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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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50. LECIE MATURY 1969 r.
15 czerwca 2019 r. spotkali się absolwenci Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej, którzy zdali maturę 50
lat temu, w 1969 roku.
Na spotkanie przybyła pani profesor
Krystyna Sochacka, wychowawczyni
klasy „A”. Otrzymała podziękowania za
trud włożony w kształtowanie i nauczanie
swoich wychowanków. Na grobach profesorów złożono kwiaty i zapalono znicze.
Mszę Świętą odprawił ks.proboszcz Lucjan Szumierz, a asystował mu ks. Tadeusz
Kardyś- absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, jeden z jubilatów.
Jak przyjemnie było uczestnikom spotkania patrzeć na siebie, uśmiechać się,
gdyż przypominali sobie żywo czasy,
których wspólnie doświadczali. Wróciły
w pamięci tamte emocje, nadzieje, trudy,
idee, też tamte miłości. Czasy, w których
też wygłupiali się wspólnie.
Te 50 lat ich dojrzałości różnie wszystkich doświadczyły, w różne wydarzenia,
zbiegi okoliczności, przeżyli różne historie
życia. Zapewne wpłynęło to na zmianę
ich osobowości, ale to wszystko nie było
w stanie odebrać im tego, co najważniejsze: więzi, która ich wówczas połączyła.
Po tylu latach, z różnych stron Polski,
a także z zagranicy chciało się 50.osobom
przybyć, by się spotkać razem, wrócił

tamten klimat. Przenieśli się w tamte razem
spędzone, młode lata. Ożyła tamta bliskość,
serdeczność. Wypytywali się o różne rzeczy, nie mogli się z sobą nagadać, czuli się,
jakby rozstali się wczoraj. A są to dawne
czasy. Niekoniecznie lepsze, ale takie,
z których czerpać można wszystko, czego
brakuje ludziom dzisiaj,a czego tak bardzo
potrzebują.
Cyfra 50 ma bardzo dobre konotacje.
Przypisywanie jubileuszowi 50.lecia
przymiotnika złoty jest jak najbardziej
właściwe. Bowiem osoby, po tych 50 latach dojrzałości, tak jak złoto, opierają się
wpływom różnych kwasów, nie poddają się

wymuszonym reakcjom, lśnią jak przystało
na ten drogocenny kruszec, stosują w swoim postępowaniu złoty środek szukając
kompromisu pomiędzy skrajnościami, które
ich otaczają.
Posiadają złote serca tożsame z uśmiechem na twarzy i serdecznym usposobieniem. Ale też nie obiecują złotych gór. A na
co dzień powinni pamiętać, że czystego
złota rdza się nie ima. Takiego nastawienia
do życia życzymy wszystkim szanownym
jubilatom.
Maria Markusiewicz Cacaj- absolwentka
LO w Kolbuszowej maturzystka 1969 r.

W KOLBUSZOWEJ ŚPIEWAĆ
GOSPEL KAŻDY MOŻE

Powstały w październiku ubiegłego roku Chór Gospel wystąpił w dniu 2 czerwca
o godzinie 16:00 na scenie Domu Kultury w Kolbuszowej.

Publiczność złożona z miłośników tego gatunku z przyjemnością wysłuchała krótkiego popisu wokalnego. Chór prowadzi Sarah Britton,
Amerykanka, osoba kompetentna, globtroterka,
która prowadziła tego rodzaju zespoły w wielu
krajach świata ,między innymi w Chinach. Zajęcia
w Kolbuszowej odbywały się w czwartki, dość
systematycznie i zaowocowały dwoma koncertami,
które uzupełniali do godziny trwania jeszcze inni
wykonawcy. Na ostatnim występie, który zamyka
kilka pierwszych miesięcy pracy grupy, zadebiutował w roli konferansjera Andrzej Korzec, znany

rzeszowski plastyk. Po wakacjach zajęcia chóru
zostaną wznowione w październiku. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem
w pracy artystycznej tego unikalnego zespołu.
Kolbuszowa to małe miasteczko, ale nie aż tak
małe, żeby ten zespół musiał być tak niewielki. Na
ostatnim koncercie wystąpiły wszystkie pokolenia:
dzieci, młodzież i dorośli, udowadniając, że wcale
niełatwą muzykę gospel śpiewać każdy może…
Jesienią planowany jest również kurs języka angielskiego, który poprowadzą Amerykanie z tego
chóru.

ADAMOWI
JAROSZOWI
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry
składają
koledzy i koleżanki
z Przeglądu Kolbuszowskiego
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Koń taki jest!

W pierwszą sierpniową niedzielę Muzeum zaprasza do skansenu na spotkanie z największym pomocnikiem w chłopskim
gospodarstwie! Organizatorzy planują pokazy, zabawy, konkursy i wiele, wiele innych atrakcji!
Na 4 sierpnia br. (godz. 12.00 – 18.00) pracownicy
skansenu wraz z ekipą z Zagrody Jeździeckiej
„Mustang” z Dzikowca zaplanowali pokaz ras
i końskich maści, paradę koni, a także zawody i pokazy jeździeckie. W trakcie pokazów będzie można
obejrzeć konie rasy małopolskiej, zimnokrwistej,
wielkopolskiej, śląskiej oraz koniki polskie, kuce
wierzchowe i sztetlandzkie, hucuły i haflingery.
Będzie także Konkurs Potęgi Skoku, zawody w powożeniu furmankami i zwózka słomy na czas.
Dla aktywnych turystów przygotowano przeróżne
zabawy i możliwość przejażdżki konno. Przy kuźni
ze Staniszewskiego kowal Stanisław Kopala zaprezentuje to niezwykłe rzemiosło, a przy zagrodzie
z Wrzaw Jan Dudziak będzie wykonywał drewniane koniki, zaprzęgi i wózki oraz inne malowane
zabawki. Panie z Kolbuszowskiego Kołoa Kobiet
będą serwowały regionalne smakołyki w szkole
z Trzebosi, a w karczmie z Hadli Kańczuckich –
gospodynie z Weryni.
Ponadto w kościele z Rzochowa, chałupie z Cierpisza oraz na wystawie malarstwa „Piękno w pejzażu odbite” w spichlerzu z Bidzin będzie czekał
przewodnik, który oprowadzi turystów po wnętrzu
zabytkowego obiektu.
Oto plan dnia:
12.00 – 18.00 – prezentacja prac rzemieślników
i kiermasz wyrobów rymarskich
12.00 – 18.00 – kuchnia regionalna w szkole
z Trzebosi i karczmie z Hadli Kańczuckich
13.00 – 18.00 – możliwość przejażdżki konno
13.00 – 15.00 – pokaz ras i maści końskich
15.00 – 15.30 – parada koni
16.00 – 18.00 – Konkurs Potęgi Skoku, pokazy
jeździeckie i zawody w powożeniu furmankami
Wstęp do skansenu tego dnia wynosi:
12 zł – bilet normalny, 9 zł – bilet ulgowy,
34 zł – bilet rodzinny, dzieci do 7. roku życia wstęp
bezpłatny.

Pszczeli
dzień!

8 sierpnia w całej Polsce w różny
sposób jest obchodzone święto owadów,
od których zależy równowaga w całym
ekosystemie. Wielki Dzień Pszczół obchodzony jest także w skansenie.
Od godz. 10.00 do 15.00 będzie można zagrać
w grę terenową. Udział w niej można brać indywidualnie bądź drużynowo. Do rozwiązania będzie
prowadzić osiem punktów tematycznych związanych ze światem owadów zapylających. Uczestnicy wyruszą z budynku kasy (dworek z Sędziszowa
Małopolskiego) do punktu oznaczonego numerem

1, przejdą kolejno aż do punktu nr 8 znajdującego się w szkole z Trzebosi. W każdym z tych
ośmiu miejsc po wykonaniu zadania zdobywa się
słowo. Wszystkie posłużą do wypełnienia krzyżówki zamieszczonej na końcu Karty Wędrówki
i odczytania hasła finałowego. Dla uczestników,
którzy poprawnie odczytają hasło, przewidziane
są nagrody.
Od godz. 11.00 do 14.00 będzie można wziąć
udział w spotkaniu z pszczelarzem – poznać podstawowy sprzęt pszczelarski, wykonać świecę
z węzy i odlewaną z formy. Dodatkową atrakcją
będzie możliwość obserwowania pracy pszczół
w ulu pokazowym oraz odwirowania i degustacji
miodu prosto z plastra.
Atrakcje te zapewnią zaprzyjaźnieni pszczelarze
z pasieki „Maciejka” z Mielca. Impreza organizo-

wana jest w ramach akcji społecznej „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Wstęp do skansenu: bilet normalny – 10 zł, bilet
ulgowy 7 zł, bilet rodzinny – 28 zł, dzieci do 7 roku
życia – bezpłatnie
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Albertyńskie święto

Występy muzyczne, konkursy i zabawy, prezentacje wyrobów piekarniczych, rajd rowerowy i Nordic Walking to główne atrakcje jubileuszowej, bo 10 już edycji „Albertynek”. Tegoroczny Piknik Pachnący Chlebem odbył się 23 czerwca br. przy kościele pw.
Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Zabawa rozpoczęła się o godz. 15.00 występem
Kapeli Ludowej oraz animacjami dla dzieci. Następnie o godz. 16.00
odbyła się Msza Święta w intencji cyklistów z udziałem duszpasterza
pielgrzymek rowerowych ks. Pawła Smolenia. Tradycyjnie zorganizowany został Albertyński Konkurs Chlebowy. W tym roku rywalizowały
w nim Koła Gospodyń Wiejskich z Weryni, Nowej Wsi, Domatkowa
i Świerczowa. Przybyli goście mieli okazję spróbowania przygotowanych przez Panie przysmaków.
Dla najmłodszych nie brakowało atrakcji. Były konkursy, dmuchane
zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, przejażdżki kucykiem oraz pokazy
straży pożarnej.
Na scenie zaprezentowali się m.in. kapela Cmolaskie Chłopoki, afrykański Claret Gospel, Kapela Władysława Pogody, Paweł Steczkowski oraz
Zespół Effekt. Gwiazdą imprezy był religijny zespół muzyczny Arka
Noego z Poznania. Wieczór zakończył pokaz fajerwerków.
Organizatorem wydarzenia była Parafia pw. Św. Brata Alberta, a współorganizatorami Regionalne Towarzystwo Kultury im. Goslara, Miejski
Dom Kultury i Urząd Miejski w Kolbuszowej.
Fot. MDK Kolbuszowa

2019
Serdecznie zapraszamy na kolbuszowskie święto muzyki, czyli XIV edycję Spinacz Festiwal.
Koncert odbędzie się 3 sierpnia (sobota) o godz. 18.00 na placu targowym przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej. Tegoroczną gwiazdą festiwalu
będzie zespół Happysad. Na scenie wystąpią również RoseMerry, Fern
Eyes oraz 0% NORMY.

W ramach muzycznego wydarzenia na ścieżce przyrodniczno-edukacyjnej Białkówka
zorganizowane zostaną zawody sportowe „Aktywna Kolbuszowa Spinacz 2019”.
Miasteczko zawodów zlokalizowane będzie na placu przy Nadleśnictwie Kolbuszowa
w Świerczowie.
Program minutowy rozgrywek:
• godz. 9.30-14.45 - biuro zawodów Świerczów/ k.Kolbuszowa (teren Nadleśnictwa
Kolbuszowa)
• godz. 11.00 - biegi na dystansie 5 km, 10 km
• godz. 11.05 - bieg dla dzieci 400m
• godz. 12.15 - nordic walking 5km
• godz. 12.20 - podsumowanie biegów
• godz. 13.15 - wyścig rolkarzy - jazda indywidualna na czas 6km
• godz. 13.30 - podsumowanie nordic walking
• godz. 14.30 - podsumowanie wyścigu rolkarzy
• godz. 15.00 - wyścig rowerowy - jazda indywidualna na czas 12 km
• godz. 16.30 - podsumowanie wyścigu rowerowego
Zawodników obowiązują wcześniejsze zapisy i opłata startowa.
Regulamin rozgrywek oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: http://biegikolbuszowa.pl/Biegi_Kolbuszowa/.
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POPŁYNĄŁ DŹWIĘK Z ARKI NOEGO
,,Pod Albertem” w Kolbuszowej
znów zapachniało chlebem podczas jubileuszowej 10 edycji integracyjnego i kulturalnego chrześcijańskiego festiwalu,
spotkania na placu kościelnym.
W niedzielę 23 lipca 2019 roku odbyły się tam
Albertynki, Piknik Pachnący Chlebem. Brat Albert
- Adam Chmielowski, to postać niezwykle ciekawa, inspirująca i godna naśladowania, wzór cech
ludzkich, społecznych i patriotycznych. Świetny
malarz, który porzucił karierę dla biednych i zagubionych, zakładając zakonny habit. Bohater
i weteran Powstania Styczniowego. Powszechnie
znane jest jego bezgraniczne oddanie dla biednych,
mniej jego duszpasterska działalność w środowisku dekadenckich, młodopolskich artystów.
Myśl świętego od lat przyświeca organizatorom
tego festiwalu bardzo potrzebnego społeczeństwu
naszego miasteczka i okolicy.
Z okazji jubileuszu ks. proboszcz parafii, jednocześnie dziekan dekanatu Jan Pępek, organizując
sponsorów sprawił kolbuszowianom mnóstwo
radości, zapraszając gwiazdę muzyki religijnej
zespół Arka Noego z Poznania. Stałym elementem
tego uduchowionego parafialnego pikniku jest
również Albertyński Konkurs Chlebowy. W tym
roku cztery dzielne koła gospodyń rywalizowały
w kategorii ,,Maminej drożdżówki’’ i ,,Gorącego
podpłomyka”. Były to panie z Weryni, Nowej Wsi,
Domatkowa i Świerczowa. Stoły uginały się od
pyszności. Wszystko naturalne, świeże i smaczne. ,,Piknik pachnący chlebem” to część imprezy,
któremu wsparcia udzielił ,, Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie. Dzięki
czemu zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe - wypiekacze do chleba. Domowe
powidła, masła, dżemy i inne smarowidła robiły
furorę i smakowały publiczności, która zajadała się
nimi do woli. Lasowiackich specjałów spróbował
Robert Friedrich z Arki Noego, za co pięknie podziękował ze sceny po koncercie swojego zespołu.
Arka Noego to grupa wyjątkowa. Śpiewają i grają
od dwudziestu lat. Trzon stanowią dorośli, a dzieci
śpiewają w niej rotacyjnie. Zespół nagrał wiele
płyt, a ich muzyka jest znana i śpiewana nie tylko
przez dzieci, ale przez młodzież i dorosłych, którzy
pamiętają ją z dzieciństwa. Uśmiechnięte buzie na
scenie i pod sceną to nić duchowego porozumienia
występujących dorosłych i dzieci z widzami. Piknik pachnący chlebem otworzył Ksiądz Proboszcz
wraz z innymi duchownymi. Obecni na nim byli
Ewa Draus Wicemarszałek Województwa i Bur-

