYCZNY
Dziesięcioro przedszkolaków wzięło udział w konkursie pt. „Moja wymarzona złota rybka”. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz bilety wstępu do
„Muzeum Złotej Rybki” w Krzemiennej – jedynego takiego miejsca w Polsce.

Wyróżnione przedszkolaki w konkursie „Moja wymarzona złota rybka”.

WKRÓTCE WAKACJE…
Rok przedszkolny dobiega końca, ale nim drzwi przedszkola zamkną się na
czas wakacji czeka przedszkolaków jeszcze uroczystość pożegnania kolejnych
absolwentów, którym już dzisiaj życzymy: „samych sukcesów w klasie I,
wielu prawdziwych przyjaźni i wartościowych ludzi spotykanych na drogach,
którym przyjdzie im kroczyć”.
Wszyscy z niecierpliwością czekają na występ Familijnej Grupy Parateatralnej, którą tworzą rodzice dzieci uczęszczających do ochronki. Będzie to
adaptacja kolejnej w ich wykonaniu bajki „Księżniczka na ziarnku grochu”.
Zapewne jak zawsze na wysokim poziomie, z nutą humoru i całą gamą
wspaniałych doznań artystycznych.
A potem już tylko wakacje…
W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, Personelu Przedszkola Niepublicznego
pw. Św. Józefa w Kolbuszowej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim rodzicom, którzy tak wspaniale angażowali się w życie przedszkola,
wkładając w to mnóstwo serca, poświęcając swój wolny czas. Dzięki Wam
i Waszym pociechom przedszkole tak wspaniale działa i panuje w nim prawdziwie rodzinna atmosfera”.
Życzymy wszystkim przedszkolakom oraz drogim Rodzicom udanego
wypoczynku, naładowania „akumulatorów”, wielu wspaniałych
wakacyjnych przygód, wyjazdów, spotkań. Do zobaczenia we wrześniu.
Anna Zawisza
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Kiedyś deszcz nie przeszkadzał w zabawie

W czwartkowe popołudnie 30.05.2019r. po raz czwarty w tym roku zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska. Tym razem spotkaliśmy się na skansenie. Padający intensywnie deszcz nie nastrajał nikogo pozytywnie.
Mimo to młodzi radni pełni zapału i chęci działania przystąpili do realizacji przyjętego porządku
obrad tj. podsumowania pierwszego roku kadencji,
ustaleniu co udało nam się już zrealizować, a co
jeszcze przed nami. Miłą niespodzianką, a zarazem
dodatkowym bodźcem do działania była wizyta
Pana Burmistrza Jana Zuby, który nie bacząc na
padający deszcz odwiedził nas i zapewnił o swoim
wsparciu. Pogratulował młodzieży kreatywności i zaangażowania w działalność społeczną,
a opiekunom podziękował za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie młodych działaczy. Kolejnym
punktem naszego spotkania była gra integracyjna
„Podchody”. I nie straszny nam był deszcz - z entuzjazmem ruszyliśmy na trasę, bo deszcz nie może
być przeszkodą dla tych co chcą i lubią się bawić.
Po zakończeniu rywalizacji trochę przemoczeni,
ale zadowoleni zasiedliśmy do wspólnego grillowania.
Opiekun MRM
L.Urban

Kamiliada
2019!

W sobotę 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej odbyła się coroczna Kamiliada, która w tym roku przybrała formę pikniku rodzinnego.
Impreza organizowana na cześć patrona szkoły
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tradycyjnie
rozpoczęła się przemarszem ulicami Kolbuszowej, w którym udział wzięli dzieci, rodzice,
nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu.
Po powrocie na teren szkoły uroczystego powitania
uczestników Kamiliady dokonał Dyrektor Szkoły Jerzy Sitko. Następnie odbyły się występy taneczno-muzyczne oraz zawody sportowe uczniów
szkoły podstawowej. Było też mnóstwo innych
atrakcji: pokazy strażaków, policjantów, motocyklistów, karateków i zabawy dla najmłodszych.
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Setne urodziny Pani Stanisławy!

29 maja 2019 r. to wielki dzień dla Pani Stanisławy Biesiadeckiej- mieszkanki Kolbuszowej, która właśnie wtedy obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji u Jubilatki z bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym pojawili się Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Gul-Czachor oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Stanisława dopiero w ostatnim czasie wymaga
opieki fizycznej. Do niedawna pomimo podeszłego
wieku była osobą w pełni samodzielną. Cieszy się
dobrą kondycją psychiczną, jest rozmowna, lubi

czytać i rozwiązywać krzyżówki. W przeszłości
zajmowała się domem i rodziną, wychowała syna
i pomagała w opiece nad wnuczką. Dużo podró-

żowała. Jej motto życiowe to odważnie patrzeć
w przyszłość i nie oglądać się za siebie.
Serdecznie gratulujemy i składamy życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności!

WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM I FUNDACJI
im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

w Hucie Komorowskiej
styczeń-grudzień 2018

7 października 2017 r. odbyła się premiera
spektaklu „Serce bez granic” w Rzeszowie w reżyserii Sławomira Gaudyna z udziałem aktorów
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Widowisko traktuje o losach Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ podczas pięcioletniego pobytu
w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, a także przybliża
kwestię niełatwej posługi misjonarza na terenie
Rodezji Północnej w Afryce, obecnej Zambii.
24 stycznia 2018 roku spektakl po raz pierwszy
gościł w Warszawie, w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej.
W 2017 roku na Watykanie, z udziałem wielu
znamienitych gości z całego świata odbyła się premiera wystawy o Kardynale Kozłowieckim pt. „In
nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam
Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Ekspozycję zaprezentowano 10 października 2017 r. na Papieskim
Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Na audiencji generalnej na Watykanie w dniu 11 października
2017 r. usłyszał o niej cały świat. ,,Serdecznie
witam polskich pielgrzymów, w szczególności
organizatorów wystawy „In nomine Domini”,

zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum,
poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie
pokornej służbie ludności Zambii, niech nas
uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby
narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!”. Wystawa jest współfinansowana z dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach
projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji
publicznej 2017”.
W roku 2018 Fundacja im. Księdza Kardynała
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” kontynuowała działalność wystawienniczą.
25 stycznia 2018 r. w Sejmie RP wystawę „In
nomine Domini” zainaugurowano z okazji 10.
rocznicy śmierci wielkiego rodaka z Huty Komorowskiej, którą otworzył Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński. „To ważna wystawa. Piękna lekcja
historii o wielkim Polaku, misjonarzu pokoju i pojednania między ludźmi i narodami. Dziedzictwo
Kardynała niesie uniwersalne przesłanie. Przesłanie tolerancji, która jest nam tak dzisiaj potrzebna

i tak mocno związana z dziejami Polski”- podkreślił Marszałek Sejmu. Marek Kuchciński w swoim
przemówieniu wyeksponował niezwykłe cechy
Kardynała, takie jak wierność, odwaga, miłość
do bliźnich i zdolność wybaczania - „Mimo bolesnych przeżyć czasów II Wojny Światowej nie
nosił w swoim sercu nienawiści. Wydaje się, że
za to wszyscy go kochali, nie tylko w Polsce i nie
tylko w Afryce” - podsumował. Uroczyste otwarcie ekspozycji uświetnił swoją obecnością abp
Henryk Hoser, który doświadczył łaski osobistego
poznania Kardynała Kozłowieckiego. Wystawa
złożona z dwudziestu czterech kolorowych plansz
i urządzeń multimedialnych przybliżyła zebranym sylwetkę tego niezłomnego kapłana, który
nie unikał poświęceń i ciężkiej pracy. To również
zestawienie polskości na tle zambijskiej tradycji.
Te inspirujące spotkania z kardynałem można było
kontynuować w Sejmie do 29 stycznia 2018 r.
Wystawę przybliżającą postać Kardynała Adama Kozłowieckiego „In nomine Domini”. fundacja z Huty Komorowskiej proponowała również
zwiedzającym od 12 marca do 3 kwietnia 2018
w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Po zorganizowanym 23 marca wer-
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Otwarcie wystawy w Rzeszowie, od lewej: bp Kazimierz Górny, ks. Daniel Koryciński, Bogdan Romaniuk 08.05.2018, fot. Ł. Kalisiak.
nisażu aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie zaprezentowali spektakl „Serce bez
granic”. W uroczystym otwarciu udział wziął biskup Jan Piotrowski, który przed laty wraz z misjonarzami witał Kardynała Kozłowieckiego na
warszawskim Okęciu. „Zapamiętałem go jako
człowieka ciepłego i pełnego humoru, który cały
czas (...) dostrzegał ludzi dookoła siebie” - wspominał to niezwykłe spotkanie biskup Piotrowski.
Ekspozycję w Kielcach koordynował biskup kielecki, a także świętokrzyski samorządowiec Andrzej Pruś.
8 maja 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim
w obecności J.E. Księdza Biskupa Jana Wątroby
odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine
Domini”. Uroczystego otwarcia dokonali m.in.
J.E. Kazimierz Górny, Rektor URZ Sylwester Czopek, wicemarszałek województwa podkarpackiego
Bogdan Romaniuk oraz dyrektor Muzeum Ks.
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ ks. Daniel Koryciński. Wernisaż poprzedziło sympozjum, na
którym o. prof. Stanisław Cieślak SJ z Ignatianum
w Krakowie wygłosił referat dot. życia i posługi
Kard. Kozłowieckiego. Wyświetlono film Pawła
Zarzyckiego „Serce bez granic”.
Ekspozycję „In nomine Domini. Misjonarz
Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (19112007)” zainaugurowano także 19 maja 2018 r.
przed gmachem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ramach Europejskiej Nocy
Muzeów. Zróżnicowany program umożliwił widzom podziwianie kunsztu utalentowanych artystów. Podziwiano występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, wystąpili
także: pianistka Maria Dubik, brytyjska piosenkarka Katy Carr oraz duet Emanuela Bączkowskiego
i Mikołaja Gąsiorka. Artyści prezentowali pieśni
patriotyczne oraz utwory znamienitych polskich
kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława
Moniuszki, Grażyny Bacewicz, Ignacego Paderewskiego. Zorganizowano szereg wystaw, inscenizacji i pokazów poświęconych działalności
Polaków w kraju i za granicą. Historia Kardynała
Kozłowieckiego doskonale wpisała się zatem w tematykę tamtego wydarzenia.
W dniach 26-30 maja 2018 wystawę „In nomine
Domini” po raz szósty prezentowano w Centrum
Kongresowo-Wystawienniczym w Jasionce pod-