mistrz miasta Jan Zuba. Muzycznie rozpoczęła go
świetna młodzieżowa kapela Cmolaskie Chłopoki.
Organizator Parafia Brata Alberta przygotowała też wiele atrakcji plenerowych: dmuchanych
zjeżdżalni, trampolin i kul wodnych, sprawiając
pociechom olbrzymią frajdę. Tej najmłodszej kategorii wiekowej na pikniku było najwięcej w jego
historii. Trzeba dodać, że była to publiczność bardzo zadowolona. Rekord ogólnej liczby widzów
należy jednak do koncertu, w którym wystąpił
afrykański Claret Gospel i Kapela Władysława
Pogody oraz Paweł Steczkowski. Festiwal wsparło
wielu sponsorów, z kolei młodzież z KSM prowadziła akcję zbiórki środków na własne potrzeby.
Osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację
wydarzenia to ks. Przemysław Pelczar, Kamil Sołek i Izabela Karkut oraz pracownicy Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej. Piknik zakończył
zespół Efekt.

Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Kolbuszowa 2019”
W Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej zakończył się tegoroczny, dziewiętnasty już Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Kolbuszowa 2019”. W warsztatach trwających od 23 czerwca do 7 lipca uczestniczyli artyści z Polski i zagranicy, którzy zapoznawali miejscową młodzież i dzieci z różnymi technikami malarstwa oraz rzeźbiarstwa. Dla uczestników była to
okazja do rozwijania swoich talentów i umiejętności.
Mieszkańcy mogli obejrzeć efekty ich pracy na
wernisażu poplenerowym zorganizowanym 6 lipca
w Galerii G-2 w budynku szkoły podstawowej.
Zaprezentowane zostały dzieła o bardzo szerokiej
tematyce. Profesjonalni i młodzi twórcy czerpali
inspirację m.in. z kolbuszowskich krajobrazów.

XIX Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Kolbuszowa 2019” organizowali komisarz
pleneru Maksymilian Starzec i Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej. Przedsięwzięcie wsparli: Urząd Miej-

ski w Kolbuszowej, Związek Polskich Artystów
Malarzy i Grafików w Rzeszowie, Biuro Wystaw
Artystycznych w Rzeszowie oraz osoby prywatne.
Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

przegląd KOLBUSZOWSKI

6

Nr 310

ZOUZY NA TOPIE

Podczas tegorocznych Dni Kolbuszowej 8 i 9 czerwca 2019 roku dominowała muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Specyficzne
zjawisko kulturowe, jakim jest nurt muzyczny kultury disco polo. Na początku wystąpiła wschodząca gwiazda Rompey.

Po tym koncercie na scenie pojawili się
burmistrzowie Jan Zuba z Kolbuszowej i Dr
Hanusi Peter z węgierskiego miasta Mateszalka. Miasta partnerskiego Kolbuszowej,
pierwszego na świecie z elektrycznym
oświetleniem ulicznym. Miasto znad Nilu
w stosunku do swoich bratanków opóźnione
było pod tym względem o co najmniej pół
wieku. Kilka lat temu z okazji dni naszego
miasta Węgrzy zafundowali nam rewelacyjny spektakl teatru ognia w wykonaniu jednej z najlepszych grup ze swojego kraju. Po
raz czwarty dni naszego miasta odbyły się
na parkingu przy basenie ,,Fregata”. Podyktowane to było koniecznością znalezienia
miejsca pod atrakcyjne rozrywkowe urządzenia plenerowe. Miejsce się sprawdziło
pod względem wygody i bezpieczeństwa
imprezy masowej i nie utrudniało też życia
mieszkańcom. Na scenie pierwszego dnia
zobaczyliśmy występy dzieci i młodzieży,
uczestników zajęć prowadzonych w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej i jego
filiach. Wystąpili też akrobaci ze studia
prowadzonego przez Katarzynę Panek,
zagrał młodzieżowy Big Band Jazzowy.
Z przyjemnością również wysłuchaliśmy
ostrego punkowego brzmienia w wykonaniu Sexbomby. Po nich wystąpił zespół
Milano gwiazda disco polo. Pokaz laserowy zamknął gorączkę tej kolbuszowskiej
sobotniej nocy. Hałaśliwe fajerwerki od
trzech lat zastępuje ta nowa forma widowiska świetlnego, mająca tylko jedną wadę,
że do jej odbioru trzeba stanąć na wprost
laserów, co mimo informacji prezenterów
nie wszyscy zrobili. Wracając do początku
tego dnia wspomnieć trzeba o jak zwykle
udanej imprezie Klubu Kolbuszowa 4x4
na torze ,, Glinianka” . Miłośnicy jazdy po
niezbyt dobrych nawierzchniach przez kilka
godzin zmagali się o Puchar Burmistrza

Miasta. Dodatkowym utrudnieniem była
plaga komarów.
W następnym dniu na sportowo o piętnastej swoją olimpiadę w liceum Bytnara
rozpoczęły przedszkolaki. Słynny bohater
Janek patron liceum spędził w Kolbuszowej zaledwie pierwsze pięć lat, czyli można
powiedzieć wiek przedszkolny. Był świetnym uczniem, ale też niezwykle sprawnym
fizycznie młodzieńcem. Najmłodsi kolbuszowianie na pięknym nowym obiekcie
sportowym liceum próbowali iść w jego
ślady. Hasło ,,Ramię pręż- Ojczyźnie służ”
to zawołanie kolbuszowskich druhów sokołów, których związek w 1903 roku zakładał  
dziadek Bytnara, Józef Rechul. Za sprawą
zarządów osiedli dzieciaki miały możliwość uczestnictwa w sportowym współzawodnictwie. Z kolei o siedemnastej pod
Fregatą wystąpił dla nich Teatr Nemno ze
spektaklem ,,Trzy świnki’’, które o mało się
nie usmażyły w tropikalnym słońcu. Dostało się też wilkowi, którego nagrzana scena
parzyła w łapy. Mimo gorąca dzieci dały
się wciągnąć do wspólnej teatralnej zabawy.
Następnie ta niezwykle liczna i zróżnicowana wiekowo widownia zaczęła nasiąkać

lasowiacką kulturą swoich dziadków i pradziadków. W roli nauczycieli wystąpili
seniorzy z Ziemi Kolbuszowskiej, ucząc
tańca, śpiewu i ludowych zabaw. Kapela
Jurka Wrony zaprezentowała maluchom
polki, oberki, tramelki i sztajerki. Pięknie
wystąpiły młode Lasowiaczki z Kupna.
Zespół Górniacy przygotował duży garnek
najbardziej znanej lasowiackiej zupy ,,Kapusty zimioczanej”. W czasach ,,hamburgeryzacji” polskiej kuchni, małe Lasowiaczki
pałaszowały z przyjemnością tę wyjątkową
zupę, małosolne ogórki i chleb oraz inne
ludowe specjały. Na koniec było wielkie
układanie z klocków Cobi i mnóstwo nagród. Dzieci otrzymały ludowe zabawki,
instrumenty ,,brzdąkające”, podobne do
tych jakie w dzieciństwie wykonywał samodzielnie Władysław Pogoda, najsławniejszy
Lasowiak . Dodatkowo każdy mógł zabrać
do domu samodzielnie wykonaną budowlę
z klocków Cobi. Następnie na scenie stanął
zespół muzyczny Lasowiackie Hulaki,
stworzony przez Jurka Wronę i Romana
Dublańskiego, grupa grająca muzykę folkową i sentymentalną. Hulacy właśnie wydali
swój pierwszy singiel, którego ponad sto
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egzemplarzy rozeszło się błyskawicznie.
Następny lokalny akcent to występ Sabiny
Nycek wybitnej wokalistki z Kolbuszowej
z czwórką instrumentalistek tworzących
zespół Zouzy. Ten unikalny robiący coraz
większą karierę na polskiej scenie muzycznej girls band, dał prawdziwego muzycznego czadu. Podczas koncertu wystąpiła sio-
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stra Sabiny, Mariola Szypuła (z domu Nycek) obdarzona mocnym głosem wokalistka
i wirtuoz trąbki . Koncert Zouz zgromadził
największą widownię podczas całej imprezy i wzbudził największy aplauz publiczności.                                                                                                                                                               
Na zakończenie w charakterystycznej dla
gatunku disco polo stylizacji i aranżacji zo-

W piątek 28 czerwca wykonawcy Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej i Chór Parafii pw. św Brata Alberta uraczyli całkiem sporą liczbę
melomanów dużą porcją dobrej muzyki.
Zaangażowani w swoją pracę niezwykle kompetentni dyrygenci Edward Guzik
i Sylwia Rauch podjęli współpracę, która
zaowocowała wspólnym koncertem tych
dwóch zespołów. Zatytułowane ,,Muzyka
dobra jak chleb” wydarzenie zawierało
w sobie muzykę religijną, patriotyczną,
klasyczną i rozrywkową wykonywaną na
przemian przez chór i orkiestrę oraz wspólnie przez obydwie grupy. Ozdobą koncertu
były solowe występy śpiewaczki Katarzyny
Liszcz-Starzec oraz dyrygentki chóru.
Program koncertu odnosił się do postaci pa-

Werynia
świętowała!

Niedzielne uroczystości (14.07)
z okazji Dni Weryni 2019 rozpoczęły się
Mszą Świętą w kościele parafialnym pw.
św. Maksymiliana Kolbe. Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Chrystusa Miłosiernego oraz tablicą 500-lecia istnienia wsi, znajdującą się
przy Wiejskim Domu Kultury.►

baczyliśmy zespół Top Girls. Zespół składa
się    trzech topowych wokalistek, śpiewających prostą muzykę i proste teksty.
Topowe dziewczyny dość często okupują
listy przebojów specjalizujących się w tej
muzyce stacji radiowych i telewizyjnych,
a ich teledyski mają miliony wirtualnych
odsłon. Można się zżymać na jakość tej
muzyki, miałkie teksty jednostajne, schematyczne kompozycje i brzmienie. Jednak
trzeba wrócić do historii i zauważyć, że była
to pierwsza popularna muzyka odzyskanej
po latach komunizmu wolności. Relaksująca, prosta, łatwa i przyjemna, wybierana
przez masową publiczność, nie elitarna, nie
snobistyczna, po prostu muzyka dla ludu
zakończyła tegoroczne dni naszego miasta.

fot. Magdalena Małaczyńska

MUZYKA
POTRZEBNA
JAK CHLEB
CODZIENNY
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trona parafii św. Brata Alberta, świętego oddanego Bogu i ludziom patrioty i wybitnego
artysty. Kolbuszowska orkiestra za rok
obchodzić będzie 70 lat swojego istnienia.
Chór w tym roku obchodzi swoją pierwszą
okrągłą rocznicę. Na swoje dziesięciolecie
wydają atrakcyjną płytę z kolędami, która
będzie dokumentem ich pracy.
Zarówno chór jak i orkiestra ze swojego koncertowego zadania wywiązały
się znakomicie, co gromkimi brawami
docenili widzowie. Wartością muzyki
jest wzruszenie i radość jaką powoduje.