czas konferencji pn. „Polska jest wolna – to jest sierpnia w stolicy Wielkiej Brytanii ponad 60 osób
moja Matka, ta Ziemia”, którą zorganizowano wzięło udział w spotkaniu poświęconym kardynaw ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia odzy- łowi Adamowi Kozłowieckiemu. Głównym punkskania przez Polskę niepodległości. W aranżację tem był wernisaż wystawy, poprzedzony prelekcją
wystawy włączyli się wolontariusze, którzy praco- oraz filmem Pawła Zarzyckiego „Serce bez granic.
wali pod opieką Pana Artura Gmyrka. Serdeczne Rzecz o Kardynale Adamie” wyświetlanym po raz
podziękowania dla Pana Artura Gmyrka i Pana pierwszy w języku angielskim. Kardynała KozłoMariusza Gmyrka za działalność na rzecz fundacji wieckiego osobiście znały i szanowały królowe
(pomoc w transporcie, odnowienie krzeseł).
Elżbieta I i Elżbieta II. Muyeba Chikonde, wysoki
W dniach 25 czerwca - 14 lipca 2018 r. wy- komisarz do spraw Republiki Zambii w Londynie
stawa „In nomine Domini” pod honorowym pa- podkreślał, że Kardynał był nie tylko misjonarzem,
tronatem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz który wspierał najuboższych, ale też obywatelem
Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego gościła Zambii, który zabiegał o jej niepodległość.
Wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki.
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z okazji 10. rocznicy śmierci Kardynała Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”
Kozłowieckiego. Uroczyste otwarcie w dniu 25 prezentująca życie i dzieło kard. Adama Kozłoczerwca poprzedziło sympozjum o misji Kardynała wieckiego została otwarta w niedzielę, 9 września
Kozłowieckiego w Afryce, które zainicjował dy- 2018 r. w Sali o. Kordeckiego na Jasnej Górze.
rektor Muzeum UJ prof. dr hab. Krzysztof Stopka. W imieniu ojców i braci paulinów otwarcia wyObejrzano również film dokumentalny „Serce bez stawy dokonał o. Stanisław Rudziński, kustosz
granic” w reżyserii Pawła Zarzyckiego. Po uro- Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze. Mówił:
czystym otwarciu, gości oprowadziła po wystawie „Pragnę was serdecznie powitać na Jasnej Górze
kustosz Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowiec- i zainicjować wspaniałą wystawę o kard. Adamie
kiego SJ Katarzyna Cesarz. Po wernisażu odbyło Kozłowieckim, wielkim misjonarze Afryki (…).
się spotkanie z przyjacielem Kardynała Kozło- Dzisiaj w historię Jasnej Góry i w historię kościoła
wieckiego - jezuitą prof. Ludwikiem Grzebieniem w Polsce wpisała się na stałe postać wielkiego
SJ oraz bratanicą Wielkiego Kardynała, siostrą kard. Adama Kozłowieckiego poprzez tą wystawę,
Oktawią Kozłowiecką. W rozmowie uczestniczyli która zorganizowana jest i poznawana w różnych
przedstawiciele Fundacji „Serce bez granic”: ks. miejscach, wpisuje się to również w historię Jasnej
Daniel Koryciński, ks. Marek Flis, Katarzyna Ce- Góry”. Otwarcie wystawy poprzedziła Msza św.
sarz i Dariusz Bździkot. W organizację wystawy sprawowana w Kaplicy Matki Bożej, której przewłączyli się pracownicy UJ w Krakowie.
wodniczył i wygłosił homilię Dyrektor Muzeum
Ekspozycję „In nomine Domini. Misjonarz Ks. Kard. Kozłowieckiego SJ ks. Daniel KorycińAfryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” prezentowano w okresie 15 lipca - 16 sierpnia 2018 r.
w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu. Znamienny jest
fakt, że w 1940 r. po kilkumiesięcznym pobycie w tutejszym
obozie śmierci kardynała Kozłowieckiego przetransportowano do
niemieckiego obozu w Dachau.
Od 18 do 24 sierpnia 2018
r. odwiedzający zapoznawali się
z wystawą „In nomine Domini”
w Polskim Ośrodku Kulturalno-Społecznym w Londynie. 21 Przedstawiciele Fundacji "Serce bez granic" w Toruniu, 25.10.2018,
fot. E. Kopeć
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ski. Ekspozycję udostępniano zwiedzającym do 16
września 2018 r.
Wystawę „In nomine Domini” prezentowano
także w dniach 18 września - 5 października 2018
r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we
Wrocławiu. W trakcie uroczystego otwarcia dnia
18 września sympozjum wygłosił dr hab. Stanisław Cieślak SJ, profesor Ignatianum. Ekspozycję
podziwiano również w Bibliotece Politechniki
Poznańskiej w dniach 7-16 listopada 2018 r. Widzowie zapoznali się z filmami pt. „80 lat Huty
Stalowa Wola” oraz „Serce bez granic”. Referat
o kard. Kozłowieckim wygłosiła dr Anna Jagodzińska, historyk IPN w Warszawie.
W okresie 9 października - 5 listopada 2018 r.
wystawę przedstawiono w Wyższej Szkole Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu. W trakcie finisażu w dniu 25 października ks. Daniel Koryciński
wygłosił wykład o życiu i misji kard. Kozłowieckiego. Tradycyjnie już wyświetlono film Pawła
Zarzyckiego „Serce bez granic”. Z tej okazji odprawiono uroczystą eucharystię w Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.
Wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki.
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”
została udostępniona w Narodowym Sanktuarium
Świętego Józefa w Kaliszu. Wystawę zainicjowali:
ks. Jacek Plota oraz przedstawiciele Fundacji im.
Ks. Kard. Kozłowieckiego: Katarzyna Cesarz,
Roman Gurdak i Jan Wlazło. Ekspozycję prezentowano także w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu
w dniach 5-17 grudnia 2018 r.
Od 2017 roku postać Kardynała prezentuje
także ekspozycja pn. „Książę Kościoła. Kardynał
Adam Kozłowiecki SJ”, której towarzyszy baner
promujący gminę Kolbuszowa. Wystawę obejrzano w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie 24 lutego
2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości miał miejsce uroczysty wernisaż. Otwarcie
poprzedziła msza św. w Kościele św. Kazimierza
Królewicza, w którym ekspozycję podziwiano do
10 marca. Program wernisażu obejmował również
sympozjum o misji Kardynała Kozłowieckiego
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w Afryce w siedzibie Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Nie zabrakło
również filmu dokumentalnego w reżyserii Pawła
Zarzyckiego pt. „Serce bez
granic. Rzecz o Kardynale
Adamie.” W wydarzeniu
udział wzięli organizatorzy
- przedstawiciele Fundacji
im. Księdza Kardynała Kozłowieckiego „Serce bez
granic” wraz z prezesem Wystawa "Książę Kościoła" w Ostrowcu Świętokrzyskim, luty 2018, fot. arch.
biskupem Edwardem Franpaździernika 2018 r.), św. Anny w Zaklikowie (5
kowskim, który uczestniczył w pogrzebie misjona- listopada 2018 r.) Ekspozycję „Książę Kościoła.
rza z Zambii. Swoją obecność zaznaczyli również: Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” prezentowano
władze miasta i powiatu ostrowieckiego, a także również w kościele w Rzeczycy Ziemiańskiej dnia
wicemarszałek województwa podkarpackiego 9 listopada 2018 r., a także w Sanktuarium Matki
Bogdan Romaniuk, pracownicy i studenci WSBiP, Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie
duchowni oraz turyści z regionu.
(16-22 listopada 2018 r.). Z sylwetką Kardynała
Wystawę pn. „Książę Kościoła. Kardynał Adam Kozłowieckiego zapoznali się również mieszkańcy
Kozłowiecki SJ” prezentowano również w dniach Szewnej (23-27 listopada 2018 r.) oraz Łagowa
16-24 maja 2018 r. w kościele Matki Bożej Królo- (28 listopada - 1 grudnia 2018 r.). Wystawy nie
wej Polski w Sandomierzu. Ekspozycję można było zabrakło także w klasztorze ojców Bernardynów
obejrzeć także w dniach 29 maja - 6 czerwca 2018 w Opatowie (1-6 grudnia).
r. w parafii św. Zygmunta w Pniowie. Od 7 czerwca
W dniu 7 marca 2018 r. ks. Mieczysław Wo2018 r. w Gminnym Centrum Kultury z wystawą lanin przekazał do archiwum Muzeum w Hu„Książę Kościoła” zapoznawali się mieszkańcy cie Komorowskiej I i II tom publikacji „Ucisk
Chwałowic k. Radomyśla. Dzięki niniejszej eks- i strapienie” autorstwa Adama Kozłowieckiego
pozycji w dniach 14-21 czerwca 2018 r. sylwetkę SJ. Przywołane przez księdza Kozłowieckiego
Kardynała Kozłowieckiego poznali wierni z parafii wspomnienia dotyczą ponad pięcioletniego okresu
Św. Joachima i św. Anny w Annopolu, zaś w dniach niewoli w niemieckich obozach koncentracyjnych
22-27 czerwca 2018 r. wystawę w kościele NMP Auschwitz i Dachau, której duchowny doświadWniebowziętej zobaczyli mieszkańcy Mydłowa. czył w trakcie II wojny światowej. To głębokie
Ekspozycję pn. „Książę Kościoła” prezentowano refleksje, które zostały spisane przez kardynała
w dniach 29 czerwca - 9 lipca 2018 r. w parafii św. Adama Kozłowieckiego dzień po dniu w obozie
Jana Chrzciciela we Włostowie, skąd wywodził z polecenia zakonnych przełożonych. Podpisany
się patron Diecezji Sandomierskiej ks. Wincenty jest przez Kardynała w dniu 15 maja 1998 r.
Kadłubek. Wystawę udostępniono też wiernym
Muzeum otrzymało również dar od prof. Luz parafii: Wniebowzięcia NMP w Zawichoście dwika Grzebienia SJ. Bogdan Romaniuk i Da(12-15 października 2018 r.), św. Józefa w Sando- riusz Bździkot, którzy powołali do życia fundację
mierzu (20-25 października 2018 r.), św. Katarzy- „Serce bez granic” osobiście otrzymali bezcenne
ny Dziewicy i Męczennicy w Iwaniskach (25-30 pamiątki związane z osobą kardynała Kozłowieckiego: prywatną korespondencję z ks. Michałem
Jagoszem oraz program wizyty Jana Pawła II w Zambii z odręczną dedykacją: „Dar od Abp Adama
Kozłowieckiego SJ, 29-08-1989.” Ojciec Grzebień
przekazał również dwa egzemplarze pamiętnika
„Ucisk i strapienie” z 1967 roku, a także książki
własnego autorstwa, które współtworzył z kardynałem Kozłowieckim. Muzeum wzbogaciło się
o dwa egzemplarze I i II tomu publikacji „Wśród
ludu Zambii” z 1977 roku.
1 kwietnia 2018 r., w Zambii, w 107
rocznicę urodzin Adama Kozłowieckiego SJ misjonarz ks. Piotr Popis poświęcił studnię im. Ks.
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ (1911-2007). Ten
niezwykły prezent przekazali parafianom Likumbi mieszkańcy Podkarpacia. W celu pozyskania
funduszy na budowę studni, zorganizowano m.in.
zbiórkę makulatury, której inicjatorem był radny
Miasta Przeworska Ryszard Łuczyk. Mieszkańcy

Wystawa w Sandomierzu, maj 2018, fot. ks. M. Flis
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samym czasie blisko 70 katechetów z diecezji sandomierskiej spotkało się w muzeum na Wiosennych Dniach Skupienia, zaaranżowanych przez Wydział Nauki
i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.
Majówkę zainicjowano wspólną
modlitwą, następnie dyrektor
muzeum ks. Daniel Koryciński
i pani kustosz Katarzyna Cesarz
zapoznali uczestników z ekspozycją. Program obejmował również
Ks. P. Popis z mieszkańcami Likumbi na tle studni im. Kard. Kozłokonferencję „Z otwartymi dłoń- wieckiego, 01.01.2018, fot. ks. P. Popis
mi” z prelekcją filmu w pobliskim
kościele parafialnym. Znamienne jest, że Majówka odbył się turniej sportowy zorganizowany przez
katechetów zbiegła się z Jubileuszem 200-lecia PSP w Hucie Komorowskiej i Stowarzyszenie
diecezji sandomierskiej, była to więc doskonała Przyjaciół Huty Komorowskiej. Dzieci uczestniokazja do dyskusji na temat przyszłych ich działań. czyły w zabawach i zajęciach sportowych. PromoNie zabrakło ciekawych propozycji. Po wymianie wano ideę współzawodnictwa Fair Play.
zdań katecheci zostali zaproszeni na posiłek przy
25 maja 2018 r. uczniowie ze ZS nr 2 im. Eugegrillu oraz nabożeństwo majowe wieńczące to niusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie przekazali
owocne spotkanie. Ks. Bogdan Krempa, organi- 600 kg makulatury na rzecz Papieskich Dzieł Mizator, zaznaczył, że uczestnicy zgromadzili się syjnych Diecezji Sandomierskiej. Wyrazy podzięw Muzeum przede wszystkim ze względu na nie- kowania za gest pomocy.
zwykłą postać kardynała Kozłowieckiego, którego
26 maja 2018 r. na plenerowej scenie Muzeum
pragną naśladować. „(...) jest on dla nas dumą. Kardynała Kozłowieckiego SJ w Hucie KomorowOd niego chcemy się uczyć niezwykłych cech skiej odbył się VII Podkarpacki Festiwal Piosenki
takich jak pokora, prostota, ale i radość, szczegól- Ewangelizacyjnej im. Kardynała Kozłowieckiego
nie w ewangelizacji. Ksiądz Kardynał miał wiele pod hasłem „Serce bez granic”. Organizatorami
zasług w szerzeniu dzieła oświaty (...). To też i nas festiwalu byli: Fundacja im. Księdza Kardynamobilizuje, aby swoją pracą wpisywać się w dzieło ła Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”,
edukacji i ewangelizacji, naśladując w tym Wiel- Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
kiego Misjonarza” - zaznaczył ks. Krempa.
w Hucie Komorowskiej oraz Papieskie Dzieła MiW maju 2018 r. archiwum Muzeum wzboga- syjne Diecezji Sandomierskiej. Wydarzenie odbyło
ciły kopie zdjęć przedstawiających pracowników się pod honorowym patronatem m.in. : Biskupa
dworu Kozłowieckich w ogrodzie. Przedstawiciele Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza oraz
Muzeum i Fundacji im. Księdza Kardynała Adama marszałka województwa podkarpackiego WładyKozłowieckiego SJ „Serce bez granic” serdecznie sława Ortyla. Festiwal adresowany był do dzieci
dziękują P. Marii Rząsie, mieszkance Huty Ko- i młodzieży w wieku 9-13 lat oraz 14-18 lat oraz
morowskiej za użyczenie tych cennych fotografii. do uczniów ze szkół specjalnych. Celem wyda24 maja 2018 r. z okazji Dnia Sportu na terenie rzenia było m.in. promowanie wiedzy o kardynale
parku Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ Kozłowieckim, popularyzacja dzieł misyjnych,
ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę
oraz propagowanie kulturalnych form spędzania
wolnego czasu. Festiwal zainaugurowano mszą
świętą w pobliskim kościele parafialnym. Festiwal
prowadzili: dyrektor festiwalu Elżbieta Szczur
oraz dyrektor Muzeum ks. Daniel Koryciński. Jury
pod przewodnictwem ks. Marka Flisa, założyciela
fundacji „Serce bez granic” oceniło łącznie 21
wykonawców – solistów i zespołów wokalnych.
Transmisję internetową na żywo realizowało Radio Leliwa.
27 maja 2018 r. w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej miał
miejsce Diecezjalny Piknik Rodzinny, który zorganizowano z okazji 200 rocznicy istnienia Diecezji Sandomierskiej oraz 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Piknik przygotowali przedstawiciele Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Dyrektor instytucji ks. Daniel
Koryciński zaprezentował misyjne rzeźby z 7 konKonkurs "Krzyże i kapliczki przydrożne" w Dzikowcu, 11.05.2018, fot. A. Antosz