Obserwując zasłuchanie publiczności należy stwierdzić, że cel został osiągnięty.
Widzowie nie pozwolili zejść artystom
ze sceny w Sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej, bisom nie
było końca. Ten pierwszy muzyczny mariaż
chóru i orkiestry można uznać za wyjątkowo udany. Miejmy nadzieję, że będzie on
kontynuowany, bo w naszym mieście aż roi
się od uzdolnionych muzycznie artystów,
którzy cząstkę swojej muzycznej duszy
chcą oddać innym.
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Po części oficjalnej nastąpiło przywitanie gości na
stadionie sportowym w Weryni. Następnie wokalne
umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież,
które wykonały znane utwory lat 80 i 90. Na scenie
zagrali również Zespół Jarzębinki, Zespół Ludowy
Prymule oraz Weryńska Kapela Ludowa. Finałem
imprezy była wspólna zabawa taneczna mieszkańców z zespołem Intivo.
Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny.
W tegorocznych obchodach Dni Weryni uczestniczyli m.in.: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm
RP, Emil Wilk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marek Kuna Radny Rady Powiatu, Krzysztof
Matejek Sekretarz Kolbuszowej, Zbigniew Pytlak
Sołtys Wsi Werynia, Julian Dragan Radny Rady
Miejskiej, Ryszard Skowron Prezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej,
Lucyna Kwaśnik Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju i Promocji Wsi Werynia, Marta Tendera
Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich, Ma-

ria Opalińska Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Weryni, Grzegorz Romaniuk Prezes
Fundacji Na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej oraz Ks. Jarosław Depczyński
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Proboszcz Parafii Werynia i Ks. Prałat Stanisław
Wójcik. Imprezę poprowadził Grzegorz Starzec
Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Gen. Bronisław Kwiatkowski patronem
Dowództwa Operacyjnego RSZ

26 czerwca w Warszawie obchodzono święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych połączone z 15 rocznicą
powołania tego organu. W tym roku obchody święta miały również szczególne znaczenie dla wielu mieszkańców naszego regionu,
ponieważ Dowództwu nadano imię Honorowego Obywatela Miasta Kolbuszowa, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiejGenerała Bronisława Kwiatkowskiego.
Uroczystości w Warszawie rozpoczęły się Mszą
Świętą odprawioną w intencji Dowództwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz złożeniem
kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Dalsza część obchodów odbywała się przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas
których Biskup Polowy Wojska Polskiego JE ks.
bp. gen. bryg. dr. Józef Guzdek pośmiertnie odznaczył medalem gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
Po zakończonym apelu oraz defiladzie Delegacje
Dowództwa Operacyjnego RSZ na czele z gen.
dyw. Tomaszem Piotrowskim złożyły wiązanki
kwiatów przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 oraz obeliskiem poświęconym śp.
generałowi broni Bronisławowi Kwiatkowskiemu,
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znajdującym się na terenie siedziby Dowództwa
Operacyjnego RSZ.
W uroczystościach wzięła udział rodzina tragicznie
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zmarłego Generała, a także przedstawiciele powiatu kolbuszowskiego i naszej gminy, m.in.: Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś, Zastępca Burmistrza

Kolbuszowej Marek Gil oraz delegacja z sołectwa
Mazury z Gminy Raniżów.

pieńskie, Kolbuszowa Górna, Nowa Wieś. Natomiast Puchar Burmistrza Kolbuszowej w kategorii
żeńskiej wygrała drużyna OSP Kupno pokonując
OSP Kolbuszowa Dolna.
Do najmłodszej uczestniczki i najmłodszego
uczestnika rozgrywek trafiły puchary ufundowane
przez Posła Zbigniewa Chmielowca.
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze zostaną

rozegrane 15 września na stadionie w Raniżowie.
Gminę Kolbuszowa będą reprezentować w kategorii męskiej OSP Kolbuszowa Górna i OSP
Świerczów, a w kategorii żeńskiej OSP Kupno
i OSP Kolbuszowa Dolna.

Gminne
zawody OSP

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które miały miejsce 30 czerwca
na stadionie w Weryni wzięło udział dwanaście drużyn męskich i dwie drużyny
żeńskie.
Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem wszystkich drużyn na płytę boiska. Następnie zespoły wykonały musztrę strażacką, po czym wzięły
udział w konkurencjach drużynowych oraz pożarniczych ćwiczeniach bojowych. Strażacy zmierzyli
się m.in. z biegiem z przeszkodami i zadaniami
z użyciem węży strażackich. Sędziowie brali pod
uwagę czas i technikę wykonywanych zadań.
Druhom podczas rozgrywek kibicowali liczne
zgromadzeni mieszkańcy, a także m.in. Poseł na
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil, Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej Jacek Nita, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Ryszard
Skowron oraz Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego OSP Tadeusz Serafin.
W tym roku Puchar Burmistrza Kolbuszowej w kategorii mężczyzn wywalczyli druhowie z OSP
Świerczów. Drugie miejsce przypadło strażakom
z Kupna, a trzecie jednostce z Kolbuszowej Dolnej.
Kolejne miejsca zajęli: Domatków, Bukowiec,
Zarębki, Widełka, Werynia, Przedbórz, Poręby Ku-
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Spotkanie twórców i artystów
kolbuszowskich plenerów malarskich

We wtorek, 25 czerwca br. w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej
MiPBP w Kolbuszowej odbyło się spotkanie twórców i artystów Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego,
który organizowany jest w naszym mieście już od 19 lat.

Plenery zaowocowały utworzeniem wystawy
„Kolbuszowska Kolekcja Malarstwa Współczesnego” składającej się z prac przekazanych przez

Jazzowa
niedziela

Znani twórcy jazzu i bluesa wystąpili w Kolbuszowej podczas trzynastej
już edycji festiwalu „Jazz nad Nilem”.
Impreza odbyła się 7 lipca na placu przy
Miejskim Domu Kultury.
W tym roku na scenie pojawili się: kolbuszowski
wibrafonista Andrzej Serafin, trio jazzowe RGG,
Paweł Steczkowski i Teuta Project z Kapelą Jurka
Wrony, JazzBlaster oraz Ewelina Babiarz i Wojtek
Gogolewski Trio. Wydarzenie poprowadziła Elżbieta Lewicka z Radia Rzeszów.
Impreza organizowana przez Miejski Dom Kultury
w Kolbuszowej po raz kolejny przyciągnęła tłumy
publiczności.
Fot. MDK Kolbuszowa i Magdalena Małaczyńska

uczestników. Spotkanie organizatorów i artystów,
którzy przybyli na jej wernisaż było okazją do
złożenia podziękowań osobom, które na przestrzeni lat społecznie angażowały się w realizację
plenerów. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej Andrzej Jagodziński docenili wieloletnią pracę na rzecz plenerów Mirosława Kaczmarczyka, Jerzego Sitko, Maksymiliana
Starca, Magdaleny Kornak, Ewy Kłeczek, Doroty

Haptaś, Anny Trzyna, Agaty Czechnickiej, Renaty Ożóg, Janiny Olszowy oraz Adama Kardysia.
Mirosław Kaczmarczyk wspomniał i podziękował
również nieżyjącej już Urszuli Hrycyszyn. Artyści
otrzymali certyfikaty informujące, które obrazy ich
autorstwa znalazły się w kolekcji.
Spotkanie zakończył koncert kolbuszowskiego
barda Władka Serafina.
Fot. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kolbuszowej
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Porębska Biesiada z zespołem polonijnym

W niedzielne popołudnie (21 lipca) w Porębach Kupieńskich odbyła się biesiada rodzinna, podczas której wystąpił Zespół
Polonijny Pieśni i Tańca DOLINA z Minneapolis (USA). Zaproszeni goście, poza tradycyjnymi tańcami ludowymi rzeszowskimi
i warszawskimi, przedstawili dla mieszkańców tańce amerykańskie. Na scenie wystąpiły prawnuczki Władysława Pogody- Angela
i Monika Chodorowskie. Amerykanki polskiego pochodzenia zaprezentowały grę na skrzypcach oraz umiejętności wokalne.
Zespołowi polonijnemu za przybycie oraz podtrzymywanie i krzewienie polskiej tradycji w Stanach
Zjednoczonych podziękowali Krystyna Wróblewska Posłanka na Sejm RP, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej, Stanisław Miazga Sołtys
Porąb Kupieńskich oraz Ks. Kazimierz Osak Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kupnie.
Biesiadę poprowadziła Elżbieta Czachor- szefowa
zespołu ludowego z Kolbuszowej Górnej.
Wieczorem dla mieszkańców i gości zorganizowano zabawę taneczną z zespołem Pro-Dance.
Zespół Polonijny Pieśni i Tańca DOLINA mogliśmy gościć w ramach Światowego Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który
miał miejsce w Rzeszowie. W tym roku festiwal
był wyjątkowy, ponieważ obchodzono jego 50
rocznicę. Wydarzenie organizowane jest w Rzeszowie cyklicznie co 3 lata.

Zajęcia w bibliotece dla osób
w wieku 50+

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zaprasza wszystkie
osoby w wieku powyżej 50 lat na bezpłatny cykl spotkań edukacyjnych w ramach
6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”, podczas których zostaną zapoznane z następującymi tematami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przelewy przez Internet.
Zarządzanie budżetem domowym.
Wybór banku.
Zakupy przez Internet.
Zakładanie lokat.
Wyliczanie rat.
Ubezpieczenie mieszkania.
Oszczędzanie.
Przeliczanie walut.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są do 16 września 2019 roku osobiście w czytelni lub telefonicznie: 17 22 70 220 w. 26. Spotkanie organizacyjne
zaplanowane jest na drugą połowę września.
Cykl minimum 5 spotkań trzygodzinnych zaplanowany jest na miesiące październik – listopad
2019 roku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, spotkania
poprzedzone będą krótkim kursem obsługi komputera.

Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. Edycja”
realizuje MiPBP w Kolbuszowej z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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WIATRAKI
W WOLNYM
MIEŚCIE
FRYSZTAK

Od ponad trzydziestu lat kolbuszowski
dom kultury organizuje ,,Plener Wiatraki”.
Pierwsze edycje miały miejsce w położonym
na obrzeżu miasta skansenie.
Obecnie dzieci i młodzież ze szkół rejonu wyjeżdżą, żeby malować inne ciekawe mało znane
miejsca. 15 czerwca 2019 roku plener odbył się
w Frysztaku, który obecnie jest wsią z zachowanym układem architektonicznym miasta, którym
ta miejscowość była przez wieki. Pięknie położona z widokiem na dolinę Wisłoka, dostarczyła
wielu atrakcyjnych pejzaży, wręcz proszących się
o uwiecznienie. Najczęściej utrwalanym obiektem był neobarokowy kościół umieszczony na
frysztackiej górze. Nie samym duchem człowiek
żyje, dlatego panie organizatorki zadbały o to,
żeby nikt z małych plenerowiczów nie był głodny. W organizacji pleneru była pomocna frysztacka placówka kulturalna, zapewniając malującym wygodną bazę, którą stanowił atrakcyjny
zadbany obiekt sportowy. W plener włączyła się
grupa miejscowych pod opieką plastyczki, Doroty
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Wojtanowskiej. Frysztak to miejsce o przebogatej
historii, miasto założyli Cystersi. Nazwa pochodzi
od niemieckiego słowa ,,Freistadt”, oznaczającego
wolne miasto . Po wykonaniu prac malarskich
blisko sześćdziesięciu uczestników artystycznego
wyjazdu szczęśliwie powróciło do Kolbuszowej.
Już 18 czerwca prace można było zobaczyć
na wystawie poplenerowej, dzieła plastyczne
wykonane przez dzieci i młodzież ze starszych
klas szkoły podstawowej i ostatniej gimnazjum.
Prace oceniała komisja, której przewodniczył
Ryszard Sziler, artysta malarz, poeta, dramaturg,
człowiek wielu talentów. O godzinie 10 w ,,Galerii
pod Trąbami i Bębnem’’ na wernisażu wystawy
poplenerowej pt. ,,Wiatraki z Widokiem na dolinę
Wisłoka”, uczestnicy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody. Plenerowicze to wybrana przez
nauczycieli grupa złożona z uczniów placówek
gminy Kolbuszowa, powiatu kolbuszowskiego
i rzeszowskiego wyróżniających się uzdolnieniami artystycznymi.
Niektórzy z nich zostaną
zapewne w przyszłości
profesjonalnymi plastykami. Plener cieszy się
od lat zainteresowaniem.
Liczba uczestników ciągle rośnie, a efekty ich
pracy robią duże wrażenie.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Budowa i przebudowa kanalizacji