Zambii serdecznie dziękują za ten bezcenny dar
wszystkim ofiarodawcom makulatury.
Urodziny swojego patrona celebrowali również
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard.
Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.
Młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej, prowadzonej przez dyrektora Muzeum Ks. Daniela
Korycińskiego. Nie zabrakło też warsztatów plastycznych, które zrealizowała Katarzyna Cesarz,
kustosz Muzeum.
W niedzielę 15 kwietnia 2018 r. Muzeum Kard.
Kozłowieckiego pod hasłem „Weźmijcie Pismo
Święte” odbył się II Narodowy Dzień Czytania
Pisma Świętego pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp
Stanisława Gądeckiego i premiera RP Mateusza
Morawieckiego. W 2018 roku tematem rozważań
był List św. Pawła Apostoła do Rzymian. W organizację wydarzenia włączyła się Fundacja Dabar
z Wetliny, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar”
oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Czytanie poprowadził ks. Daniel Koryciński.
Dnia 24 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Bibliotece w Majdanie Królewskim w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ, zorganizowany przez
Muzeum Kardynała Kozłowieckiego SJ we współpracy ze SP z Huty Komorowskiej. W konkursie
uczestniczyło 24 uczniów ze szkół podstawowych
z gminy Majdan Królewski.
11 maja 2018 r. ks. Daniel Koryciński został
zaproszony do pracy w jury podczas gminnego
konkursu „Krzyże i kapliczki przydrożne” w Dzikowcu.
W sobotę 12 maja 2018 r. w ramach ogólnopolskiej akcji zorganizowano Noc w Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ, w godz. 9.00-21.00
Program wieczorny rozpoczęło nabożeństwo majowe w kościele w Hucie Komorowskiej. Zwiedzającym udostępniono kino plenerowe, wyświetlono
wzruszający film o kard. Kozłowieckim. W tym
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tynentów, a kustosz muzeum, Katarzyna Cesarz
poprowadziła zajęcia plastyczne. Uczestnikom
wydarzenia zaprezentowano również wystawę
o kardynale Kozłowieckim pn. „Książę Kościoła”,
której towarzyszył baner promujący gminę Kolbuszowa.
29 maja 2018 r. podczas spektaklu ,,Serce bez
granic” w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece
w Majdanie Królewskim nastąpiło wyjątkowe spotkanie lokalnej społeczności z sąsiadami kardynała
Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej. Spektakl został wystawiony dzięki wsparciu Fundacji
i pomocy dyrektora, ks. Daniela Korycińskiego,
pracowników GOKiB z Gminy Majdan Królewski.
Na spektaklu obecni byli J. E. Edward Frankowski - prezes Fundacji ,,Serce bez granic”, a także
dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Jan Nowara wraz z reżyserem widowiska
Sławomirem Gaudynem.
W maju 2018 r. J.E. bp dr Józef Szamocki (biskup pomocniczy diecezji toruńskiej) przekazał do
archiwum Muzeum Kard. Kozłowieckiego SJ 12
sztuk prywatnej korespondencji, będącej owocem
jego współpracy z Kardynałem Kozłowieckim.
1 czerwca 2018 r. Muzeum Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej otrzymało certyfikat
„Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo” w kategorii
atrakcja turystyczna. Decyzję o tym niezwykłym
wyróżnieniu podjął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Wschodni Szlak
Rowerowy Green Velo, mierzący blisko 2000
km długości, to najdłuższa trasa rowerowa
w Polsce. Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które
prowadzi szlak podkreślają liczne atrakcje turystyczne, do których dołączyło Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.
14 czerwca 2018 r. kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz została zaproszona do pracy w jury
podczas IV Konkursu Filmowego Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Polskie
seriale”, zorganizowanego przez przedstawicieli
ŚDS w Spiach.
16 czerwca 2018 r. przedstawiciele Muzeum
Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej uczestniczyli w Głównej Uroczystości Jubileuszu z okazji 200-lecia diecezji sandomierskiej
w Sandomierzu, która miała miejsce w Bazylice
Katedralnej.
Dnia 22 czerwca 2018 r. w SP w Stykowie zorganizowano konkurs „Kardynał Adam Kozłowiecki – Misjonarz Afryki”. Konkurs przeprowadzono
w dwóch kategoriach (test wiedzy, prezentacja
multimedialna). Laureaci otrzymali publikacje dot.
życia i działalności kardynała Kozłowieckiego.
Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynała Adama
Kozłowieckiego „Serce bez granic” składa założycielowi Bogdanowi Romaniukowi serdeczne
i szczere gratulacje z okazji przyjęcia Odznaki
Honorowej „Bene Merito”. Odznaczenie przyjął
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również Mateusz Szpytma, członek Fundacji „Ser- Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która
ce bez granic” i wiceprezes IPN. Podczas uroczy- pielęgnuje pamięć o misjonarzu z Afryki.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą
stości wręczenia odznak swoją obecność zaznaczył
bp. Edward Frankowski. Wiceminister Andrzej św. przy Muzeum Kardynała Adama KozłowiecPapierz nadał również to zaszczytne wyróżnie- kiego SJ w Hucie Komorowskiej sprawowaną
nie marszałkowi województwa podkarpackiego pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza,
Władysławowo Ortylowi oraz Amerykance Terry ordynariusza diecezji sandomierskiej. Homilię
Tegnazian, założycielce wydawnictwa Aquila Po- wygłosił o. Jakub Kołacz SJ – prowincjał Prowincji
lonica, publikującego książki o doświadczeniach Polski Południowej Zakonu Towarzystwa JezusoPolaków z czasów II wojny światowej. Uroczy- wego. Eucharystię koncelebrował bp Gerge Lungu
stość odbyła się 22 czerwca 2018 r. w siedzibie z Zambii. „Kardynał Adam Kozłowiecki był wielMinisterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. kim przyjacielem biednych ludzi i poświęcił im
Gratulujemy tego honorowego wyróżnienia nada- swoje życie. Zambia to bardzo docenia. Wielkim
wanego obywatelom polskim oraz obywatelom ludziom często stawia się pomniki. Upamiętniepaństw obcych za działalność wzmacniającą po- niem ks. kard. Kozłowieckiego jest szpital noszący
jego imię, który działa dzięki otwartości serc wielu
zycję Polski na arenie międzynarodowej.
W lipcu 2018 r. Muzeum Kard. Kozłowieckiego ludzi” - zaznaczył biskup Lungu.
we współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Huty Komorowskiej
zorganizowało zajęcia wakacyjne
dla dzieci. Uczniom umożliwiono
grę w piłkę nożną oraz uczestnictwo w warsztatach malarskich.
Zajęcia prowadziła Katarzyna
Cesarz, kustosz muzeum. Prowadzono również półkolonie
w ramach projektu „Organizacja
zajęć pozalekcyjnych. Mam co
robić po szkole.” Dzieci m.in. zapoznały się z sylwetką Kardynała,
a w ramach wycieczki odwiedziły Uczestnicy Wiosennych Dni Skupienia, 12.05.2018, fot. arch.
Opatów.
11 sierpnia 2018 r., w 10. rocznicę powstaDalsze uroczystości zorganizowano w Szkole
nia Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozło- Podstawowej nr 1 w Majdanie Królewskim. Odbywieckiego „Serce bez granic”, a 11 lat po śmierci ła się tam konferencja naukowa poświęcona życiu
Kardynała Pan Marcin Blicharz podarował mały i działalności misyjnej kardynała Kozłowieckiego.
obrazek „Serce Jezusa”. Na drugiej stronie obraz- Goście mieli okazję wysłuchać wykładu ks. prof.
ka Adam Kozłowiecki SJ, w 1970 r. przekazując dr hab. Jarosława Różańskiego OMIS pn. „Służyć
obrazek Pani Walerii Sałek, prababci p. Marcina, człowiekowi i jego kulturze. Kard. Adam Kozłomieszkance Huty Komorowskiej napisał: „Z bło- wiecki jako administrator apostolski i ordynariusz
Lusaki (1950-1969)” oraz prof. dr hab. o. Marka
gosławieństwem + Adam Kozłowiecki SJ”.
2 września 2018 r. z Muzeum Kard. Kozło- Inglota SJ – „Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)
wieckiego na trasę liczącą 6,5 km ruszył bieg pn. – dwudziestolecie nominacji kardynalskiej.” Uro„Z Kardynałem Kozłowieckim dla Niepodległej”. czystość uwieńczyła ceremonia uhonorowania bp
W wydarzeniu uczestniczył Dyrektor Muzeum ks. Gerge Lungu statuetką „Zasłużony dla misji” przez
Daniel Koryciński. Po emocjonującym wyścigu bpa Edwarda Frankowskiego, prezesa Fundacji
rozegrano turniej siatkówki.
„Serce bez granic”.
22 września 2018 r. Miejskim Domu Kultury
O godz. 19:00 rozpoczął się w Majdanie Krów Kolbuszowej wystawiono spektakl w reżyse- lewskim uroczysty koncert z okazji X rocznicy
rii Sławomira Gaudyna pn. „Serce bez granic” powstania Fundacji „Serce bez granic”, podczas
z udziałem aktorów Teatru im. Wandy Siemasz- którego wystąpili znani wokaliści: Andrzej Cierkowej w Rzeszowie. Widowisko opowiada o lo- niewski i Grzegorz Wilk. Uroczystości odbyły się
sach Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jako pod patronatem Marszałka Województwa Podwięźnia niemieckich obozów Auschwitz i Dachau, karpackiego.
a także o pełnionej przez niego wieloletniej roli
W numerze piątym czasopisma „Misyjne Dromisjonarza na terenie Rodezji Północnej w Afry- gi”, wydanym na okres wrzesień-październik 2018
ce, obecnej Zambii. Widowisko zaprezentowano r. ukazał się obszerny artykuł o kardynale Kozłorównież w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie wieckim pt. „Jezuici nie nauczyli mnie, jak być
Królewskim dnia 27 września 2018 r.
kardynałem”. Tekst autorstwa Katarzyny Cesarz,
30 września 2018 r. w Hucie Komorowskiej kustosza Muzeum ubogacono archiwalnymi fotorozpoczęły się „XI Dni Kardynała Adama Kozło- grafiami tego wielkiego misjonarza.
W październiku 2018 r. Archiwum Muzeum
wieckiego SJ”. Ubiegłoroczne „Dni” łączyły się
z dziesięcioleciem istnienia Fundacji im. Ks. Kard. wzbogaciły skany zdjęć z 1970 r. stanowiących
cenną pamiątkę wizyty kardynała Kozłowieckiego

14

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 309

15-16 grudnia 2018 pogrzebu kard. Kozłowieckiego. 16 maja 2018
r. w SP w Hucie Ko- r. przybyła do nas młodzież z Sandomierza. Mamorowskiej i w Mu- jówkę w muzeum spędzili też parafianie z kozeum Kard. Adama ścioła św. Maksymiliana Kolbego w Weryni wraz
K o z ł o w i e c k i e g o z księdzem proboszczem. Dzień Matki świętowali
SJ. 15 grudnia dla u nas uczniowie klasy I ze SP im. Ks. Kardynała
przyszłych animato- Wyszyńskiego w Jadachach. Założyciel Fundacji
rów zorganizowano „Serce bez granic” ks. Marek Flis zaprosił do nas
warsztaty o współ- przyjaciela kardynała Kozłowieckiego ks. Wojcieczesnej młodzieży, cha Kozłowicza, misjonarza z Zambii. W czerwcu
które poprowadził 2018 r. odwiedzili nas uczniowie z PSP w Krzątce,
Paweł Zarzycki, re- młodzież z Dzikowca, proboszcz i wierni z parafii
żyser obejrzanego św. Piotra i Pawła w Kaszycach (diecezja przew trakcie zajęć filmu myska), a także duchowni z Suchowoli i Białego„Serce bez granic”. stoku. Podjęliśmy też grupę rowerową z GimnaNie zabrakło rów- zjum nr 1 w Nowej Dębie oraz uczniów ze szkoły
Bp Gerge Lungu ze statuetką "Zasłużony dla misji" w trakcie XI Dni Kardynała
nież wykładu odno- podstawowej w Hucie Komorowskiej. W lipcu
Adama Kozłowieckiego, 30.09.2018, fot. arch.
śnie posługi polskich 2018 r. przyjęliśmy Grupę Biblijną z Rzeszowa,
w Majdanie Królewskim i Hucie Komorowskiej. misjonarzy w Afryce, szkolenia z Fundraisingu a także Grupę Kościoła Domowego z Czarnej SęPrzedstawiciele Muzeum i Fundacji im. Księdza oraz prelekcji filmów misyjnych. Ks. Tomasz Fur- dziszowskiej. 2 sierpnia 2018 r. muzeum gościło
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez manek przybliżył zebranym charakter pracy wo- ks. prof. Andrzeja Gieniusza z Papieskiego Unigranic” serdecznie dziękują P. M. Barnasiowi za lontariuszy w Afryce. Na intrygujące pytanie „Co wersytetu Urbanianum i Pana Andrzeja Chudego
użyczenie fotografii.
słychać w dalekim Kazachstanie” odpowiedziała z Rzymu. W sierpniu 2018 r. przyjechała do nas
9 października 2018 r. w SP im. Ks. Kardynała uczestnikom Barbara Burek. Pierwszy dzień kon- grupa z Białorusi, turyści ze Szwajcarii, a także
Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbyły ferencji zakończono wspólnym posiłkiem i modli- Organizatorzy Rajdu Rowerowego BURZA, któsię zajęcia parateatralne „Różaniec - jak łatwo go twą. 16 grudnia warsztaty rozpoczęła niedzielna rzy wraz z uczestnikami zawitali do nas ponownie
zapamiętać” prowadzone przez Katarzynę Cesarz, msza św. w kościele parafialnym w Hucie Komo- we wrześniu 2018 r. We wrześniu zawitała do nas
kustosza Muzeum.
rowskiej. Po eucharystii wszyscy udali się do Mu- grupy z Tarnobrzega i Sędziszowa Małopolskiego
12 października 2018 r. dyrektor PSP im. Ks. zeum Kard. Kozłowieckiego SJ, by uczestniczyć oraz uczniowie z Nowej Dęby. W październiku
Kard. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej w dalszej część konferencji. Tam Joanna Owcza- 2018 r. odwiedziła nas młodzież z Widełki, Weprzyznał ks. Danielowi Korycińskiemu, dyrekto- rek przybliżyła uczestnikom świat pracy misyjnej ryni i Lipnicy. Gościliśmy seniorów z Dębicy oraz
rowi Muzeum nagrodę za wzorową pracę dydak- w Ugandzie. Zorganizowano prace warsztatowe scholę „Kazimierzanki” z parafii św. Kazimierza
tyczną i wychowawczą.
i kreatywne dot. planowania działań. Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W listopadzie 2018
W dniu 13 października 2018 r. w hali spor- zakończono wspólnym obiadem.
r. podjęliśmy członków oazy Parafii Brata Alberta
towej SP w Majdanie Królewskim odbył się
W 2018 r. Muzeum Ks. Kardynała Adama Ko- w Kolbuszowej, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kardynała Adama złowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwie- z członkami Akcji Katolickiej z Cmolasu, rozmaKozłowieckiego. Organizacji imprezy podjęło się dzali liczni turyści zainteresowani inspirującym wialiśmy o kard. Kozłowieckim z grupą z RadoMuzeum Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko- życiem Misjonarza z Zambii. Były to osoby in- myśla nad Sanem. Przyjechały do nas dzieci ze
morowskiej, SP w Majdanie Królewskim i Towa- dywidualne i grupy zorganizowane. Nie sposób szkoły w Durdach. Zorganizowaliśmy warsztaty
rzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej. Turniej wymienić wszystkich odwiedzających. W roku plastyczne z dziećmi z Kurzyny Średniej.
adresowany był do uczniów szkół podstawowych poprzednim z ekspozycją zapoznało się ok. 5000
Podsumowując: Muzeum Kardynała Adama
klas IV-VIII z gminy Majdan Królewski.
osób, z czego 4444 dokonało wpisu w księdze Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej od10 listopada 2018 r. Katarzyna Cesarz, ku- pamiątkowej. 26 stycznia 2018 r. Muzeum gościło wiedziło w 2018 r. ok. 5000 osób.
stosz Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
W ciągu sześciu lat w sumie odwiedziło nas
SJ uczestniczyła w uroczystych obchodach 100. w Zawichoście. 13 lutego 2018 r. przybyli do nas ponad 30 000 osób z całego świata.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości seniorzy z Huty Przedborskiej. W marcu 2018 r.
Agnieszka Wlazło
w Woli Rusinowskiej.
podjęliśmy młodzież ze SP w Gawłuszowicach, wiSylwetka Kard. Adama Kozłowieckiego SJ go- zytę złożył też misjonarz z Paragwaju Ojciec Wojściła też na łamach miesięcznika „Echo z Afryki ciech Pelc. W kwietniu
i innych kontynentów” (listopad 2018 r.), w któ- 2018 r. spotkaliśmy
rym opublikowano teksty nt. jego posługi autor- się z rodziną ks. Jerzestwa ks. Daniela Korycińskiego: „Droga do świę- go Popiełuszki - panią
tości” oraz „Gorliwy i prosty misjonarz - Adam Barbarą Popiełuszko Kozłowiecki”. Postać Misjonarza z Zambii była Matyszczyk wraz z córtematem przewodnim listopadowego wydania.
ką Natalią. Gościliśmy
W grudniu 2018 r. Fundacja im. Ks. Kard. Ko- uczniów ze szkół podzłowieckiego „Serce bez granic” wraz z Towa- stawowych w Stykorzystwem Projektów Edukacyjnych zainicjowały wie i Hucie Komorowwspólny projekt pn. „Chętni i Pomocni”, mający skiej. Nie zapomnimy
na celu zbudowanie sieci wsparcia dla mieszkań- wizyty ks. bp Józefa
ców Afryki . Tym razem realizowano program Szamockiego, biskupa
pomocy dla Zambii. Rozpoczynająca projekt kon- pomocniczego diecezji
ferencja dla wolontariuszy odbyła się w dniach toruńskiej, uczestnika Uczestnicy Rajdu Rowerowego BURZA, wrzesień 2018, fot. arch.
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Wręczenie nagród laureatom konkursów

W dniu 7 czerwca br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej najlepsi uczniowie z powiatu kolbuszowskiego zostali
nagrodzeni za osiągniecia w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie otrzymali upominki, książki oraz dyplomy.
W spotkaniu, którego gospodarzami byli Poseł
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz Prezes
Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” Ewa No-

wak uczestniczyli uczniowie, dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz przedstawiciele gmin.
Laureatów konkursów z gminy Kolbuszowa na-

Poezja we współczesności,
czyli wciąż czytamy wiersze.
CZY KTOŚ JESZCZE CZYTA WIERSZE?
Wbrew powszechnej opinii poezja ma swoje
miejsce w świecie. Od zawsze jest częścią naszej
codzienności, przecież towarzyszy nam już od
starożytności. Niestety, nie jest doceniana. Utarte
schematy pokazują, że poezję możemy spotkać
tylko i wyłącznie w szkole, na lekcjach języka
polskiego, a jej rozumienie i interpretacja powinna być dostosowana do wymogów edukacyjnych
„Słowacki wielkim poetą był...” („Ferdydurke”
W. Gombrowicz). Spotkania autorskie, wieczorki
poetyckie są tylko dla wybranych, a poezja sama
w sobie jest nieprzydatna. Jej istota kojarzy się
z czymś nudnym, nieosiągalnym dla przeciętnego
czytelnika. Jest czymś, o czym wolno nam zapomnieć, tuż po ukończeniu szkoły, bo do czego przyda
się w życiu? Jak się okazuje, to tylko pomówienia. Wiersze wracają do łask. Poeci coraz częściej
piszą, a czytelnicy chętnie sięgają po nowości.
Poezja jest doskonała na dzisiejsze czasy. Krótka
forma, przekaz i pełno emocji zawartych w utwor-

ach poetyckich, przyciągają czytelników, niezależnie od wieku.
Gdzie znajdziemy współczesnych poetów?
W XXI wieku autorzy mają dużo łatwiejszy
dostęp do czytelnika. Za pomocą Internetu jesteśmy w stanie rozpowszechniać swoją twórczość
dużej publice w bardzo prosty sposób. Blogi, strony poetyckie, portale społecznościowe cieszą się
dużym zainteresowaniem, zarówno piszących, jak
i czytających. Tam wielu autorów umieszcza swoje
pierwsze utwory i szlifuje swoje zdolności. Takie
wirtualne miejsca stały się domem dla współczesnej poezji i sztuki. A później, kiedy już uda się
wyrobić swój własny styl, zdobyć potencjalnych
czytelników, przenosimy się na papier.
Wciąż czytamy i piszemy wiersze i jest to proceder,
który nie zniknie tak łatwo z naszej codzienności.
“U mnie jest blisko z serca do papieru” ~ Agnieszka Osiecka

grodził również Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.
Podziękowania otrzymali także nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach do konkursów.

"Autorka chwili"
pisali ludzie o poetach
jak o dzbanach pełnych wody
i powietrza
a to była tylko chwila
z pośpiechem i rozpaczą
że nie zdąży
to był tylko moment
płynąca chmura
a za nią kolejna
zupełnie inna
to była tylko chwila
okrzyk wydarty
z zaczarowanej dłoni
właśnie przemija
Patrycja Gielarowska
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Inwestycje drogowe i kanalizacyjne

Trwają pracę przy rozbudowie drogi Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny. Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i gazowej na odcinku 500m.
Roboty drogowe rozpoczęły się również na ul.
Piaskowej w Kolbuszowej oraz na ul. Nad Nilem
w Kolbuszowej Dolnej. Na ul. Piaskowej rozbudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 300 m., a koszt
inwestycji wyniesie ponad 300 tys. zł. Natomiast
na ul. Nad Nilem roboty drogowe będą prowadzone na odcinku o dł. 335m . Koszt wykonania
przedsięwzięcia to ponad 230 tys. zł.
Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę
dróg gminnych: ul. Wrzosowa, ul. Klonowa oraz
ul. Rolnika w Kolbuszowej. Planowany termin

Inwestycje
sportowe

Wyłoniono wykonawców budowy
ogrodzenia i oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej. Prace będą
obejmowały montaż masztów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii
kablowych zasilających.
Wokół boiska powstanie ogrodzenie zewnętrzne
wraz z bramami i furtkami. Ponadto za bramkami
piłkarskimi będą zamontowane nowe piłkochwyty.
Wiaty stadionowe dla zawodników mieszczące
się na boisku zostaną przeniesione, a plac w ich
obrębie utwardzony kostką brukową. Oświetlenie

zakończenia zadania to koniec sierpnia. Wkrótce
rozpoczną się pracę przy przebudowie kanalizacji
deszczowej przy ul. Krzaklewskiego oraz w rejonie ul. 11 listopada w Kolbuszowej. W ramach
inwestycji zostaną zlikwidowane stare istniejące kolektory deszczowe wraz z przykanalikami,
a w ich miejsce powstaną nowe. Pracę potrwają do
końca września. Wspomniane zadania przebudowy
dróg i kanalizacji deszczowych będą realizowane
z przyznanej dla Gminy Kolbuszowa promesy na
kwotę 700 tys. zł.
oraz ogrodzenie powstaną do końca września br.
Łączny koszt tych inwestycji to ponad 300 tys. zł.
Podpisana została umowa dotycząca budowy
oświetlenia boiska treningowego (płyta górna)
na stadionie w Kolbuszowej. Prace potrwają
do końca września br.,
a ich koszt wyniesie ponad
200 tys. zł.
Budowa ogrodzenia
i oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej
Dolnej oraz budowa oświetlenia boisk piłkarskich
w Kolbuszowej realizowane są w zakresie zadania

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 z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (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.1 ustawy z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (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.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (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.

Marek Gil ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil ZASTĘPCA BURMISTRZA

W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę
kontynuacji prac przy kościele w miejscowości
Widełka. W ubiegłym roku wykonano tam jezdnię manewrową oraz część miejsc postojowych.
Dalsze prace obejmują powstanie nowych miejsc
postojowych wraz z placem manewrowym i elementami zieleni. W zakresie zadania przewidziana
jest również budowa chodnika i budowa odcinka
kanalizacji deszczowej.