Trwają prace budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej w Kolbuszowej. W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” wykonywane są prace obejmujące:
- przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w zlewni
ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej
wraz z odtworzeniem dróg oraz chodników. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane
nowe nawierzchnie asfaltowe wraz z chodnikami
i zjazdami w ulicach: Nadziei, Dembowskiego,
Goslara, Dunajeckiego, Krasickiego, Broniewskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Kazimierza Wielkiego, Jagiellońskiej, Bora Komorowskiego oraz
zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
w pasie drogowym ulicy Partyzantów.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym przede wszystkim
południową stronę ul. Obrońców Pokoju od ul.
Polnej w kierunku rzeki Nil. Za pomocą wybudowanej sieci, ścieki sanitarne z istniejącej zabudowy zostaną odprowadzone do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej położonej wzdłuż rzeki Nil.
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym rejon ul. Nowe
Miasto.
Aktualnie roboty ziemne i montażowe dotyczące
budowy bądź przebudowy infrastruktury podziemnej realizowanej w ramach w/w inwestycji są na
ukończeniu.
Termin zakończenia przedmiotowych prac planowany jest do końca sierpnia 2019 roku.
W ramach wspomnianego projektu w ubiegłym
roku wykonana została budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od

ul. Krasickiego

ul. gen. Bora Komorowskiego
ul. Topolowej do Nowej Wsi. Wartość projektu
to ponad 15 mln złotych, gdzie dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wyniosło ponad 7,8 mln zł.
Zakończono prace przy przebudowie kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. 11 listopada, a wkrótce
rozpoczną się prace przy przebudowie kanalizacji
deszczowej w ul. St. Krzaklewskiego.
W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane stare
istniejące kolektory deszczowe wraz z przykanalikami, a w ich miejsce powstaną nowe. Prace

ul. Partyzantów

potrwają do końca września. Wspomniane zadania
finansowane są częściowo z promesy Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jaką otrzymała Gmina Kolbuszowa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych na kwotę 600 tys. złotych.
Został również ogłoszony przetarg na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze między
ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej. Prace obejmą roboty budowlane związane
z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami. Planowany termin wykonania prac to
koniec października.
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Inwestycje drogowe
Trwają prace przy modernizacji
dróg i ulic w Gminie Kolbuszowa.
Na ukończeniu są roboty związane z rozbudową
ul. Piaskowej w Kolbuszowej oraz przebudową ul.
Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej.
Na ul. Piaskowej rozbudowana droga obejmuje odcinek o dł. 300 m., a koszt inwestycji to ponad 300
tys. zł. W zakres prac wchodziły: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia,
wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni z
betonu asfaltowego oraz roboty wykończeniowe i
zabezpieczenie infrastruktury podziemnej.
Natomiast na ul. Nad Nilem przebudowa obejmuje
odcinek o dł. 335 m., a koszt przedsięwzięcia to
ponad 230 tys. zł. W ramach zadania dokonano
rozbiórki płyt drogowych, przeprowadzono roboty ziemne i wykonano konstrukcję podbudowy
z kruszyw łamanych oraz nawierzchnię z betonu
asfaltowego.
Trwają prace przy rozbudowie drogi Kolbuszowa
Górna-Wojków Dolny. Zakres prac obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i gazowej na odcinku
500m.
Do końca lipca potrwają roboty budowlane prowadzone przy kościele w miejscowości Widełka. W
ubiegłym roku wykonano tam jezdnię manewrową
oraz część miejsc postojowych. Obecnie 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. Koszt inwestycji wyniesie ponad 210
tys. zł.
Rozpoczęto już realizację zadania związanego
z przebudową trzech dróg gminnych w Kolbuszowej:

ul. Wrzosowa

ul. Piaskowa
• ul. Wrzosowej (odcinek o dł. 189 m),
• ul. Klonowej (odcinek o dł. prawie 87 m)
• ul. Rolnika (odcinek o dł. 200 m)

Przebudowa ul. Jesionowej obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej i wykonanie drogi
asfaltowej o szerokości 5m.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to
początek września. Wartość całego zadania stanowi
wydatek prawie 690 tys. zł. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta z promesy, którą Gmina
Kolbuszowa otrzymała na odbudowę zniszczonych
dróg i kanalizacji w kwocie 700 tys. zł.
W tym roku rozpoczną się również prace przy
przebudowie ul. Jesionowej w Kolbuszowej oraz
utwardzeniu placu wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kolbuszowej.

Zakres robót na placu oraz drodze wewnętrznej
przy MiPBP uwzględnia m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej,
przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie
nowej podbudowy i ułożenie kostki brukowej.
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy
tych zadań. Zakończenie prac zaplanowane jest
na początek listopada br.

parking przy kościele w Widełce
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Budowa
oświetlenia
w Gminie
Kolbuszowa

W maju zakończono prace przy budowie oświetlenia na ul. Witosa w Kolbuszowej. Zamontowanych zostało pięć
słupów oświetleniowych stalowych. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 44 tys. zł.
Nowe oświetlenie pojawiło się również na boisku
sportowym w Kupnie. Zakres prac obejmował
montaż słupów oświetleniowych, ośmiu naświetlaczy LED oraz linii kablowych zasilających. Kwota
inwestycji to ponad 47 tys. zł.
Trwa budowa oświetlenia boisk treningowych
stadionu sportowego w Kolbuszowej oraz boiska
sportowego w Kolbuszowej Dolnej. Prace realizowane są w ramach zadania: „Modernizacja 2
boisk piłkarskich w Kolbuszowej i Kolbuszowej
Dolnej” w ramach Programu rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – Sportowa Polska (grupa
II – zadania modernizacyjne). Planowany termin
zakończenia inwestycji to koniec września, a łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 300 tys. zł.
W najbliższym czasie, w ramach czterech zadań
inwestycyjnych, rozpoczną się kolejne prace

Boisko treningowe stadionu w Kolbuszowej
w naszej gminie związane z budową i dobudową
oświetlenia ulicznego.
Wyłoniono już wykonawcę budowy oświetlenia
drogi gminnej w Kupnie-Zagrody. Zadanie powierzono firmie ELEKTRO-FER Monika Ferenc
z Rzeszowa. Zamówienie obejmuje budowę dziesięciu słupów oświetleniowych betonowych. Koszt
inwestycji wynosi ponad 57 tys. zł, a zakończenie
prac zaplanowane jest na połowę sierpnia br.
Nowe oświetlenie powstanie również do końca
sierpnia na ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej.

W zakres robót budowlanych wchodzi budowa
dziewięciu słupów oświetleniowych stalowych.
Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Elektrycznych Jan Kubik z Kolbuszowej. Koszt przedsięwzięcia to prawie 84 tys. zł.
Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia wzdłuż
drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś i dobudowę
oświetlenia ulicznego w Świerczowie. Planowany
termin realizacji tych zadań to połowa września.
Czekamy na wyłonienie wykonawców.

Ponad dwa miliony złotych dofinansowania!

W dniu 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Kolbuszowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości
środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 933 674,68 zł. Jego
dofinansowanie ustalono na kwotę 2 052 878,84 zł.
Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa
Zarządu NFOŚiGW w Warszawie Artura Michalskiego oraz Zastępcę Burmistrza Kolbuszowej
Marka Gila w obecności Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Rzeszowie Adama Skiby, Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusława Kidy,
Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby oraz Kierownika Referatu Księgowości w Wydziale Finansów
Lucyny Rusin.
W ramach wspomnianego projektu Gmina Kolbuszowa planuje wykonanie następujących zadań:
Zadanie 1. Zagospodarowanie terenów wzdłuż
rzeki Nil- skwer miejski
Zadanie 2. Ukształtowanie terenu i zieleni wokół
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budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora przy
ul. Narutowicza w Kolbuszowej
Zadanie 3. Utworzenie Parku Niepodległości przy
ul. Astrowej w Kolbuszowej
Projekt rozwoju terenów zieleni w znacznej mierze
jest uzupełnieniem programu rewitalizacji miasta
Kolbuszowa, w ramach którego powstanie m.in.
deptak i scena plenerowa na terenach wzdłuż rzeki
Nil oraz Dom Pobytu Dziennego Seniora przy ul.
Narutowicza.
Projektem objęty jest skwer miejski wzdłuż Nilu,
znajdujący się pomiędzy ul. Parkową a mostem
przy budynku Policji. Na tym obszarze zostaną
zasadzone krzewy i byliny oraz powstanie mała
architektura ogrodowa posadowiona na nawierzchni utwardzonej.

Prace przy budynku Domu Pobytu Dziennego
Seniora związane będą z zagospodarowaniem
otoczenia w nowy rodzaj i układ zieleni. Teren
zostanie przygotowany pod obsadzenia kwiatowe
w gruncie.
Największym przedsięwzięciem projektu będzie
utworzenie niemal 2,5-hektarowego Parku Niepodległości przy ul. Astrowej na osiedlu Błonie w Kolbuszowej. W parku znajduje się już alejka dębowa
składająca się ze 100 dębów szypułkowych posadzonych w ubiegłym roku i upamiętniających setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dalsze prace, mieszczące się w ramach projektu
rozwoju terenów zieleni, będą polegały na:
• budowie alejki reprezentacyjnej z nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej wzdłuż utwo-
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rzonej alejki dębowej, budowie ścieżek z betonu
dekoracyjnego oraz budowie placów betonowych,
• przygotowaniu podłoża i utworzeniu rabat bylinowo- trawiastych wzdłuż alei dębowej,
• zasadzeniu drzew i krzewów w strefie reprezentacyjnej oraz ekologicznej części parku,
• założeniu łąki kwietnej,
• założeniu ogrodu żwirowego,
• konserwacji rowu melioracyjnego oraz pracach
pielęgnacyjnych.
Nazwa projektu: „Poprawa jakości środowiska
poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”- nr POIS.02.05.00-00-0020/18
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020.
Wartość projektu: 2 933 674,68 zł
Dofinansowanie: 2 052 878,84 zł

Budki lęgowe
dla jerzyków
Szanowni mieszkańcy,

wszyscy w ostatnim czasie odczuwamy, niespotykane od lat, uciążliwe działanie komarów. Powodem tego są majowe ulewy, na skutek których
powstały liczne zastoiska i rozlewiska wody,
tworzące idealne środowisko dla mnożących się
owadów. Pomimo zalet jakie niosą za sobą zabiegi odkomarzania środkami chemicznymi, należy
zwrócić uwagę, iż takie działania nie są obojętne
dla innych, także pożytecznych owadów, chociażby pszczół. Dlatego też, aby ograniczyć populacje
komarów na terenie naszej gminy, zdecydowałem
o zastosowaniu ekologicznej metody zwiększającej
populacje gatunków ptaków z rodziny jerzykowatych. W tym celu zostały już zakupione budki
lęgowe, które zostaną zamontowane na obiektach
użyteczności publicznej, tym samym dając szansę
ptakom na ulokowanie się w nich.
Jerzyki zwyczajne naturalnie występują na terenie

całej Europy i są to ptaki, które żywią się przede
wszystkim drobnymi owadami szczególnie komarami, mogąc ich schwytać dziennie około 20
tysięcy. Żyją w koloniach, w związku z czym zasadne jest instalowanie budek w grupach, umożliwiając na osiedlenie się w nich ptasich rodzin
jeszcze w tym roku. Natomiast niezasiedlone, będą
czekały na swoich mieszkańców przez przyszłe
lata. Zgodnie z opinią ornitologów, najbardziej
odpowiednie do montażu budek dla jerzyków będą
wysokie obiekty (minimum 5 metrów nad ziemią)
z wolną przestrzenią, z których mogłyby swobodnie wylatywać.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest prze-

ciwdziałanie spadkowi populacji jerzyka zwyczajnego, będącego pod ochroną, która maleje przede
wszystkim z powodu prac termomodernizacyjnych
budynków mieszkalnych. Zwiększenie populacji
tego gatunku na terenach naszej gminy pozwoli
na osiągniecie długofalowego efektu redukcji liczebności niechcianych owadów. Proces dokonania zamierzenia w postaci zamontowania budek
lęgowych dla jerzyków, będzie wymagał dużego
zaangażowania ze strony wielu osób, a miejsce
montażu zostanie tak wytypowane, aby możliwie
najefektywniej ograniczyć intensywne i jakże kłopotliwe dla wszystkich działanie komarów.
Burmistrz Kolbuszowej

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.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA 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 najem.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA 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.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Koleżance
Elżbiecie Lis
Kierownikowi Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa w Urzędzie Miejskim
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

BRATA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych ma swojego patrona

Od środy (26 czerwca), Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ma swojego patrona - gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
Nadanie imienia nastąpiło podczas obchodów 15-lecia Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych, które odbyło
się przed Grobem Nieznanego Żołnierza
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, w środę (26 czerwca).
KOMPETENTNY I DOŚWIADCZONY
Obchody rozpoczęła Msza. Św. odprawiona w intencji Dowództwa w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego, celebrowana
przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego
JE ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.
Podczas Mszy Św. bp Guzdek powiedział:
„Dziś Dowództwo Operacyjne Rodzajów
Sił Zbrojnych przyjmuje za patrona gen.
Bronisława Kwiatkowskiego – on jest
jednym z dorodnych owoców tego drzewa
zasadzonego przed piętnastu laty. To dobry
wzór dla wszystkich: bardzo doświadczony,
kompetentny dowódca, człowiek o uznanym autorytecie w kraju i poza jego granicami. Niech znajdzie w waszych szeregach
godnych naśladowców i kontynuatorów”.
POŚMIERTNY MEDAL
Po uroczystej Mszy i złożeniu kwiatów
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Podczas nich bp Józef
Guzdek uhonorował medalem pośmiertnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
W uroczystości uczestniczyła żona, córka,

zięć oraz wnuczki
tragicznie zmarłego Bronisława
Kwiatkowskiego,
żołnierze i pracownicy wojska,
Minister Obrony
Narodowej Mariusz Błaszczak,
Minister Paweł
Soloch, gen. dyw.
Tomasz Piotrowski oraz zaproszeni goście. Z naszego powiatu w tych
niezwykłych obchodach uczestni- Uroczysta Msza Św.
czyli: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś,
Wiceburmistrz Marek Gil oraz delegacja
z Mazurów – miejscowości, z której pochodził gen. Kwiatkowski, tj. sołtys, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. gen. B. Kwiatkowskiego wraz z pocztem sztandarowym,
ksiądz oraz Maria Zawada – przyjaciółka
rodziny Kwiatkowskich.
ZŁOŻENIE KWIATÓW
Uroczysty apel przed Grobem Nieznanego Żołnierza zakończyło odegranie Pieśni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz
defilada pododdziałów wraz z przelotem
samolotów Zespołu Akrobacyjnego „Bia-

Obchody 15-lecia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

ło-Czerwone Iskry”. Następnie delegacje
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych wraz z gen. dyw. Tomaszem
Piotrowskim oraz rodziną śp. gen. Bronisława Kwiatkowskiego złożyły wiązanki
kwiatów przed pomnikiem Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010 oraz obeliskiem poświęconym gen. broni Bronisławowi
Kwiatkowskiemu na terenie Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
im. generała Bronisława Kwiatkowskiego.
Zdjęcia: st. chor. sztab. Waldemar
Młynarczyk, sierż. Patryk Cieliński
Opr. B. Żarkowska

Pani Krystyna Kwiatkowska wraz z córką podczas obchodów 15-lecia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
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Z seniorami o bezpieczeństwie

W środę (10 lipca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie z seniorami z naszego powiatu, dotyczące
bezpieczeństwa na drodze. Poprowadził je ekspert z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mariusz Sztal.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach akcji
„Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”,
koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury
oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym akcji była Policja,
zaś partnerem lokalnym Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej.