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 2 boisk piłkarskich w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej” w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej – Sportowa Polska (grupa II – zadania
modernizacyjne).
Cały czas trwają pracę przy przebudowie stadionu
w Kolbuszowej. Przypominamy, że prowadzone na
stadionie miejskim roboty obejmują modernizację
kompleksu lekkoatletycznego, budowę zasilania
energetycznego, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia. Powstanie tam również boisko trawiaste
do piłki nożnej jako element dopełniający całość.
Boisko będzie składać się z bieżni czterotorowej
i sześciotorowej na „setkę”. Ma być również przystosowane do rzutu młotem, skoku w dal, skoku
wzwyż, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, a także
do pchnięcia kulą. W kompleksie pojawi się też
skocznia do skoku o tyczce i rów z wodą do biegu
z przeszkodami.
Obiekt zostanie oddany do użytku w 2020 r. Koszt
całości inwestycji to ok. 5 mln zł, z czego 1,5 mln
zł udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Starosta Kolbuszowski z absolutorium
i wotum zaufania
Na Sesji Rady Powiatu (30 maja) radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Kolbuszowskiego
wotum zaufania oraz absolutorium.

Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego. Z kolei uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 poprzedzona została:
- rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 r.
- zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 r.
- informacją o stanie mienia Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
- przedstawieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kolbuszowej
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Kolbuszowej wniosku w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu absolutorium.

OPINIE POZYTYWNE
Zarówno Komisja Rewizyjna, której przewodniczy
radny Roman Petejko, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały zastrzeżeń do przedłożonego
sprawozdania. – Zarząd Powiatu przy realizacji
budżetu kierował się celowością i gospodarnością – oceniał przewodniczący Roman Petejko,
odczytując stanowisko komisji. – Skutkowało to
wysokimi efektami w realizacji wielu zadań - dodał. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał również
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie.

DOCHODY, WYDATKI
I NADWYŻKA
Analizując przedłożone przez
Zarząd Powiatu sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2018
rok wynika, że uchwalony przez
Radę Powiatu budżet na 2018
rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał
realizację dochodów w wysokości 54 247 190 zł. Dochody
budżetowe wykonano w kwocie 52 964 955 zł, co stanowiło
Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego jednogłośnie udzielili Zarządowi
97,63 proc. założeń planowych. Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium. Fot. B. Żarkowska
Jeżeli chodzi o wydatki to budżet na 2018 rok, po uwzględnieniu w ciągu całego również panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowroku zmian, przewidywał ich realizację w kwocie cowi, który wspiera nas i pomaga w pozyskiwa55 789 935 zł. Wydatki te zostały zrealizowane niu środków zewnętrznych – dodał. Szef Powiatu
w kwocie 52 727 261 zł, co stanowi 94,51 proc. słowa podziękowania skierował również do całej
planu. Na koniec roku zaplanowano nadwyżkę Rady Powiatu Kolbuszowskiego, z którą wespół
w wysokości 1 542 745 zł, wykonanie budżetu za pracuje nad wynikami budżetu. – Dziękuję także
2018 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości pracownikom Starostwa, a szczególnie pracownikom Wydziału Budżetowo-Finansowego, który
237 694 zł.
Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium zawsze trzyma rękę na pulsie nad prawidłowym
głos zabrał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, wykonaniem budżetu.
Barbara Żarkowska
który przewodniczy Zarządowi Powiatu. – W tym
miejscu chciałbym serdecznie podziękować za
obdarzenie nas zaufaniem – zaczął. – Dziękuję

Miliony na drogę w Woli Raniżowskiej

Prawie dwa miliony złotych otrzymał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego na przebudowę drogi powiatowej
w Woli Raniżowskiej. Stosowną umowę, w tej sprawie, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podpisał w poniedziałek (20 maja),
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.
W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart,
parlamentarzyści oraz samorządowcy. W sumie
podpisane zostały umowy na realizację 20 zadań
powiatowych oraz 40 zadań gminnych. Inwestycje

te realizowane będą w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.

DŁUGO WYCZEKIWANA INWESTYCJA
W naszym powiecie, w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowana zostanie
droga powiatowa w Woli Raniżowskiej. Koszt

całego zadania ma wynieść 3 984 370 zł, z czego
1 992 185 zł stanowi dofinansowanie z FDS.
– Realizacja tego zadania obejmie nie tylko przebudowę drogi, ale również budowę nowego odcinka
chodnika – mówi Starosta Kolbuszowski. – Jest
to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców i bardzo potrzebna – dodaje szef Powiatu.
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budowa chodnika dla pieszych na długości 1,5 km,
a także przebudowa zjazdów i rowów.

NOWY INSTRUMENT WSPARCIA

Prace przy drodze powiatowej w Woli Raniżowskiej zostały już rozpoczęte. Fot. B. Żarkowska

CO BĘDZIE ZROBIONE?
Jak informuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej zadanie
jest już w trakcie realizacji. W ramach inwestycji

planowana jest przebudowa drogi na długości 3,11
km wraz z jej poszerzeniem do 6 m, przebudowa
istniejącego chodnika na długości prawie 800 m,

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych,
w ramach którego realizowana będzie inwestycja
w Woli Raniżowskiej, weszła w życie w grudniu 2018 roku. Jest to nowy instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów
w obszarze infrastruktury drogowej. Fundusz jest
następcą rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Koszt wszystkich 60 zadań, jakie uzyskały dofinansowanie podczas poniedziałkowego
spotkania wynosi 74,8 mln zł, z czego na zadania
powiatowe przeznaczono 39,6 mln zł, zaś na zadania gminne - 35,2 mln zł.
Barbara Żarkowska

Samorząd terytorialny i kultura życia
codziennego

W Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, 16 maja, odbywała się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny i kultura życia codziennego”.
Celem spotkanie była twórcza wymiana myśli
przedstawicieli różnych środowisk naukowych, zainteresowanych badaniem szeroko rozumianej kultury życia codziennego w środowiskach lokalnych
i regionalnych, tak w perspektywie historycznej,
jak też w kontekście bliskiej nam współczesności. Organizatorzy ze szczególną uwagą chcieli
odnieść się do problemów kulturotwórczej roli
samorządów w zmienionej po 1989 roku sytuacji
ustrojowej, ich nowych zadań, możliwości i aspiracji w zakresie edukacji i animacji kulturalnej we
wspólnotach lokalnych, nowych form aktywności
kulturalnej i zjawisk w kulturze współczesnej.
Ich zdaniem tak ukierunkowany dialog pozwoli
uchwycić badawczo przemiany kultury i tożsamości lokalnej, rolę samorządów w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, inicjowaniu działań
na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa, kultywowaniu tradycji i pamięci zbiorowej, a zarazem
rozpoznać pojawiające się na drodze ich rozwoju
szanse i zagrożenia.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem spra-

Konferencja już po raz kolejny odbywała się w Starostwie Powiatowym. Fot. B. Żarkowska
wowali: JM Rektor URz prof. dr hab. Sylwester
Czopek, JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą URz
prof. dr hab. Marek Koziorowski, Poseł na Sejm

RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan
Zuba.
Opr. B. Żarkowska

Prace na drogach powiatowych

Trwają intensywne prace remontowe na drogach powiatowych w kilku miejscowościach. W sumie aktualnie remontowane
są nawierzchnie powiatowe na długości prawie 7 kilometrów. Ich koszt wynosi łącznie 4,8 mln zł.
Ulewne deszcze dały na chwilę o sobie zapomnieć.
Sprzyjająca aura powoduje, że na kilku odcinkach
dróg powiatowych pojawiły się ekipy zajmujące remontem nawierzchni. Budowlańcy zdążyli
położyć już dywanik asfaltowy na następujących
odcinkach dróg:
• droga powiatowa Nr 2 150 R Kupno – Bratkowi-

ce – Trzciana, w Porębach Kupieńskich na długości
675 m za kwotę 127 830 zł
• droga powiatowa Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka, w Dzikowcu na długości 1,2 km.
Koszt prac wyniesie 283 195 zł
• droga powiatowa Nr 1 220 R Wielkie Pole –
Poręby Dymarskie – Mechowiec, w Porębach Dy-

marskich na długości 853 m. Inwestycja kosztować
będzie 156 436 zł
• droga powiatowa Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno, w Zapolu na długości
231 m. Koszt zadania: 47 889 zł
• droga powiatowa Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna
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– Kłapówka, w Kolbuszowej Górnej na długości
602 m. Inwestycja ma kosztować 151 185 zł
• droga powiatowa Mielec – Toporów – Ostrowy
Tuszowskie, w Ostrowach Tuszowskich na długości 308 m. Przebudowa drogi ma zamknąć się
w kwocie wynoszącej 102 326 zł.
Oprócz tego budowane są dwa odcinki chodnika.
Jeden z nich powstaje w Lipnicy, zaś drugi w Wilczej Woli. Rozpoczął się także długo oczekiwany
remont drogi powiatowej w Woli Raniżowskiej.
Zadanie to ma kosztować 3 984 370 zł, z czego
1 992 185 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych pozyskane przez Powiat
Kolbuszowski.
Barbara Żarkowska

Nowy dywanik asfaltowy na drodze powiatowej Lipnica-Dzikowiec. Fot. B. Żarkowska

Podziękowania za szybką i sprawną akcję
dla służb ratunkowych

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, podczas majowej Sesji Rady Powiatu, podziękował wszystkim służbom ratunkowym za
współpracę, zaangażowanie oraz pomoc niesioną poszkodowanym podczas gwałtownych opadów deszczu, jakie nawiedziły nasz
teren w ostatnim czasie.
Druga połowa maja dla służb ratunkowych była
bardzo pracowita. Wszystko za sprawą obfitych
opadów deszczu, którego następstwem były lokalne podtopienia, zniszczenia dróg, chodników,
skwerów, ulic oraz zalane posesje. Tylko w ciągu dwóch dni (21 i 22 maja) strażacy PSP i OSP
interweniowali aż 175 razy. W sumie ratownicy
w związku w wielką wodą, jaka nawiedziła nasz
powiat wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń
ponad 300 razy. Ich działania polegały głównie
na wypompowywaniu wody z zalanych posesji
i piwnic, zabezpieczaniu przed przedostaniem
się wody do budynków oraz udrażnianiu dróg
poprzez przepompowywanie wody i przetykanie
przepustów.

SPOTKANIA, ROZMOWY, ANALIZY
Sytuacja na terenie powiatu kolbuszowskiego była
na tyle poważna, że w środę rano (22 maja) Starosta Kolbuszowski ogłosił alarm przeciwpowodziowy w powiecie kolbuszowskim. Tego samego dnia,
o godz. 7.30, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli
w nim: Burmistrz Kolbuszowej, Wójtowie gmin
z powiatu kolbuszowskiego, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej oraz inne służby. W Starostwie Powiatowym
oraz Urzędach Gmin w całym powiecie uruchomione zostały całodobowe dyżury. – Wszystkie
działania przebiegały bardzo sprawnie – ocenił
Starosta Kolbuszowski. Tego samego dnia, o godz.
10.00 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wojewody Podkarpackiego. O godz. 12.00 na zalane
tereny na obszarze gminy Kolbuszowa przyjechała
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart z Podkarpac-

kim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg.
Andrzejem Babcem oraz Posłem RP Zbigniewem
Chmielowcem. W godzinach popołudniowych
natomiast przybył Komendant Główny PSP gen.
brygadier Leszek Suski.

ALARM ODWOŁANY
Sytuacja powodziowa w powiecie kolbuszowskim
cały czas była pod stałym monitoringiem. O godz.
15.00 tego samego dnia w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej zwołane zostało kolejne spotkanie
Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego.
Podczas tego posiedzenia analizowana była sytuacja powodziowa w powiecie. – Sprawdzaliśmy
gdzie są jakie potrzeby i koordynowaliśmy akcją
na bieżąco. Na każdą sytuację reagowaliśmy bardzo szybko - tłumaczy Starosta. Spotkania Powiatowego Sztabu Kryzysowego odbywały się także
w czwartek. Przez cały czas alarmu przesyłane
były meldunki o godz. 8.00 z godz. 6.00 rano
i o 19.30 z godz. 18.00 do Sztabu Kryzysowego działającego przy Wojewodzie Podkarpackim.
W sobotę (25 maja) sytuacja na tyle uległa poprawie, że Starosta Kolbuszowski
podjął decyzję o odwołaniu alarmu
przeciwpowodziowego.
Aktualnie trwa szacowanie strat.