PIESZY I ROWERZYSTA
Podczas spotkania poruszano wiele istotnych
kwestii dotyczących bezpiecznego poruszania na
drodze, zarówno z punktu widzenia pieszego jak
i rowerzysty. Mówiono o kształtowaniu bezpiecznych postaw i zachowań, o zmianach w przepisach
ruchu drogowego oraz budowaniu poczucia współodpowiedzialności na drodze.

NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
Ekspert Michał Sztal wyjaśnił również dlaczego
tego typu spotkanie odbywa się właśnie w powiecie
kolbuszowskim. Jak się okazuje stoją za tym smutne
statystyki. Otóż w naszym powiecie, w ubiegłym
roku, doszło do kilkunastu wypadków z udziałem
osób starszych, w których pięć osób zginęło, a 15
zostało rannych. Michał Sztal, by jeszcze bardziej
podziałać na wyobraźnię zebranych przywołał dane
z ubiegłego roku, z których wynika, że na drodze
zginęło 2862 osoby, z czego 30 procent stanowili
piesi (jest to około 1000 osób). Co jest najsmutniejsze i najbardziej przerażające, piesi w 75 procentach
śmierć ponieśli na przejściu dla pieszych, czyli miejscu, które wydaje nam się bezpieczne.

RADY POLICJANTEK
Przedstawione zostały również epizody filmowe,
prezentujące najczęstsze przyczyny wypadków
z udziałem pieszych i rowerzystów. Kilka słów do

Spotkanie z seniorami o bezpieczeństwie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
seniorów skierowała także asp. Beata Chmielowiec
z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.
Policjantka uczulała starszych ludzi na to, aby zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania
w stosunku do innych użytkowników drogi, aby
zwracać uwagę na bezpieczny wyjazd z posesji,
pamiętać o zejściu z roweru przed przejściem dla
pieszych i wielu innych ważnych kwestiach związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drodze.
Kilka cennych rad przekazała także podkom. Jolanta
Skubisz-Tęcza.

REAKCJA NA BODŹCE
Prowadzący, podczas spotkania, odniósł się również do zmian psychomotorycznych zachodzących
wraz z wiekiem u osób starszych, tj. obniżającej się
zdolności reakcji na różne bodźce, zachęcając m.in.

do regularnych wizyt u okulisty. Uczestnicy mogli
sprawdzić także swoją jakość widzenia posługując
się specjalnymi planszami oraz czas reakcji na przygotowanym wcześniej urządzeniu.

POTRZEBNE SPOTKANIA
Na parkingu Starostwa natomiast rowerzyści, którzy
przyjechali swoimi jednośladami mogli zostawić je
w serwisie, gdzie każdy z rowerów poddany został
podstawowemu przeglądowi technicznemu oraz
doposażony w elementy obowiązkowego wyposażenia, jak np. oświetlenie czy elementy odblaskowe.
Seniorzy, biorący udział w środowym spotkaniu byli
bardzo zadowoleni z jego przebiegu. – Tego typu
spotkania są bardzo potrzebne. Dowiedziałem się
wielu ważnych rzeczy. Takich pogadanek powinno
być więcej – mówił jeden z uczestników.
Barbara Żarkowska

Urządzenie, na którym seniorzy mogli sprawdzić swój czas reakcji na bodźce Osoby, które przyjechały na spotkanie rowerem mogły go oddać do serwisu
zewnętrzne
rowerowego na przegląd techniczny
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Remonty w szkołach średnich
Młodzież wypoczywa i chwyta promienie słoneczne, a tymczasem w szkołach średnich w naszym powiecie trwają
intensywne prace remontowe.
W Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej,
wśród zaplanowanych prac na nadchodzące tygodnie, wymienić można renowację parkietu na hali
widowiskowo – sportowej oraz budowę ogrodzenia
dla Otwartej Strefy Aktywności. Ponadto planuje
się zmodernizować infrastrukturę informatyczną
- projekt OSE (darmowe łącze internetowe symetryczne o przepustowości 100Mb/s). Oprócz tego
prowadzone będą prace tynkarsko - malarskie na
klatkach schodowych i w szatniach na hali widowiskowo – sportowej. Dyrekcja zaplanowała również realizację drobniejszych prac, jak np. montaż dodatkowych regałów w Szkolnej Składnicy
Akt. Ponadto odbywać się będą prace związane
z utrzymaniem zieleni oraz prace porządkowe na
kompleksach sportowych.

W Zespole Szkół Technicznych
Sporo prac zrealizowanych zostanie również w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września
1939 r. w Kolbuszowej. Dyrekcja szkoły informuje, że podczas tegorocznych wakacji prowadzone
będą następujące prace i remonty:
− wykucie wnęk, obrobienie i zamontowanie szafek dla uczniów na I piętrze
− czyszczenie i renowacja ogrodzenia od strony
boiska sportowego „Orlik” i Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej
− czyszczenie i renowacja bram prowadzących:
do szkoły, na parking szkolny, na parking szkolny
od strony Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
oraz na korty tenisowe
− czyszczenie i renowacja balustrad dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu szkoły
− demontaż szaf, zamurowanie wnęk, wyszpachlowanie i położenie tynku mozaikowego w sali
lekcyjnej

− częściowy remont zaplecza, które ma być zaadaptowane na „Pokój Wyciszeń” dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(wymiana elektryki, podwieszenie i ocieplenie
sufitów, skłucie płytek w łazience i ubikacji)

PRACE W WERYNI
Z kolei w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, jak informuje dyrektor szkoły
Stanisław Olszówka, podczas tegorocznych wakacji prowadzone będą remonty bieżące. Polegać
one będą głównie na malowaniu i odświeżaniu
klasopracowni, korytarzy i sanitariatów. Ponadto
odbywać się będą prace związane z utrzymaniem
zieleni i prace porządkowe.
Barbara Żarkowska

Nowe odcinki dróg powiatowych
Kolbuszowa Górna, Poręby Kupieńskie, Zapole, Dzikowiec, Ostrowy
Tuszowskie i Poręby Dymarskie – to
właśnie w tych miejscowościach w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe odcinki dróg powiatowych. W sumie nowa
nawierzchnia została położona na długości prawie 4 kilometrów.
Koszt wszystkich prac wyniósł 868 861 zł. inwestycje zostały sfinansowane z budżetu Powiatu
Kolbuszowskiego.
Wykaz odremontowanych odcinków dróg:
- droga powiatowa Kupno – Bratkowice – Trzciana, w Porębach Kupieńskich na długości 675 m
za kwotę 127 830 zł
- droga powiatowa Lipnica – Dzikowiec – Widełka, w Dzikowcu na długości 1,2 km. Koszt prac
wyniósł 283 195 zł
- droga powiatowa Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec, w Porębach Dymarskich
na długości 853 m. Inwestycja kosztowała 156
436 zł
- droga powiatowa Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno, w Zapolu na długości 231 m.
Koszt zadania: 47 889 zł
- droga powiatowa Kolbuszowa Górna – Kłapówka, w Kolbuszowej Górnej na długości 602
m. Inwestycja kosztowała 151 185 zł.
- droga powiatowa Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie, w Ostrowach Tuszowskich na
długości 308 m. Przebudowa drogi zamknęła się
w kwocie wynoszącej 102 326 zł.
Opr. B. Żarkowska

Droga powiatowa Dzikowiec-Lipnica. Fot. B.
Żarkowska

Odremontowana droga powiatowa w Kolbuszowej
Górnej (Wojków)

Nowa nawierzchnia powiatowa w Porębach Dymarskich

Ostrowy Tuszowskie i odremontowany odcinek
drogi powiatowej w tej miejscowości

Nowa droga powiatowa w Zapolu

Zmodernizowany trakt powiatowy w Porębach
Kupieńskich
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) i w związku z art.
11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) i w związku z art.
11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.

U. z 2018 r, poz. 1474)

U. z 2018 r, poz. 1474)

zawiadamiam

zawiadamiam

że w 19.07.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi „Do Tęczy” - od drogi 104105
R „Jasionka - Rościuszek”, na działkach położonych w Krzątce (sygn.
sprawy: AB.6740 .6. 5. 2019).

że w 19.07.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie
na działce nr 445, na działkach położonych w Komorowie (sygn. sprawy:
AB.6740 .6. 6. 2019).

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze fioletowym):
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1261/1, 1289/1, 1261/3, 1203, 1205;

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
445, 446;

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1262/2 (podlegająca podziałowi na działki (1262/3 i 1262/4);
1263/2 (podlegająca podziałowi na działki (1263/3 i 1263/4);
1264/2 (podlegająca podziałowi na działki (1264/3 i 1264/4);
1265/2 (podlegająca podziałowi na działki (1265/3 i 1265/4);
1268
(podlegająca podziałowi na działki (1268/1 i 1268/2);
1269
(podlegająca podziałowi na działki (1269/1 i 1269/2);
1270
(podlegająca podziałowi na działki (1270/1 i 1270/2);
1271
(podlegająca podziałowi na działki (1271/1 i 1271/2);
1272
(podlegająca podziałowi na działki (1272/1 i 1272/2);
1273
(podlegająca podziałowi na działki (1273/1 i 1273/2);
1278
(podlegająca podziałowi na działki (1278/1 i 1278/2);
1279
(podlegająca podziałowi na działki (1279/1 i 1279/2);
1287
(podlegająca podziałowi na działki (1287/1 i 1287/2);
1288
(podlegająca podziałowi na działki (1288/1 i 1288/2);
1289/2 (podlegająca podziałowi na działki (1289/3 i 1289/4);
1260
(podlegająca podziałowi na działki (1260/1, 1260/2 i 1260/3);
1202
(podlegająca podziałowi na działki (1202/1 i 1202/2);
1201/2 (podlegająca podziałowi na działki (1201/5 i 1201/6);
1201/4 (podlegająca podziałowi na działki (1201/7 i 1201/8);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
444
(podlegająca podziałowi na działki (444/1 i 444/2);
454/1
(podlegająca podziałowi na działki (454/3 i 454/4);
453
(podlegająca podziałowi na działki (453/1 i 453/2);
452
(podlegająca podziałowi na działki (452/1 i 452/2);
450
(podlegająca podziałowi na działki (450/1, 450/2, 450/3);
451
(podlegająca podziałowi na działki (451/1 i 451/2);
447/2
(podlegająca podziałowi na działki (447/5 i 447/6);
447/1
(podlegająca podziałowi na działki (447/3 i 447/4);
448
(podlegająca podziałowi na działki (448/1 i 448/2);
449/5
(podlegająca podziałowi na działki (449/9 i 449/10);
1707/3 (podlegająca podziałowi na działki (1707/6 i 1707/7);
415/2
(podlegająca podziałowi na działki (415/3, 415/4 i 415/5);
415/1
(podlegająca podziałowi na działki (415/6 i 415/7);
416/2
(podlegająca podziałowi na działki (416/3 i 416/4);
417
(podlegająca podziałowi na działki (417/1 i 417/2);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN
KRÓLEWSKI:
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1203, 1205, 1262/3 (1262/2)*, 1263/3 (1263/2)* 1264/3 (1264/2)*, 1265/3
(1265/2)*, 1268/1 (1268)*, 1269/1 (1269)*, 1270/1 (1270)*, 1271/1 (1271)*,
1272/1 (1272)*, 1273/1 (1273)*, 1278/1 (1278)*, 1279/1 (1279)*, 1287/1
(1287)*, 1288/1 (1288)*, 1289/3 (1289/2)* , 1260/1 (1260)* , 1202/1 (1202)*,
1201/5 (1201/2)*, 1201/7 (1201/4)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
brązowym, oliwkowym, granatowym i stalowym):
obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 892/1;
obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1262/1, 1311, 1201/4, 1258, 1259, 1260, 1261/2, 1289/2, 1270, 1268, 1265/2, 1262/2.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN
KRÓLEWSKI:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
445, 446, 444/1 (444)*, 454/3 (454/1)*, 453/1 (453)*, 452/1 (452)*, 450/1
i 450/2 (450)*, 451/1 (451)*, 447/5 (447/2)*, 447/3 (447/1)*, 448/1 (448)*,
449/9 (449/5)*, 1707/6 (1707/3)*, 415/3 i 415/4 (415/2)*, 415/6 (415/1)*,
416/3 (416/2)*, 417/1 (417)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
niebieskim, granatowym, oliwkowym i zielonym):
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
447/1, 415/2, 450, 451, 426, 439, 477/1, 412, 413, 414, 415/2, 415/1, 416/2,
417, 443, 444, 453, 447/2.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
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Akcja informacyjna Rodzina 500 plus
w powiecie kolbuszowskim