Leniart oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP
nadbryg. Andrzeja Babca. Dziękuję także Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, Komendantowi
KPP w Kolbuszowej insp. Stanisławowi Babuli
oraz wszystkim policjantom za zaangażowanie
i sprawne kierowanie ruchem. Słowa podziękowania kieruję również do Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej bryg. Jacka
Nity, wszystkich strażaków PSP oraz strażaków
ochotników. Dziękuję wam za ogromny wysiłek.
Słowa wdzięczności Starosta Kolbuszowski skierował także do wójtów i burmistrza, dziękując
im za zaangażowanie, wysiłek oraz trud włożony
w pomoc poszkodowanym. – Na koniec chciałbym
podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
ratowali swój dobytek, ale też pomagali swoim
sąsiadom – mówił Starosta.
Podczas sesji głos zabrał także Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec. - Zabezpieczenie zostało zrobione
profesjonalnie, zarówno ze strony policji jak i strażaków PSP i OSP. Jestem zbudowany postawą
członków Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił
Poseł.
Barbara Żarkowska

PODZIĘKOWANIA
Podczas majowej Sesji Rady Powiatu Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś dziękował wszystkim
służbom ratunkowym za sprawną
i szybką pomoc niesioną mieszkańcom naszego powiatu. – Składam serdeczne podziękowania na
ręce Komendanta Głównego PSP
gen. bryg. Leszka Suskiego, pani Podziękowania służbom ratunkowym oraz mieszkańcom przekaWojewody Podkarpackiego Ewy zał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec.
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Wsparcie dla przedsiębiorców

W poniedziałek (20 maja), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zorganizowana została konferencja dotycząca instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Wzięli w niej udział lokalni inwestorzy oraz samorządowcy.
Spotkanie otworzył Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś, który podkreślił niezwykle ważną rolę,
jaką odgrywają przedsiębiorcy w rozwoju powiatu.
Jednocześnie życzył wszystkim obecnym owocnych obrad. Podczas konferencji, organizatorem
której była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC poruszanych było wiele interesujących kwestii. Rozmawiano m.in. o wsparciu,
na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Kilka słów
do zebranych skierowała także Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, która
zapewniła o pomocy i wsparciu, na jakie mogą
liczyć inwestorzy ze strony urzędu.

Konferencja skierowana do przedsiębiorców zorganizowana
została w Starostwie Powiatowym. Spotkanie otworzył Starosta Kolbuszowski. Fot. B. Żarkowska
Ponadto mówiono o pożyczkach, udzielanych na
działalność bieżącą i finansowanie inwestycji ze

środków Unii Europejskiej oraz współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji z biznesem.
Barbara Żarkowska

Różne smaki, konsystencje i kolory

Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale ciekawość nowych smaków zaprowadziła uczniów
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni do niesłychanych przeżyć i doznań kulinarnych.
Jako uczestnicy programu Dobry Pomysł, pod
okiem mistrza kulinarnego pana Jacka Świerka
z Podkarpackiej Akademii Kulinarnej i Konsultingowej, uczniowie poznali nowe i bardzo ciekawe
trendy kulinarne. Wspaniałym doświadczeniem dla
nich było łączenie owocowych smaków z rybami

i mięsem, tworzenie potraw o różnych smakach,
konsystencjach i kolorach.
Efektem wspólnej pracy były potrawy: torcik
camembert, filet z kaczki sous-vide z sosem
pomarańczowo - nektarynkowym podany z sakiewkami z ciasta filo z kaszą jaglaną, gruszką
i cynamonem, kolorowa piramidka z drobiową

Nowo wybrany dyrektor
LO w Kolbuszowej!

Na pięcioletnią kadencję wybrany został dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Janka
Bytnara w Kolbuszowej. Został nim Dariusz Fus.
Stanowisko dyrektora kolbuszowskiego liceum
powierzono Dariuszowi Fusowi od dnia 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Przed nami wybór jeszcze dyrektora Zespołu

Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Ogłoszony został konkurs na to stanowisko. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 czerwca br.
Opr. B. Żarkowska

masą knelową w listkach z cukinii i marchewki,
łososiowe rafaello z kaparami, polędwiczka w maślanej marynacie z migdałami i smażonym świeżym ogórkiem, torcik z dorsza i kulkami limone,
papryczki nadziewane fetą i oregano, parfait, szoty
oraz sałatka włoska.
Opr. B. Żarkowska

P O W I A T O W Y
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POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

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

q
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Wizyta przedszkolaków z Kupna
w Starostwie Powiatowym

W czwartek (23 maja), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, gościliśmy kilkunastoosobową grupę maluchów
z Przedszkola Parafialnego św. Jana z Kupna.
Przedszkolaki wraz z siostrą oraz opiekunkami
przyjechały do Starostwa, aby dowiedzieć się czym
na co dzień zajmuje się urząd oraz jakie sprawy

można w nim załatwić. Najmłodsi byli m.in. w Wydziale Komunikacji i Transportu, Biurze Obsługi
Rady oraz gabinecie Starosty Kolbuszowskiego.

Na koniec wizyty w urzędzie maluchy otrzymały
od Wicestarosty Kolbuszowskiego Wojciecha Cebuli słodki upominek.
B. Żarkowska

Nagrody w konkursie wręczone!

Aż 199 uczniów z 34 szkół podstawowych wzięło udział w XVI Konkursie Plastycznym, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa. Uczestnicy w swoich pracach opowiadali jak wygląda ich dzień w lesie.
Konkurs skierowany został do uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI. Zadaniem uczestników było wykonanie dzieła artystycznego jedną
z czterech technik, tj. rysunek, grafika, malarstwo
oraz collage, nawiązującego do tematu przewodniego, który brzmiał „Mój dzień w lesie”. Jak się
okazało uczniowie bardzo sprawnie poradzili sobie z zadaniem. Las widziany oczami dziecka, na
przesłanych pracach, mienił się przede wszystkim
kolorami, różnorodnością roślinną i zwierzęcą. Komisji Konkursowej nie było łatwo dokonać wyboru
najlepszych i najcelniejszych dzieł. Jednak udało
się. Poniżej publikujemy listę osób nagrodzonych
i wyróżnionych w konkursie.
Jury postanowiło nagrodzić:

I GRAND – PRIX
1. Zuzanna Kasza - SP Niwiska
2. Filip Machno - SP nr 2 Kolbuszowa
3. Weronika Mokrzycka - SP Komorów

II W KATEGORII RYSUNEK
klas IV
1. Julia Kosiorowska - SP Kopcie
2. Michał Bieleń - SP Dzikowiec
3. Milena Zielińska - SP Przedbórz
klas V
1. Kinga Dobek - SP Raniżów

Uroczyste wręczenie nagród.
2. Klaudia Rzeszutek - SP Ostrowy Tuszowskie
3. Mateusz Rzucidło - SP Huta Komorowska

klas VI
1. Marcin Żądło - SP Hucisko
2. Małgorzata Konsur - SP Lipnica
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3. Karolina Boroń - SP Kosowy

III W KATEGORII GRAFIKA
KLAS IV
1. Fabian Bełza - SP Wola Raniżowska
1. Oliwier Fudali - SP Hucina
2. Gabriela Fryc - SP Siedlanka
klas V
1. Alicja Lubera - SP Wola Rusinowska
2. Monika Pacyna - SP Kolbuszowa Górna
3. Konrad Kopeć - SP Kopcie
klas VI
1. Claudia Bełza - SP Wola Raniżowska
2. Olivia Gumieniak - SP Dzikowiec
3. Rafał Wit - SP Dzikowiec

IV W KATEGORII COLLAGE
klas IV
1. Jakub Chowaniec - SP Cholewiana Góra
2. Franciszek Białek - SP Domatków
3. Julia Kosiorowska - SP Siedlanka
klas V
1. Eliza Siwiec - SP Przedbórz
2. Karolina Stec - SP Cmolas
3. Patrycja Ruman - SP Ostrowy Tuszowskie
klas VI
1. Milena Tęcza - SP Raniżów
2. Wiktoria Szwarc - SP Krzątka
3. Zuzanna Kozak - SP Kopcie

V W KATEGORII PRAC MALARSKICH
klas IV
1. Salwador Puzio - SP Wilcza Wola
2. Xavier Puk - SP Majdan Królewski
2. Karolina Sączawa - SP nr 2 Kolbuszowa
3. Klaudia Maciąg - SP Trzęsówka
Klas V
1. Zuzanna Kasza - SP Niwiska

Pamiątkowe zdjęcia laureatów i wyróżnionych. Fot. B. Żarkowska
2. Milena Szewc - SP nr 1 Kolbuszowa
3. Milena Byczek - SP Mechowiec
3. Natalia Wróbel - SP Huta Komorowska
klas VI
1. Filip Machno - SP nr 2 Kolbuszowa
2. Weronika Mokrzycka - SP Komorów
3. Bartłomiej Lubera- SP nr 1 Kolbuszowa

WYRÓŻNIENIA:
1. Gabriela Stępień - SP Brzostowa Góra
2. Paweł Turtoń - SP Widełka
3. Oliwia Kowalska - SP Bukowiec
4. Norbert Drałus - SP Trześń
5. Magdalena Wójcik - SP Hadykówka
6. Anna Szlachetka - SP Werynia

7. Andżelika Fieluba - SP Poręby Dymarskie
8. Monika Zięba - SP Jeżowe Kameralne
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się we wtorek (4 czerwca)
w Szkółce Leśnej w Świerczowie. Wziął w nim
udział Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Zastępca Nadleśniczego Krzysztof Samojedny
oraz pomysłodawcy konkursu Kazimierz Kriger
oraz Stanisław Peret. Uroczystość poprowadziła
Natalia Batory z kolbuszowskiego Nadleśnictwa.
Wystawę nagrodzonych prac konkursowych można obejrzeć w Galerii 220 Starostwa Kolbuszowskiego (ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa)
do 31 sierpnia, w godzinach otwarcia Urzędu oraz
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie
(Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa).
Barbara Żarkowska

OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO
Szanowni Państwo
Realizując zapis art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) informuję, że:
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”
udostępniona jest
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
JÓZEF KARDYŚ
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Dom Polski

Wielkie wydarzenie, które będzie w „Domu polskim” szczegółowo relacjonowane, to „Pierwszy Marsz Życia Polaków i Polonii”, który organizuję 14 sierpnia 2019 r. – w rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego
W czasie wielu spotkań autorskich czytelnicy zarzucali mi, że – co prawda – zgadzają się z moimi
diagnozami, ale nie przedstawiam dobrych rozwiązań i dróg wyjścia z kryzysu. Szczególnie wiele
wypowiedzi dotyczyło mediów i braku rozsądnego
głosu w tych telewizjach i rozgłośniach, które
dominują w polskiej przestrzeni. W czasie wielu
rozmów w Stanach Zjednoczonych dojrzał pomysł
założenia polskiej platformy medialnej.
Tak powstała idea „Domu polskiego”, który będzie
nadawał pod domeną: dompolski.tv .
Ideą, która przyświeca powstaniu i przyszłej działalności nowej platformy, jest budowanie polskiego myślenia i polskiej wrażliwości. Hasło, które
otworzy działalność „Domu”, brzmi: „Wszystko,
co polskie”.
Platforma będzie dostępna na całym świecie i będzie pokazywała to, co jest ważne dla większości
Polaków. Będziemy publikować wszystko – pod
jednym warunkiem: nie wolno naruszać wartości
religii katolickiej i nie wolno poniżać Polski. Będziemy starali się emitować uczciwe informacje,
dobrą publicystykę i filmy, których w żadnym
innym miejscu nie będzie można zobaczyć. Będzie
też prawdziwa polska literatura. Założymy także
nowy kanał muzyczny, na którym będziemy emitować nową polską muzykę, której nie odtwarza się
w głównych stacjach radiowych. Dlaczego dobra
polska muzyka nie jest obecna w wielkich stacjach
radiowych i telewizjach?
Działają tu dwa potężne filtry. Po pierwsze – istnieje zmowa głównych wytwórni, które płacą
stacjom radiowym i telewizjom za emitowanie
tylko utworów tych wykonawców, którzy są przez
nich – z różnych powodów, najczęściej pozaartystycznych – promowani. Stąd też z głośników
radiowych, od ponad trzydziestu lat, dobywa się
niezmiennie ta sama muzyka i emitowani są ci
sami wykonawcy. Po drugie – działa postkomunistyczny klucz towarzyski. Promowani są ci, których akceptuje postpeerelowskie towarzystwo.
My będziemy przełamywać te niezdrowe mechanizmy, aby pokazać, że polska muzyka jest bogata
i ciekawa – o wiele bardziej ciekawa niż playlisty
głównych stacji.
Podobnie będzie w „Domu polskim” z literaturą.
Polski rynek książki został zdominowany przez
firmy i wydawców, którzy niewiele mają wspólnego z wrażliwością na literaturę. Wielu autorów –
i wiele książek – znika w odmętach „wolnego rynku”, zagłuszonych przez „autorów” promowanych
przez media zależne od kapitału niemieckiego i od
George’a Sorosa. Ten stan należy przełamać jak
najszybciej, jeżeli chcemy ocalić polską kulturę.
„Dom polski” będzie pokazywał i propagował to
wszystko, co nie podoba się jury np. bardzo wypromowanej – acz szerzącej jedynie antypolskie
utwory – nagrody „Nike”. Polska literatura jest