Końcem czerwca, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbywała się akcja informacyjna dotycząca Programu Rodzina 500+.
Według nowych zasad, od 1 lipca tego roku,
świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko
do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego.
W przypadku złożenia wniosku w lipcu, sierpniu
i wrześniu 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast
złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać
będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące
minione, tj. lipiec i sierpień.
W związku ze zmianami w Programie, w powiecie
kolbuszowskim, odbywała się akcja informacyjna i popularyzująca te zmiany. Spotkanie z tym

związane zostało zorganizowane także w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Podczas
jego trwania mieszkańcy naszego powiatu mogli
dowiedzieć się jakie zmiany zaszły w Programie Rodzina 500+ oraz co trzeba zrobić, aby poprawnie złożyć wniosek. Swoją wiedzą i pomocą
służyły pracownice Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, które informowały
o zmianach w Programie.
Celem kampanii było przekazanie zainteresowanym osobom informacji dotyczących programu
oraz składania wniosków.
Opr. B. Żarkowska

Akcja informacyjna w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

Trwa przebudowa drogi powiatowej
w Woli Raniżowskiej

W Woli Raniżowskiej już od kilku tygodni trwają intensywne prace przy przebudowie drogi powiatowej. Budowlańcy położyli
już pierwszą warstwę asfaltu.
Wraz z wyrównaniem nawierzchni ekipa budowlana zajmuje się także przebudową chodnika oraz budową nowego.
W ramach tego zadania planowana jest przebudowa drogi na długości 3,11
km wraz z jej poszerzeniem do 6 m, przebudowa istniejącego chodnika na
długości prawie 800 m, budowa chodnika dla pieszych na długości 1,5 km,
a także przebudowa zjazdów i rowów.
Inwestycja finansowana jest środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
Z tego źródła Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego pozyskał prawie 2 miliony
złotych (1 992 185 zł). W sumie całe zadanie ma kosztować prawie 4 miliony
złotych (3 984 370 zł).
B. Żarkowska

W Woli Raniżowskiej trwa remont dogi powiatowej. Budowany jest również
nowy odcinek chodnika. Fot. B. Żarkowska

Licealiści dyskutowali o bezpieczeństwie

Okres przedwakacyjny to czas wzmożonych działań informacyjno – edukacyjnych, w których uczestniczą również kolbuszowscy
policjanci. Funkcjonariusze odwiedzają uczniów powiatu kolbuszowskiego, rozmawiając z nimi na temat zasad bezpieczeństwa, o których należy pamiętać podczas nadchodzących wakacji. W piątek (14 czerwca) policjantki spotkały się z kolbuszowskimi licealistami.

Z młodzieżą o bezpieczeństwie

W spotkaniu z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej uczestniczyły mł.asp. Beata Chmielowiec oraz podkom. Jolanta Skubisz-Tęcza.
Policjantki podczas dyskusji, która odbywała się w plenerze, poruszały m.in.
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. Mówiły także o zagrożeniach związanych z używaniem
alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz o możliwych konsekwencjach
wynikających nawet z jednorazowego zażycia tego typu środków. Podkreślały,
jak ważna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do nieznajomych.
Apelowały także o wzajemną troskę o kolegów czy znajomych, z którymi
razem spędzamy czas na
dyskotekach, imprezach
czy w klubie i reagowaP O W I A T O W Y
nie w przypadku, gdy
q
POWIAT
q
RADA
q
STAROSTWO
q
ich zdrowie może być
Promocja i Kultura Powiatu
zagrożone.
tel. 17 7445 730
Opr. B. Żarkowska
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Uroczystości
w Kupnie

W dniu 23 czerwca mieszkańcy sołectwa Kupno mieli powody do świętowania.
Podczas przypadającego w tym dniu odpustu parafialnego obchodzono 25- lecie istnienia Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. Św.
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Jana Chrzciciela w Kupnie oraz 25-lecie pobytu
i służby Sióstr Szkolnych de Notre Dame w parafii
Kupno. Ponadto w tym roku 40. rocznicę święceń
kapłańskich świętuje Ks. Proboszcz Kazimierz
Osak Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Wschód.
Z tej okazji w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza
Diecezji Rzeszowskiej. Następnie zgromadzeni
goście udali się do miejscowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, gdzie przedstawiono

wieloletnią historię działalności Przedszkola Parafialnego i pracy Sióstr Szkolnych.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się Festyn
Rodzinny „Kupno Show” z udziałem zaproszonych
gości, absolwentów przedszkola oraz mieszkańców
wsi. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy
było Lasowiackie Granie. Na scenie wystąpili:
zespół Koloret z Trzciany, Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” oraz ZPiT
Lesianie z Kupna. Festyn zakończyła zabawa
taneczna z zespołem L4.

Fot. Parafia św. Jana Chrzciciela w Kupnie
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Finansowo
Finansowo
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Puchar dla
„Sokoła”
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sierpniu rozpoczną się wypłaty 500+ na pierwsze
dziecko (dodatkowe PLN18mld w skali roku).
Ponadto od października stawka PIT zostanie ob-
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niżona z 18 na 17% zaś osoby poniżej 26 roku
życia zostaną zwolnione z tego podatku. Działania
te spowodują przejściowe podwyższenie dynamiki dochodów gospodarstw domowych o 1/3 (do
ponad 9%r/r).
Marek Kowalski

Autor jest magistrem ekonomii i
absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia
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Sobótki
w Domatkowie

W dniu 30 czerwca (niedziela) mieszkańcy Domatkowa już po raz trzynasty
świętowali biesiadę sobótkową. Co roku
festyn jest sposobnością do przypomnienia lasowiackich świętojańskich tradycji
i obyczajów ludowych.

Tegoroczna zabawa została zorganizowana na placu przy szkole podstawowej.
Imprezę otworzyły występy taneczne oraz wokalne
dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych przeprowadzono również ciekawe konkursy i zabawy.
Po godz. 18 na scenie zaprezentował się zespół
Wolanek przy akompaniamencie Izabeli Karkut.

Nr 219

Następnie wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów ogrodniczych i sobótkowych. Szczególną
atrakcją okazał się występ kabaretu. Przedstawienie „Kasting na gosposię proboszcza” opowiadało
o życiu mieszkańców tutejszej wsi i parafii.

Wieczorem odbyła się wspólna zabawa taneczna.
Na scenie wystąpili Kamil Suski- gwiazda disco
polo, Cmolaskie Chłopoki oraz Lasowiackie Hulaki i dj Wojtek.
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... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe
r ekspresowa gotówka
r w domu klienta
r dogodne spłaty rat
r pożyczki od 300 zl

tel. 797 603 208

17 28 37 295

r profesjonalne videofilmowanie
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Sukcesy Szkolnego Klubu Mediatorów
Rówieśniczych ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na symulację mediacji „Mediacja ma moc” organizowanego przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Mediacji i Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie zdobyła grupa mediatorów rówieśniczych: Natalia Gul, Kamila Kicińska, Jakub Piórek i Barłomiej Ungiert
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. To zwycięstwo jest uwieńczeniem trzyletniej pracy Klubu Mediatorów Rówieśniczych
pod opieką mediatora szkolnego Haliny Mianowskiej.

Jesteśmy prekursorami w szerzeniu idei mediacji jako formy wspomagającej system wychowawczy szkoły. W swoim przekazie informujemy społeczność szkolną, lokalną, na czym
polega porozumienie proceduralne, jak w obecności bezstronnego mediatora, w atmosferze
wzajemnego szacunku rozwiązywać konflikty.
Propagujemy idee mediacji, doskonalimy umiejętności, integrujemy środowisko, promujemy
uczniów z pasją, uczymy dialogu. Godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę na Kongresach Mediatorów Rówieśniczych, Kongresach Mediatorów

Szkolnych w Rzeszowie, Czudcu, Ustrzykach
Dolnych organizowanych przez Podkarpackie
Centrum Mediacji w obecności Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W ramach programu EFC
Romana Czerneckiego i Fundacji Szkoły Z klasą
„ Edukacja Inspiracja” rozszerzyliśmy naszą działalność wśród uczniów szkoły podstawowej. Nasi
uczniowie Klaudia Olszowy I Krzysztof Lenart
dokonali samoprezentacji Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych na podsumowaniu Ogól-

nopolskiego projektu w Centrum Kreatywności
w Warszawie. Działalność Klubu jest znana nie
tylko wśród uczniów i rodziców ale lokalnie
i globalnie pokazujemy siłę dobrej woli
i moc mediacji w rozstrzyganiu sporów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoły
sp1kolbuszowa.edupage.org w zakładce- mediacje.
W przyszłym roku szkolnym zapraszamy wszystkich do współpracy w szkolnym Klubie Mediatorów Rówieśniczych, do rozwijania swoich postaw
prospołecznych i aktywności obywatelskiej.
Halina Mianowska

Stypendia
i nagrody
sportowe

W dniu 1 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się spotkanie
z zawodnikami, trenerami oraz działaczami sportowymi.

Burmistrz Kolbuszowej w oparciu o wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym przyznał stypendia
oraz nagrody. Wyróżnienia za sukcesy osiągnięte
w 2018 roku otrzymali:
• Monika Izabela Zielińska KKS Karate
• Magdalena Niemczyk UKS Tiki Taka
• Monika Węgrzyn UKS Tiki Taka
• Szymon Zięba UKS Tiki Taka
• Wiktoria Wrońska UKS Tiki Taka
• Wiktor Zięba UKS Tiki Taka
• Natalia Antkiewicz UKS Tiki Taka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radosław Maciąg UKS Tiki Taka
Chudzik Jakub UKS Tiki Taka
Eryk Burkiewicz UKS Tiki Taka
Arkadiusz Rajpold UKS Tiki Taka
Rafał Jagodziński UKS Tiki Taka
Dominika Zięba UKS Tiki Taka
Karolina Czachor UKS Tiki Taka
Brian Skowroński UKS Fregata
Michał Szostak UKS Fregata

• Kamil Woźniak UKS Fregata
• Wiktor Blicharz UKS Fregata
• Julia Szklarz UKS Fregata
• Mikołaj Wójcik UKS Fregata
• Szczepan Wójcik UKS Fregata
Nagroda powędrowała również do trenera Jacka
Żądło z UKS Tiki Taka.
Wszystkim nagrodzonym sportowcom serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Koncert z okazji 40. Rocznicy I Pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny w Kościele
w Hucie Komorowskiej

Dnia 29 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym p.w. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej odbył się Koncert z okazji 40. Rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w wykonaniu ELENI zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej wraz z partnerem - Fundacją PZU w ramach realizacji projektu i pozyskanej dotacji celowej.
Koncepcja zorganizowania tego typu wydarzenia wynikała stąd, że w czerwcu b.r. obchodzono
okrągłą 40-tą rocznicę historycznej, pierwszej
pielgrzymki Papieża - Polaka Jana Pawła II do
Ojczyzny. Jak pokazała historia, była to najbardziej
brzemienna w skutkach podróż Ojca Św. do Polski
jaką odbył On w czasie swojego pontyfikatu. Dzisiaj wiemy, że Jego wizyta przyczyniła się m.in. do
obalenia komunizmu nie tylko w Polsce, ale w całej
Europie Środkowo-Wschodniej. Uznano więc, że
tak ważna rocznica nie może pozostać niezauważona i nieuczczona na odpowiednim poziomie
w społeczności Huty Komorowskiej.
Na zaproszenie do wspólnego świętowania jubileuszu 40. Rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do
Ojczyzny odpowiedziała Eleni jako wykonawczyni
koncertu. Gwiazdę koncertu wytypowano z uwagi
na to, że wyznaje ona bliskie papieżowi Janowi
Pawłowi II zasady patriotyczne, religijne, etyczne
i moralne oraz cieszy się wielkim uznaniem wśród
lokalnej społeczności.
Jubileuszowy koncert miał pośrednio także cele
edukacyjno - historyczne. Wydarzenie miało nawiązywać do historii naszego kraju i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą
uroczyście obchodzono w zeszłym roku. Ta rocznica ma również niebagatelne znaczenie historyczne
dla Polski związane z wolnością. A wolna i niepodległa Polska była niekwestionowaną wartością
Ojca Św. Jana Pawła II. Odzyskanie niepodległości
w 1918 roku i proces jej ugruntowywania sięga
przecież 1979 roku, kiedy to właśnie odwiedził

Ojczyznę papież Polak i przyczynił się do zapoczątkowania przemian politycznych. Mówił On
wówczas o wolności, solidarności oraz poszanowaniu życia, godności, praw i pracy człowieka.
Po koncercie przeprowadzona została akcja charytatywna na rzecz misji. Pozyskane wsparcie zostało przeznaczone na budowę szkoły w Chamuka
w Zambii, gdzie lokalna młodzież, a szczególnie
dziewczęta, mogłyby kontynuować naukę. Brak
dostępu do edukacji jest jedną z głównych przyczyn ubóstwa tamtejszej ludności. Budowa szkoły
może częściowo rozwiązać ten problem. Akcja ta

mieści się w ramach założeń projektu misyjnego
"Chętni i Pomocni", w który zaangażowani są m.in.
mieszkańcy parafii w Hucie Komorowskiej pod
kierunkiem Ks. Daniela Korycińskiego Dyrektora
Papieskich Dzieł Misyjnych.
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej oraz Parafii Św. Rodziny w Hucie
Komorowskiej dziękujemy wszystkim za udział
w koncercie oraz darczyńcom za okazaną życzliwość i wsparcie.
Koszty koncertu sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
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Część I

Ks. Wiktor Ojrzyński

Adam Kozłowiecki (senior)
ostatni przedwojenny prezes Oddziału
Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego
28.06.2019 Huta Komorowska

Motto
Leśnik, który niema wrodzonego zamiłowania i talentu do zrozumienia, a przynajmniej do podglądania zjawisk natury, może być doskonałym wykonawcą
szczęśliwszych od niego organizatorów, może być dobrym technologiem, wreszcie kupcem,
ale niech Bóg broni, by taki bez iskry bożej leśnik miał decydować o środkach, celem zapewnienia szczęśliwego życia lasowi.
Bo życie lasu w żadne formułki ująć się nie da.
Adam Kozłowiecki, Parę uwag w sprawie kalkulacyi leśnej, Sylwan 4.1914, s. 127.