ciekawsza i wspanialsza niż wyobrażenia Adama
Michnika. Postaramy się więc ciekawie i atrakcyjnie pokazywać najbardziej wartościowe pozycje,
które ukazują się na naszym rynku wydawniczym.
Poświęcimy bardzo wiele miejsca prawdziwej polskiej kulturze, gdyż bez kultury nie uda się odbudować polskiej elity.
Z czasem w „Domu polskim” pojawią się wartościowy teatr, sztuki plastyczne i inne dzieła, które warte są zauważenia. Dużo miejsca będziemy
poświęcać takim wybitnym twórcom, jak uznany
w USA rzeźbiarz Andrzej Pityński, autor znaczących monumentów.
Będziemy także dążyć do odrodzenia się polskiego
dziennikarstwa. W „Domu polskim” znajdzie się
miejsce dla młodych ludzi, którzy przezwyciężą
dzisiejszą zapaść mediów przez uczciwe postawy i dbałość o standardy dziennikarskiej misji.
Wiadomości w „Domu polskim” będą po prostu
prawdziwe, rzetelnie relacjonowane i uczciwe.
Komentarze będą wyraźnie oddzielone od treści
informacji. To niewiele, ale i tak zbyt wiele jak
na standardy większości obecnych na polskim
rynku mediów.
Uruchomimy produkcję wartościowych filmów
dokumentalnych i reportaży, które uczciwie będą
pokazywać świat, w którym żyjemy.
Osobną, ale niezwykle ważną dziedziną, która
znajdzie swoje miejsce w „Domu polskim”, będzie
religia. Tu postaramy się publikować wypowiedzi i wywiady z najbardziej charyzmatycznymi
polskimi kapłanami i kaznodziejami. Będziemy
relacjonować najważniejsze wydarzenia z życia
polskiego Kościoła. To, co jest wartościowe i ważne dla polskich katolików, będzie miało swoje
miejsce w „Domu polskim”.
Ktoś powie: No, reklamuje pan tu swój nowy projekt, ale jaka jest gwarancja tego, że panu akurat
się uda i że to właśnie pański portal będzie inny
niż pozostałe? Stanie się tak z kilku powodów. Po
pierwsze – pomysł powstaje od zera. Nie mamy ani
znaczących środków finansowych, ani też poparcia
i pieniędzy ze strony wielkich korporacji i firm.
Nie bierzemy pieniędzy od instytucji publicznych
i z założenia nie będziemy korzystać z żadnych
środków „unijnych”. Nie ma bowiem „darmowego
lunchu” i za wszystkie dotacje i „darowizny” przychodzi świadczyć potem określone usługi, a my
chcemy być absolutnie wolni i polscy.
No, ale z czegoś przecież tak ambitnie zakrojony pomysł trzeba sfinansować, więc jak pan to
sobie wyobraża? Stworzymy „Dom polski” za
pieniądze... Polaków. Wiem, że najpierw musi się
pojawić konkretny pomysł, a potem – jeśli jest
to pomysł szczery i uczciwy – znajdą się środki na jego realizację. Tak jest z realizowanym

właśnie przeze mnie dużym filmem dokumentalnym „Święci z Doliny Niniwy”. Lwia część
jego budżetu jest już zebrana i pochodzi jedynie
z „polskiego wdowiego grosza”. Podobnie będzie
z „Domem polskim” – skoro jest on Polakom potrzebny, to pojawią się też środki. Gwarancją jego
powodzenia są oczekiwania realizatorów. Chcemy
być maksymalnie ambitni w treści i powściągliwi
w wydawaniu pieniędzy. Mój zespół nauczony jest
pracy w spartańskich warunkach, jednak nigdy
tych warunków nie widać w realizowanych przeze
mnie reportażach i filmach. Tak będzie i z nową
platformą medialną. Znam swoich współpracowników i wiem, na co ich stać.
To musi się udać. Uda się przede wszystkim jednak
dlatego, że polska wspólnota tego właśnie potrzebuje. To oczywiście śmiałe przekonanie, jednak
opieram je nie na swoim widzimisię, ale na tym,
czego słuchałem na dziesiątkach spotkań w Polsce,
Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie
rozlega się wołanie o prawdziwie polską platformę medialną. Skoro jednak nikt jej dotychczas
nie tworzy, to biorę się za to sam, zobligowany
głosem tysięcy ludzi, z którymi się spotkałem. To
właśnie publiczność moich spotkań stworzyła ten
projekt, a ja tylko pokornie staram się zrealizować
zalecenia moich widzów, czytelników i słuchaczy.
Powiedzą Państwo: Ot, nieskromnie reklamuje
pan swoje nowe przedsięwzięcie. I pewnie by tak
było, gdyby nie fakt, że nowa inicjatywa jest dla
wszystkich i każdy może się w nią zaangażować.
Na tym będzie polegać specyfika „Domu polskiego”. Będzie on domem dla wszystkich, którzy
szanują wiarę w Jezusa Chrystusa oraz kochają
Polskę. Tylko takie warunki będą budowały próg
naszego nowego domu i im więcej Polaków będzie
czuło się w nim jak u siebie, tym większy będzie
nasz wspólny sukces.
„Dom polski” będzie dla Polaków mieszkających
nad Wisłą i dla tych, których los pognał na obczyznę. Będzie dobrym domem dla polskich wiadomości, poglądów, dyskusji i twórczości artystycznej.
Im bardziej poczujecie się w nim jak w domu, tym
większy będzie nasz sukces.
Wielkie wydarzenie, które będzie w „Domu polskim” szczegółowo relacjonowane, to „Pierwszy
Marsz Życia Polaków i Polonii”, który organizuję
14 sierpnia 2019 r. – w rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego. W skupieniu i pełni głębokich
refleksji przejdziemy przez obóz koncentracyjny
Auschwitz. Sądząc z odzewu, który ten pomysł
zyskał, będzie to ważne wydarzenie – dla „Domu
polskiego” najważniejsze.
Witold Gadowski
Niedziela Ogólnopolska 12/2019, str. 36-37
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W słonecznej Lizbonie

Grupa ośmiu ekonomistek z klasy I Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wraz z nauczycielkami przez tydzień
przebywała w stolicy Portugalii – Lizbonie. Uczennice poznawały tamtejszą kulturę, odwiedzały ciekawe miejsca oraz zdobywały wiedzę.
Młodzież do Lizbony wyjechała w niedzielę (19
maja). Podczas pobytu za granicą uczennice poznały rówieśników ze szkoły INETE Technical
School (Portugalia) oraz z Włoch i Hiszpanii.
Dziewczęta uczestniczyły również w zajęciach
z wykorzystaniem programu Arduino. Ponadto
zwiedzały przepiękną, skąpaną w słońcu Lizbonę. Zobaczyły także Muzeum Historii Lizbony,
Pomnik Odkrywców, Klasztor Hieronimitów oraz
wieżę Torre de Belem.
Opr. B Żarkowska

Dodatkowe zajęcia
dla uczniów ze szkół
podstawowych
Obecnie w naszej Gminie odbywają się zajęcia dla uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Kolbuszowa zaangażowanych w projekt pn.
„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie
nauczania oraz rozwijanie kompetencji
kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Inicjatywa realizowana jest w celu wyrównania
poziomu nauki i umiejętności uczniów osiągających niskie wyniki w nauce oraz rozwijania wiedzy zgodnie z potencjałem i zainteresowaniami
uczniów zdolnych.

Projekt został podzielony na kilka etapów.
W pierwszym z nich, wraz z początkiem roku,
szkoły podstawowe na terenie gminy Kolbuszowa
zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia

było przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
które pozwoliły na bliższe zapoznanie się z możliwościami wykorzystania zakupionego sprzętu
podczas zajęć dodatkowych z uczniami oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie nowoczesnych technik
informatycznych.
Od 15 kwietnia uczniowie biorą udział w zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
z języka angielskiego, matematyki i informatyki.
Podczas zajęć dzieci korzystają z nowo zakupionego sprzętu, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę
zapoznając się z nowoczesnymi technologiami
informatycznymi, cyfrowymi i technologicznymi.
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Wizyta dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1
w Kolbuszowej

W dniu 4 czerwca Ogród ROD „Prefabet” odwiedziła grupa dzieci z klasy 1a
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.
Zbiórka całej klasy pod bramą ogrodu zaczęła
się już przed godziną 8 rano. Dzieci w ramach swoich lekcji przyrody wczesnym rankiem przyjechały
prosto na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prefabet”, na którym Zarząd ROD wraz ze

wsparciem Rady Rodziców i wychowawcy klasy
przygotował dla małych ogrodników wiele ciekawych zajęć.
W związku z deszczowym i chłodnym początkiem wiosny, dzieci w kwietniu posadziły w do-
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niczkach swoje warzywa, które przez cały okres
wzrostu doglądali w klasowym kąciku przyrody.
Teraz nadszedł czas na przesadzenie sadzonek
do gruntu.
Podczas dzisiejszych zajęć dzieci ochoczo pod
okiem działkowiczów sadzili przyniesione warzywa i pielęgnowali już wcześniej zasadzone przez
działkowiczów warzywa i owoce.
Po zakończeniu lekcji przyrody wszyscy rzucili
się w wir zabawy, odpoczynku i przygotowanego poczęstunku wraz z tradycyjną już kiełbaską
z grilla.
Spotkanie było częścią projektu „Dzieci uczą się
ogrodnictwa” realizowanego w przy współpracy
ROD „Prefabet” i Gminy Kolbuszowa.
ROD „Prefabet”

ROD „Prefabet”

OSTATNI
WYJAZD
W RAMACH PROJEKTU „KULTURA
„DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE” W HUCIE
KOMOROWSKIEJ”
W maju miał miejsce ostatni wyjazd w ramach
realizacji projektu p.n.: Kultura „Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo Przyjaciół Huty
Komorowskiej z Fundacją PZU.
Celem projektu było zorganizowanie wycieczek
do instytucji kultury i muzeów historycznych dla
dzieci z PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Od października 2018
do maja 2019 roku dzieci i młodzież wzięła udział
w ośmiu wyjazdach do miejsc związanych z kulturą
wyższą lub historią. Zwiedzili: Muzeum Narodowe
w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskie-

go w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej, wzięli udział w spektaklu
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
pt. „Przygody Koziołka Matołka”, w spektaklu
w Teatrze Maska w Rzeszowie pt. „Opowieść Wigilijna” byli w Radomyślu nad Sanem, w Filhar-

monii w Rzeszowskiej na
operze pt. „Rusałka”. Ostatni wyjazd zaplanowano
do Opery Krakowskiej, gdzie w przeddzień 200
urodzin Stanisława Moniuszki młodzież mogła
zobaczyć operę „Straszny dwór”.
Celem Towarzystwa Przyjaciół Huty Komo-
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rowskiej była realizacja takiego projektu, który
pomógłby zwiększyć dostęp do szeroko pojętej
kultury wyższej uczniom szkoły podstawowej
w Hucie Komorowskiej oraz w sposób atrakcyjny
zwiększałby wiedzę historyczną. Realizacja zadań
przewidzianych w ramach projektu p.n. „Kultura
„Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej”
z pewnością przyczyniła się do uwrażliwienia na
dobra kultury wśród uczestników projektu, ukształtowania postawy bycia aktywnym odbiorcą kultury, miała wpływ na rozwój zainteresowań kulturą
oraz historią i przyczyniła się do ukształtowania
ciekawości poznawczej oraz aktywnej postawy
wobec wartości patriotycznych i kulturalnych. Projekt był finansowany ze środków Fundacji PZU.
dr Ewa Kopeć, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Huty Komorowskiej

Szkolne zawody pływackie o Puchar
Dyrektora SP im. Królowej Jadwigi w Widełce
W dniu 28.05.2019 r. na pływalni ,,Fregata” w Kolbuszowej odbyły się szkolne zawody pływackie uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce.

To pierwsze tego typu zawody w historii naszej
szkoły. Uczniowie po całorocznej nauce pływania
mieli okazję sprawdzić swoje pływackie umiejętności, a główna nagroda-Puchar Dyrektora Szkoły- jeszcze bardziej motywowała ich do licznego
udziału w konkursie. Do rywalizacji przystąpiło
28 chętnych uczniów, którzy zostali podzieleni
na trzy grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Dwie mniej zaawansowane grupy pływały
na małym basenie: I grupa- z deską na plecach,
II-grupa- na plecach, bez deski. Na dużym basenie
zmierzyli się uczniowie pływający samodzielnie,
stylem dowolnym. Zwycięzcy, którzy uzyskali najlepszy czas, zostali obdarowani przez p. dyrektora,
Mirosława Karkuta, upragnionymi pucharami.
Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy. Duże

Puchar
Polski Nordic
Walking
2019 w
Kolbuszowej!

W sobotę 1 czerwca Gmina Kolbuszowa już po raz siódmy gościła miłośników marszów z kijkami z całej Polski.