1. KIM BYŁ ADAM KOZŁOWIECKI I CO MIAŁ WSPÓLNEGO
Z LEŚNICTWEM ?
Adam Kozłowiecki przyszedł na świat 29 października 1874 roku w Hucie
Komorowskiej. Rodzicami byli Czesław i Maria Kozłowieccy, którzy posiadali majątki: w Hucie Komorowskiej, w Rakowej (pow. Sambor) i Resztówki
w Sokolnikach Małych w poznańskiem.
Jak pisze Barbara Bosak: “Czesław Kozłowiecki znany był z życiowej aktywności /./. Był wieloletnim prezesem założonego w 1881 roku Towarzystwa
Łowieckiego Kolbuszowskiego.
Najprawdopodobniej to Czesław Kozłowiecki, w obrębie założenia dworskiego postawił budynek mieszkalno-gospodarczy, dom myśliwski (tzw.
oficyna dworska), w którym gościł okolicznych ziemian uczestniczących
w polowaniach organizowanych w jego dobrach, zasobnych w zwierzynę..” 1
Od 10 roku życia Adam mieszkał w majątku w Rakowej (pow. Sambor),
także bogatym w lasy. Uczył się w Samborze, Przemyślu a potem we Lwowie,
gdzie zdał maturę w Gimnazjum Jana Długosza w 1892. Na Uniwersytecie
Lwowskim odbył studia prawnicze.
“Czesław Kozłowiecki zmarł w 1896 roku, w 54 roku życia. /./
Sukcesorem całego majątku, a zarazem ostatnim właścicielem dóbr Huty
Komorowskiej z przyległościami (Majdan, Brzozowa Góra, Wola Rusinowska
i Stefanów) został jego syn, Adam Kozłowiecki /./ znany w powiecie kolbuszowskim ze wzorowo prowadzonej gospodarki w jego lasach oraz dobrych
terenów łowieckich.” 2
Adam mając 24 lata prenumerował “Łowca” (wykazy wpłat z roku 1898,
1899) a 28 września 1898 r. na posiedzeniu Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego wybrany został na delegata mającego służyć jako mąż zaufania
w powiecie kolbuszowskim. 3
Również w “Łowcu” znaleźć możemy dwa opisy polowań w Hucie Komorowskiej w lutym1900 r. i w grudniu 1901 r.
“Dwa dni polowania 26. i 27. stycznia 1900 r. /./ Wzięliśmy 24 mioty,
pierwszego dnia, drugiego także kilkanaście. Śniadanie po ósmym czy dziewiątym miocie, jak w jakiej zaczarowanej bajce. Zdawało się, że gdzieś
daleko pojedziemy do niego - aż tu parę kroków - w prześlicznym jodłowym
lesie, stoły, ławki, ogień bucha, i bigos hultajski nam podają - wina i piwa
- i starka, i nalewki.... /./ Ja tylko muszę podziękować za śliczne polowanie
i za miłe przyjęcie, które w części i żonie p. Adama się należy t. j. bratu 1. Bosak Barbara, Huta Komorowska. Zespół dworsko-parkowy. Dokumentacja naukowo-historyczna i konserwatorska, Krosno 2009, s. 20-21.
2 Tamże.
3 Łowiec, 10.1898, s. 159.

byłaby prawdziwa niespodzianka dla znajomych p. Adama, że ma żonę, ale
nie chciałem mistyfikować. /./ Do widzenia miły gospodarzu - jak Bóg da
zdrowie, to skorzystam z zaproszenia i stawię się w Hucie - oby na białym
polu, ale nawet w deszcz przyjadę. M. Tyszkiewicz, delegat brodzki.” 4
“U p. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbyło się polowanie
w dniach 4-go i 5-go grudnia [1901] w 12 strzelb. Zabito zajęcy 130, rogaczy
8, jastrzębia 1, razem 141 sztuk. Piotr Łastowiecki” 5
O wczesnych związkach Adama z gospodarką leśną może świadczyć
opracowanie na temat “lasu trwałego”6 napisane prawdopodobnie ok. 1934
r., w którym powołuje się na 40-to letnie obserwacje i doświadczenia (pisze
że rozpoczęły się one od roku 1894 czyli gdy miał ok. 21 lat).
Las był ulubionym miejscem spędzania czasu przez Adama Kozłowieckiego. Jak wspominają świadkowie, bardziej troszczył się o swój drzewostan,
niż o dwór.
Syn Adama - kardynał Adam Kozłowiecki dał takie świadectwo:
“Mój ojciec - mówiąc nieco żartobliwie - był leśnikiem-maniakiem. W powiecie kolbuszowskim i samborskim posiadał olbrzymie lasy. Uważał, że
największym skarbem jest ziemia. Kiedy mieliśmy jakieś kłopoty finansowe,
sprzedawał kawałek lasu. /./ Kiedy ojciec sprzedawał hektar lasu, równocześnie sadził półtora hektara nowego. Kochając las, tak naprawdę chciał
naszego dobra. “ 7
Sam Adam Kozłowiecki mówi o sobie w artykule napisanym w 1914
r.: “nie będąc niestety fachowym ani inżynierem ani Leśnikiem, lecz tylko
praktykiem gospodarczem.”8
W Skorowidzu Leśnym na rok 1907 9 znajdujemy w spisie właścicieli
i personelu leśnego w okręgu c. k. powiatowej inspekcyi leśnej w 3. Starostwo
Kolbuszowa następujący fragment:
Dobra Komorów z przyległościami, wł. Kozłowiecki Adam w Hucie
komorowskiej p. Majdan ad Kolbuszowa, ob. las. 2392 ha. Nadzór fachowy
sprawuje leśn. Michał Podczaszyński z Radłowa, Ossowski Edward leśn.
w Brzozowej górze p. Majdan ad Kolbuszowa, st. Kol. Chmielów, Wojnas
Stanisław prak. leś. w Hucie komorowskiej. Gajowych 12.
Czyli mamy wielkość posiadanych przez Kozłowieckiego lasów w majątku
4 Korespondencye, Huta Komorowska, w lutym 1900, Łowiec, nr. 5, 01.03.1900.
5 Hedle, 14 grudnia 1901, „Łowiec”, nr. 1, 01.01.1902.
6 Adam Kozłowiecki, Doświadczenia z lasem trwałym (maszynopis w zbiorach
Muzeum Kar. Kozłowieckiego).
7 Wywiad z ks. Kardynałem Adamem Kozłowieckim przeprowadzony na antenie
Radia Kraków w 1998 (przedruk: Życie duchowe, 56.2008, s. 109-115).
8 Adam Kozłowiecki, Parę uwag w sprawie kalkulacyi leśnej, Sylwan 4.1914 s. 126.
9 Skorowidz Leśny na Rok 1907, Lwów 1907, s. 247.
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w Hucie Komorowskiej - 2392 ha, a w służbie leśnej wymienionych jest 2
leśniczych, 1 praktykant leśny i 12 gajowych. Świadczy to o wzorowym
podejściu do prowadzenia gospodarki leśnej.
(Prawdopodobnie niektórzy z nich znajdują się na zachowanej w Muzeum
w Hucie Komorowskiej fotografii).
W majątku w Rakowej w pow. Samborskim było 294 ha lasów i stawów
rybnych.
(Zachował się “Wniosek/Plan użytków przedrębnych z czyszczeń, z trzebieży i z przedrostów na okres piętnastoletni 1924 do 1939” oraz “Mapa
gospodarcza, Las Rakowa, 1924”)
Wśród zachowanych tekstów Adama Kozłowieckiego znajdujemy ten
zatytułowany “Z doświadczeń analfabety” (w maszynopisie bez daty, ale
z tekstu można domniemywać, że napisany został w latach trzydziestych
ubiegłego wieku). Jest to świadectwo zaangażowania autora także w zagadnienia doświadczeń w leśnictwie, i to dotyczących nie tylko rodzimych ale
i egzotycznych gatunków, np. Weymutkę.
Przytaczamy tu mały fragment:
“Pierwsze doświadczenie w którym odegrałem rolę bierną utwierdziło mnie
tylko w zapatrywaniu jakie sobie uprzednio wyrobiłem, że właściwie nie ma
człowieka choćby to był leśnik z wyższym wykształceniem, któryby powiedział, że nabył praktyki w gospodarstwie leśnem, z tej przyczyny prostej, że
drzewo żyje dłużej niż człowiek a pozatem z tej, że każde doświadczenie
w lesie wymaga olbrzymiej rozciągłości nie tylko w czasie ale i w przestrzeni. Na jedno i drugie życie ludzkie nie wystarcza. Dlatego w leśnictwie
decydujący głos musi mieć nauka, która jedynie ma możność oceniać dłużej
i obszerniej rezultaty doświadczeń wymagających więcej czasu i przestrzeni
niż możliwości jednostki. Sama praktyka jaką odbywałem w lesie mi tę
myśl musiała nasunąć. Mając sposobność omówienia pewnych problemów
dotyczących lasu z młodymi leśnikami z rzędu ochrony lasu często stwierdzałem, że ja góruję nad nimi w doświadczeniu, ale tylko w moim rewirze,
tam nabyłem doświadczenia w czasie, ale za to oni bardzo często górowali
nademną doświadczeniem w przestrzeni, bo mieli do tego więcej odemnie
sposobności przez zapoznanie się z różnymi lasami.” 10

2. PRZYSTĄPIENIE ADAMA KOZŁOWIECKIEGO
DO GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO
I AKTYWNOŚĆ W NIM.
Adam Kozłowiecki wstąpił do Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego mając
ok. 26/27 lat o czym świadczy informacja zawarta w “Sylwanie” z 1901 r. 11
W zamieszczonym tam “Wykazie wkładek członków” znajdujemy: “Kozłowiecki Adam - wraz z wpisowem”. Warto wspomnieć, że był to rok śmierci
Henryka Strzeleckiego i spadku ilości członków Towarzystwa.
Odtąd zarówno w wykazach zapłaconych składek jak i w ukazujących
się co jakiś czas Wykazach Członków Towarzystwa - Adam Kozłowiecki
umieszczony jest zawsze: ”Kozłowiecki Adam, właściciel dóbr w Majdanie
koło Kolbuszowy”..
Pierwszy utrwalony pisemnie ślad aktywności Adama Kozłowieckiego
pojawia się w1906 r. w “Sylwanie”:
“Wyciąg z protokołu posiedzenia członków Wydziału Gal. Towarzystwa
leśnego z dnia 12 października 1906. Początek o godzinie 6-tej wieczór. /./
Przewodniczył Prezes Jerzy Dunin hr. Borkowski.
Po przeczytaniu i przyjęciu protokołu z dnia 3. września 1906 załatwiono
następujące sprawy: /./
3. Na list pana Adama Kozłowieckiego wystosowany do Wydziału Towarzystwa leśnego w sprawie wydawania osobnego dodatku handlowego w „Sylwanie”, uchwalił Wydział odpowiedzieć, że o ile to jest możliwem, umieszcza
się od czasu do czasu w „Sylwanie” sprawy handlowe, ale na osobny dodatek
niema ani odpowiednich zasobów ani też korespondentów. W myśl życzenia

pana Kozłowieckiego postawi Wydział tę sprawę na najbliższem Walnem
Zgromadzeniu. Na tem zakończono obrady o godz. 8-ej wieczór.” 12
Adam był w Krakowie na Zjeździe Leśników w 1907 r. i zabrał głos podczas
Walnego Zebrania Towarzystwa, które obyło się zaraz po nim, co zostało
zapisane w “Sylwanie”:
“Stenograficzny protokół Obrad XXII. Walnego Zgromadzenia Członków
galicyjskiego Towarzystwa leśnego, dnia 21 sierpnia 1907 w Krakowie.
Początek o godz. 6 wieczór. /./
P. Adam Kozłowiecki (Czyta)
Ze względu, że tak właściciele lasów, jak upoważnione do sprzedawania
produktów leśnych zarządy lasów, nie mają obecnie żadnej niemal możności
poznawania konjunktur w handlu drzewnym, podpisany, powołując się na
wniesione w roku ubiegłym do Wydziału Tow. Leśnego, stawia następujące
wnioski:
I. Wydział Tow. Leśnego okólnikiem do członków Tow. Leśnego, właścicieli
i zarządów lasów w Polsce wezwie wszystkich interesowanych do subskrybcyi na udziały w formie datków rocznych na koszta utworzenia i wydawania
miesięcznego “Dodatku handlowego do “Sylwana”.
II. Wydział po zebraniu odpowiedniej kwoty subskrybowanej, niezwłocznie
zajmie się wyszukaniem odpowiedniego kierownika dla tegoż “Dodatku”.
III. Wydział zawrze według swego uznania umowy z kierownikiem, a po wniesieniu przez subskrybujących jednorocznego datku, przystąpi niezwłocznie
do wydawania wyżej wspomnianego “Dodatku”.
Krótka dyskusja i wniosek przyjęty.” 13

3. OKRES I WOJNY ŚWIATOWEJ I ODZYSKIWANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
W tym przełomowym okresie w dziejach naszej Ojczyzny Adam Kozłowiecki pozostawił 7 wydrukowanych w “Sylwanie” tekstów. W ich treści
pojawiają się odniesienia dotyczące Towarzystwa leśnego - i te fragmenty tu
przywołujemy.
Rok 1913
Korespondencje. Huta komorowska w czerwcu, Sylwan nr. 8-9.1913, s.
391-394.
Na temat stosunku właścicieli ziemskich do Towarzystwa leśnego.
Określić stosunek obecny osób pierwszej do drugiej kategoryi można krótko
jako stosunek wzajemnej obojętności, przeplatanej czasem odrobiną kwasów,
wzajemnych docinków, a rzadziej oficyalnej grzeczności. /./
Właścicieli zamiłowanych w gospodarce leśnej nie brak, ci powinni dać
inicjatywę i zająć się goręcej Towarzystwem. Udział ich w obradach, wzajemna wymiana myśli w Sylwanie z pewnością wyszłaby na korzyść sprawy,
która nas wszystkich obchodzi.
Korespondencje. Huta komorowska we wrześniu, Sylwan nr. 11.1913, s.
549-556.
W sierpniowym-wrześniowym numerze poruszył “Sylwan” niezmiernie
ważną kwestię interpretacji § 22 ustawy leśnej. /./
Otóż czas jest najwyższy, by Sejm raz nareszcie zajął się nową ustawą
leśną. Czas także, by się Towarz. Leśne w pierwszym rzędzie o to gdzie może
upominało.
Czego nas nauczył rok 1913, Sylwan nr. 1-2. 1914, s. 22-27.
Dlatego też pragnę tu podnieść głos w sprawie, która już była przedmiotem
dyskusyi w czasopismach rolniczych, a mojem zdaniem jest kwestyą pierwszorzędnego znaczenia dla kraju. Społeczeństwo ma zatem prawo wymagać,
by i Towarz. leśne nią się zajęło.
Mam tu na myśli kwestię podniesienia kultury łąk i pastwisk w kraju. /./
Tow. leśne zasłużyłoby sobie pewnie na wdzięczność właścicieli lasów
i rolników, gdyby, wyciągając naukę z tych okoliczności, podjęło starania
o utworzenie przy szkole leśnej we Lwowie katedry melioracyi i uprawy łąk
i pastwisk.
Korespondecje. Huta komorowska, Sylwan nr. 1-2.1914, s. 51-52.

10 Z doświadczeń analfabety, Maszynopis, s. 9-10, w: zbiory Muzeum kard. Kozłowieckiego.
11 Sylwan 1.1901, s. 119.
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12 Sylwan 2.1907, s. 78.
13 Sylwan, 10.1907, s. 379. 405.
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Październikowy nr. “Sylwana” przynosi nam wiadomość o nowym kwiatku
praktyczności naszej ustawy lasowej - względnie jej interpretacyi. Tym razem
na pociechę lasu, zakwitł § 3 ustawy.
Jeśli właściciel zalesił pastwisko, potem przyszedł do przekonania, że zrobił
głupstwo, a juryści już mu go naprawić nie pozwolili.
Parę uwag w sprawie kalkulacyi leśnej, Sylwan nr. 4.1914, s. 125-133.
Bo las to przedewszystkiem produkt pierwotnej natury. I dlatego to w żadnej
innej gałęzi gospodarstwa, zimny, na handlowej kalkulacyi oparty rachunek
nie napotyka tylu niespodzianek, co w gospodarce leśnej. Nigdzie trzeźwy
rozum nie musi tak często jak w lesie, uchylić czoła przed czemś, co doczesnym nie da się objąć wzrokiem. /./
W tem głębokiem przekonaniu uważałem to niemal za swój obowiązek
zabrać głos w tej sprawie z gorącym apelem, by ci, którym leży na sercu
dobro skarbów, jakie posiadamy w naszych lasach, tem dobrem a nie suchą
a zawodową kalkulacyą się kierowali.		
Rozprawy. Właściciele lasów a Towarzystwo Leśne, Sylwan nr. 7. s. 249-259.
Przed rokiem mniej więcej, korzystając z gościnności Redakcyi “Sylwana”,
nawiedziłem to pismo uwagami o wzajemnym stosunku właścicieli lasów
prywatnych do naszego Towarzystwa leśnego i na odwrót. Uwagi moje
przebrzmiały bez echa, w czem zresztą nic dziwnego. /./
Co do kwestyi, czy dążenie do zmiany stosunku właścicieli lasów do Towarzystwa jest wskazane, to sądzę każdy odpowie twierdząco. Towarzystwo,
które postawiło sobie za zadanie tak piękny cel, jak podnoszenie gospodarki
leśnej i jej potrzeb nie może być obojętnem dla nikogo, komu dobro ogólne
nie jest obojętnem. Któż więc bardziej niż właściciele lasów prywatnych jest
powołanym do tego, by cele Towarzystwa wspierać. Jeżeli tak się nie dzieje,
to łatwo pojąć, że stosunki te należy zmienić. /./
Niech dalej Tow. z własnej inicyatywy samo głośno i natarczywie żąda zmiany ustaw złych na dobre, uciążliwych na lepsze. Niech dalej, gdzie się dowie
o niesprawiedliwem stosowaniu ustawy, samo przeciw temu występuje. /./
Jeżeli Tow. leśne chce podnieść poziom gospodarki leśnej, musi się na tę
metodę działania zdecydować, niech zajmie się wydawnictwem dzieł, niech
przytem postara się o to by te publikacye liczyły się z faktem, że naukę leśnictwa należy nawet między inteligentną warstwą niejako popularyzować
i niech poczyni starania, by choćby za pośrednictwem innych instytucyi, te
poblikacye do rąk właścicieli lasów dochodziły. Nie należy się łudzić, znaczna
część pójdzie na marne, ale ta mniejsza część co z tej akcyi skorzysta, stanie
się pewnie dzielną pomocą w działalności Towarzystwa. Jeszcze bardziej niż
publicystyka, może również za przykładem Towarzystw rolniczych służyć
tym celom urządzanie częste odczytów i pogadanek. /./
		
/./ mojem zdaniem organizacya skupiająca wszystkie interesa tak
olbrzymiej gałęzi gospodarstwa krajowego jaką jest las, musi być organizacyą
o bycie samoistnym, a zatem w pierwszym rzędzie temu celowi może i winno
służyć Towarzystwo leśne. Od stanowiska jakie ono zajmie, zależeć będzie
rozwiązanie tej kwestyi tak dla kraju doniosłej.
Huta Komorowska d. 27. maja 1914.
Rok 1915
Korespondencje. Huta Komorowska w grudniu 1915, Sylwan nr. 7-12.1915,
s. 122-129.
Dobiegający końca rok zapisze się niezatartymi śladami w dziejach naszej
gospodarki leśnej. Zawierucha wojenna, która szaleje na ziemiach polskich,
druzgocząc liczne owoce pracy społecznej, nie mogła ominąć lasów naszych. /./
Rąk zakładać nie można, i z pewnością będziemy wytężać siły by zapobiedz
na rok przyszły gorszej jeszcze od poprzednich klęsk, klęsce inwazji owadów
szkodliwych. Ale obawiam się, że bez pomocy ze strony państwa, usiłowania
nasze nie dadzą dostatecznych rezultatów.
Moim zdaniem pomoc ta, ze względu zwłaszcza na ogrom strat grożących
w przyszłości, a z drugiej strony na wielką trudność w jej udzieleniu, dałoby
się uzyskać , gdyby Tow. leśne zechciało jej potrzebę czynnikom od których
udzielenie jej zawisło przedstawić. /./
W nadzieji, że Tow. leśne weźmie sobie tę sprawę do serca gorąco, to
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w interesie najpiękniejszej puszczy, jaką ma Galicja, jego pieczołowitości
pragnę polecić. Adam Kozłowiecki
Wszystkie powyżej przywołane fragmenty świadczą o aktywności Adama
Kozłowieckiego w łonie Towarzystwa i zaangażowaniu w sprawy dotyczące
lasów w naszej Ojczyźnie w tym okresie.
Następuje kilka lat przerwy - dopiero w roku 1927 Adam pisze kolejne
teksty.
Czy karczować pniaki ?, Sylwan nr. 2.1927, s. 100-103.
Podróżując często miałem sposobność patrzeć i porównywać lasy w różnych
krajach. Widziałem na ciężkich glinach podkarpackich przecudne drzewostany
powstałe z nalotu pod osłoną sosny zasadzonej na nieodpowiedniem siedlisku
i rozumiałem, że ten drzewostan nigdyby nie był powstał, gdyby obumierające
korzenie sosny nie były dla niego zorały i zdrenowały glebę. /./
Widziałem gleby leśne zdeptane i ogołocone z wszelkiej okrywy przez wypasanie bydłem w obciążonych serwitutami lasach Kongresówki, widziałem
wygrzebane suche pniaki w puszczy Sandomierskiej i dużo - dużo innych
zbrodni popełnionych na glebie leśnej ale nigdzie ta biedna gleba leśna nie
zrobiła na mnie tak wprost przygnębiającego wrażenia jak w intensywnie rzekomo „zagospodarowanych” a w istocie „eksploatowanych” lasach Księstwa
Poznańskiego i Pomorza.
Uwagi o podniesieniu rentowności gospodarki leśnej, (cz. I) Sylwan nr.
4.1927, s. 267-272, i (cz. II) Sylwan nr. 5.1927, s. 370-376.
/./ ... gospodarka społeczna musi postawić leśnictwu wymagania bardzo
wysokie. Jeżeli bowiem leśnictwo ma być powołane do tego, aby nie tylko
zużytkować nieużytki, ale ponadto podnieść rentowność do tego stopnia, by
módz zawładnąć terenami, które już słabo się rentują jako rola, to na kierowników gospodarstw leśnych spada obowiązek zagospodarowania lasów
tak intensywnego, by dochód z tych przestrzeni, oddanych kulturze leśnej
dorównał i przewyższył przynajmniej najmniej rentowne gleby rolne. /./
Nie wątpię, że uwagi tu rzucone nie wszędzie spotkają się z dobrem przyjęciem. Pociesza mię jednak przeświadczenie, że choć może dużo z tych myśli
okaże się nietrafnemi, niemniej zasada sam, że leśnictwo musi szukać dróg
do spotęgowania produktywności i rentowności warsztatów leśnych, musi
zatryumfować a drogą do tego jest w wielu kierunkach zerwanie z szablonem,
który jak wszędzie tak i w gospodarstwie leśnem jest jednym z najniebezpieczniejszych hamulców rozwoju i postępu.
Refleksje po niewczasie, Sylwan nr. 5.1927, s. 410 - 412
Po długich namysłach, projektach i zapewne naradach ogłosił nareszcie rząd
ustawę lasową, która ma, zapewne w mniemaniu jej autorów, zabezpieczyć
lasy polskie od upadku. /./
Towarzystwa leśne są z reguły ignorowane przez właścicieli, a Związki
Ziemian wprost ignorują sprawy dotyczące lasu. Do jakich granic dochodzi
to zaniedbywanie interesów lasu w Związkach Ziemian, warto zacytować
cyfry. /./
Jeżeli w dzisiejszej ustawie udało się zapobiedz wielu szkodliwym dla
właścicieli postanowieniom, to stało się to dzięki staraniom tylko wyżej
wymienione biura, a raczej dzięki niezmordowanej pracy Towarzystwa
Leśnego we Lwowie. Właściciele zachowali się w tej walce o ich własne
interesy wprost biernie. Na uposażenie jednego istniejącego w b. Galicji biura
leśnego nie dali prawie nic, w Tow. Leśnem świecą tradycyjną nieobecnością
a w tym warunkach nic dziwnego, że ich interesy nie zostały w tej mierze
uwzględnione, jak to było możliwe.
Jeden artykuł Adam przesłał do Poznania do Przeglądu Leśniczego.
W aktualnej sprawie, Przegląd Leśniczy nr. 8.1927, s. 491-492.
W związku z różnymi zamiarami rządu w kierunku zaprowadzenia oszczędności w wydatkach państwa, rozchodzą się od pewnego czasu wieści o zamiarze ograniczenia wydatków na wyższe uczelnie leśne. /./
Niestety wiele okoliczności przemawia za tem, że najbardziej zagrożonym
jest byt wydziału leśniczego na uniwersytecie w Poznaniu.
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM I FUNDACJI
im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

w Hucie Komorowskiej

styczeń - czerwiec 2019
Kustosz Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ Katarzyna Cesarz została zaproszona
do pracy w jury w kategorii plastycznej podczas XII Wojewódzkiego Konkursu Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej pn. „Tajemnica
Świąt Bożego Narodzenia”, który odbył się 17
stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej.
20 stycznia 2019 r. z Muzeum ks. Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej ruszył zimowy marsz pn. „Szlakiem
Kolejek Wojennych oraz Kolejki Leśnej”,
zorganizowany przez OSP przy Aeroklubie
Mieleckim. Około 35 strażaków-ochotników
w wieku od 10 do 65 lat gościło w Muzeum na
zaproszenie Fundacji im. ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”. Uczestnicy zobaczyli pozostałości po niemieckim obozie pracy przymusowej, który funkcjonował na
terenie parku Kozłowieckich w trakcie II wojny
światowej, a na zakończenie złożyli kwiaty pod
pomnikiem zamordowanych więźniów. W spotkaniu uczestniczyli również strzelcy z