W Pucharze Polski Nordic Walking 2019
wzięło udział niemal czterystu zawod-

brawa i gratulacje należą się jednak wszystkim
uczestnikom konkursu za zaangażowanie, odwagę
i wytrwałość.
I grupa:
Emilia Kulpińska- 1. miejsce
Anastazja Bróż- 2. Miejsce
Joanna Wojda- 3. miejsce
II grupa:
Szymon Faryniarz- 1. miejsce
Sandra Chudzik-2. miejsce
Krzysztof Kretowicz- 3. miejsce
III grupa:
Zuzanna Borawiak- 1. miejsce
Julia Płoch- 2. miejsce
Łucja Sączawa-3. Miejsce
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ników. W tym roku miejscem startu i
mety rozgrywek był stadion w Weryni.
Uczestnicy ścigali się na trzech dystansach: 5
km, 10km i półmaratonie w klasyfikacji indywidualnej w podziale na wiek i płeć. Specjalną trasę 400 metrów przeszły również dzieci do lat 8.

Start zawodników poprzedził pokaz prawidłowej
techniki NW oraz wspólna rozgrzewka. Wszystkim zawodnikom wręczono pamiątkowe medale
i pakiety startowe. Trzy najlepsze osoby w każdej
kategorii otrzymały puchary. Na koniec zawo-
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dów rozlosowano upominki ufundowane przez
sponsorów.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za wspólną zabawę!

JAK PRZETRWAĆ UPAŁ?

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza
30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18,
a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV
notowane jest w godzinach 12 – 13.
Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta
ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu.
Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru
słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to:
zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności,
gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Niewątpliwie, upał
wpływa również na układ nerwowy człowieka.
Wysokie temperatury mogą powodować ospałość,
zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że
upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta,
gdyż wysokie temperatury również u nich mogą
prowadzić do przegrzania organizmu.

OCHRONA
• należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt
długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla
organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu,
a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu
nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy
tym kremy ochronne;
• dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić
z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie
z nakryciem głowy;
• w ciągu dnia należy zamykać w domu okna
i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy

temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście
warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;
• należy unikać forsownego wysiłku
fizycznego w najgorętszej porze dnia.
Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może
doprowadzić do odwodnienia, skurczów
mięśni spowodowanych odwodnieniem
i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu
lub udaru cieplnego; pod żadnym pozorem
nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym
samochodzie może osiągać bardzo duże wrtości;
• należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże
to właściwą termoregulację organizmu; należy
nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej
niegazowanej;
• należy unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
• osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają
one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;
• jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy
skontaktować się z dyspozytorem medycznym,
dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe
należy przenieść się w chłodne miejsce; należy
unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują
w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu
wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może

to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
• będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno
gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać
ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy
powoli się w niej zanurzyć;
• będąc w podróży, należy częściej robić przerwy
i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur
na koncentrację;
• w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które
dostarczają organizmowi niezbędnych składników
mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo
obciążają i tak zmęczony upałem organizm;
• należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ
sprzyja to odwodnieniu organizmu.
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• należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą
powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem;
• należy chronić dziecko przed słońcem, m.in.
używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy,
kiedy ten stoi w ocienionym miejscu;
• należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne
napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe
herbatki, a także wodę mineralną lub sok;
• należy kąpać dziecko w letniej (nie zimnej)
wodzie;
• nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż
w upalne dni może być mu niewygodnie i gorąco;
• przed wyjściem z dzieckiem na spacer, należy
zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę
z napojem;
• należy smarować dziecko kremami z wysokim
filtrem;
• nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz
w porze, kiedy jest najbardziej gorąco;
• wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bak-
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terii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć
dokładnie ręce.

SENIORZY
• osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków.
Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie
może się zwiększyć nawet
do zagrażającego życiu.
W związku z tym powinny one bardzo uważnie
monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń
związanych z postępowanie
podczas upałów.
Źródło: Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Opr. B. Żarkowska

Gminne Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar
Burmistrza Kolbuszowej 2019
W dniu 06.06.2019 r. na Krytej Pływalni „Fregata” odbyły się Gminne Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.

Zawody rozpoczęły się powitaniem uczestników
oraz opiekunów i rodziców przez Kierownika
Pływalni Panią Monikę Woźniak oraz Sekretarza
Gminy Pana Krzysztofa Matejka. Po kilku ciepłych
i zagrzewających do zawodów słowach rozpoczęły
się rozgrywki.

Wśród startujących ze Szkół Podstawowych
naszej Gminy- 130 zawodników w kategorii
klas I – VIII wyłoniło się wielu medalistów, którzy
stanęli na podium oraz tych, którzy w dobrym stylu
i zdrowej rywalizacji zdobyli nieco niższe pozycje
w świetnym czasie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie – jednocześnie
sprawując opiekę i dbając o komfort zwłaszcza
tych najmłodszych zawodników z klas I-III Szkoły
Podstawowej.

Całość imprezy przebiegała w bardzo emocjonującej i przyjaznej atmosferze przy kibicowaniu
opiekunów i rodziców naszych startujących. Na
zakończenie każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom.
Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na następne równie fascynujące zawody.
Kryta Pływalnia Fregata
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Aplikacja mobilna
Gminy Kolbuszowa!
Urząd Miejski uruchomił oficjalną
aplikację Gminy Kolbuszowa. Aplikacja
jest narzędziem do przekazywania praktycznych informacji dla mieszkańców
i turystów.

Aplikację można pobrać z Google Play albo
z App Store. Dostęp do informacji i komunikatów
jest bezpłatny.
Aplikacja to mobilny przewodnik przedstawia-

jący m.in. atrakcje turystyczne, bazę noclegową
i gastronomiczną. Mobilna aplikacja zawiera zróżnicowane moduły tematyczne m.in. aktualności,
ciekawe miejsca, ważne telefony.
Każdy obiekt zawiera opis, lokalizację położenia na mapie z możliwością wyznaczenia trasy
dojazdu, zdjęcia oraz interaktywne dane kontaktowe. Zamieszczane informacje są przydatne
w codziennym życiu mieszkańców. Zachęcamy
do korzystania!

Przypominamy...

8 czerwca 1946r.

– w Londynie odbyła się wielka parada zwycięstwa, w której oprócz brytyjskich
żołnierzy wzięli udział Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy,
Czesi, Belgowie, Norwegowie, Francuzi, Meksykanie, Brazylijczycy, Grecy, Etiopczycy, Hindusi, sanitariusze z Fidżi, policjanci z Libanu i oddziały robotnicze z Saszeli.
Zabrakło Polaków, którzy stali się po II wojnie światowej niepotrzebnymi na brytyjskich wyspach intruzami.

Anglicy wysłali zaproszenie na tę paradę tylko
do rządu Polski Ludowej w Warszawie, pomijając
rząd RP na uchodźctwie w Londynie, a Polskim Siłom Zbrojnym na zachodzie nakazali rozwiązanie.
Wtedy właśnie generał Anders dostał pierwszego
zawału. Powołano Polski Korpus Przysposobienia
i Rozmieszczenia, który miał się zająć likwidacją
polskich oddziałów na Zachodzie. Zamiast prasować galowe mundury na paradę zwycięstwa,
polscy żołnierze musieli martwić się, jak żyć na
coraz mniej gościnnej angielskiej ziemi. Anglicy
potraktowali Polaków bardzo brutalnie, a czarę goryczy przelał dekret komunistycznej rady państwa
Polski Ludowej z dnia 24 września 1946 r., który
pozbawił obywatelstwa sporej liczby generałów
i oficerów, a powracający z Zachodu polscy żołnierze do ludowej Polski kończyli w katowniach
UB, bądź spędzali resztę życia w towarzystwie
białych niedźwiedzi. Kiedy wiadomość o tym,
że do parady nie zaproszono PSZ na Zachodzie
wyciekła do angielskiej opinii publicznej, szarpnęła sumieniami posłów konserwatywnych, w tym
Winstona Churchilla, który w Teheranie, Jałcie
i Poczdamie zaklepał sowiecką okupację Polski.
Czy był to prawdziwy akt skruchy angielskiego
premiera z czasów II wojny światowej, czy protestował tylko dlatego, że nie był już w tym czasie
premierem, bo przegrał wybory i stał się opozycją
wobec rządzących? W angielskiej prasie posypały się mocne artykuły dotyczące pominięcia

PSZ w uroczystej paradzie zwycięstwa. Po tej fali
krytyki w ostatniej chwili na paradę zaproszono
jedynie polskich lotników – uczestników bitwy
o Anglię, o których Winston Churchill mówił, że
„nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym”.
Mieli uczestniczyć pod sztandarami RAF-u, a nie
z naramiennikami z napisem POLAND. Polscy
podniebni rycerze w solidarności z 200 tysięczną
polską armią na Zachodzie, którą Anglicy zmusili
do rozwiązania, honorowo odmówili. Zaproszenie
delegacji ludowej Polski na paradę zwycięstwa do
Londynu wywołało w komunistycznej Warszawie zakłopotanie. Zdezorientowani włodarze znad
Wisły zastanawiali się, co na to powie Stalin? 7
czerwca w przeddzień parady na ręce ambasadora
brytyjskiego w Warszawie wpłynęła odpowiedź
komunistycznego MSZ, w której czytamy, że „Naczelne Dowództwo Ludowego Wojska Polskiego
podjęło decyzję o wstrzymaniu reprezentacji Polski
w Defiladzie Zwycięstwa… Rząd polski nieprzyjemnie zaskoczony został sposobem, w jaki Rząd
Jego Królewskiej Mości udzielił generałowi Bór-Komorowskiemu wszelkich ułatwień na wyjazd
do Stanów Zjednoczonych. Cel podróży Bora-Komorowskiego był wybitnie wrogi w stosunku
do ustroju demokratycznego w Polsce… Wyjazd
Bora- Komorowskiego był tylko kuriozalnym pretekstem odmowy w paradzie zwycięstwa w Londynie. Likwidacja PSZ na Zachodzie była kolejnym

wystawieniem Polaków do wiatru. Po niedotrzymaniu sojuszniczych porozumień w 1939r. Polacy
i tak garnęli się do tworzących polską armię Francji
i Anglii. W 1940r. stanęli w obronie ojczyzny dżentelmenów, którym od czasów Wilhelma Zdobywcy
od 1066r. groził kolejny najazd ze strony Niemiec.
Polskich żołnierzy Anglicy wysyłali na najcięższe
odcinki II wojny światowej: Tobruk, Monte Cassino, Arnhem, Falaise. Polskie pierwsze skrzypce
w tych wojennych bataliach grali ludzie, którzy
zmieniali bieg tej wojny. Zamiast wykładać strategię na Akademiach Wojskowych, musieli utrzymywać się przy życiu, jako pracownicy gospodarczy,
magazynierzy, mechanicy, producenci pieczarek,
barmani, nocni stróże. Generał Stanisław Sosabowski, ten okrzyknięty, jako winny za „o jeden
most za daleko” pracował jako magazynier i miał
na utrzymaniu niepełnosprawnego syna, któremu Niemcy w powstaniu warszawskim odebrali
wzrok. Bór-Komorowski został tapicerem, barmanem i pracownikiem od wszystkiego, mającym na
utrzymaniu niepełnosprawną córkę. Stanisław Maczek, dowódca polskich pancerniaków dożył 102
lat. Tak wyglądały ostatnie lata Polaków, którzy
przeszli do historii II wojny światowej. Mało tego.
Angielscy dżentelmeni wystawili Polakom rachunek za ich utrzymanie w czasie II wojny światowej,
za angielską broń, za angielski wikt, za mundury
angielskie z napisem POLAND. Nie, to nie jest
żart. Część tego wielkiego rachunku odebrali sobie
sami Anglicy z rezerw polskiego złota znajdującego się w depozycie w Kanadzie, które we wrześniu
1939r. udało się do Konstancy. W działaniach wojennych na Zachodzie Polskie Siły Zbrojne były
pod względem liczebności trzecią siłą na arenie
działań wojennych i za to wystawili nam rachunki.
Kto Anglikom wystawi rachunki za zdradzenie nas
i ich bezczynność w 1939r., za sprzedanie nas wraz
z Amerykanami w Teheranie, Jałcie i Poczdamie
Sowietom. Czy tak robią dżentelmeni?
Stanisław Gorzelany
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Liczy na młode talenty

etu

Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją? Połącz piękne
z pożytecznym i zgłoś się do naszej
redakcji.

we

08
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Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
Kontakt:
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

alne videofilmowanie
e wszelkich uroczystości
umy 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

Nr 309Nr 208

przegląd
KOLBUSZOWSKI
przegląd
KOLBUSZOWSKI

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
00
00 kolis
szkoŁy kosMetycznej
w godz
. od7pon.
16-od.Beata
czynne
do-piątku
9.00- 18.00

w soboty
700
- 1813tel.00603 754 349
Kolbuszowa, ul. Obr.
Pokoju
sobota od 8.00-13.00
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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

druk

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

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

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

25
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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 KOLBUSZOWSKI

Nr 309

33

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

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401
HURTOWNIA TECHNICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

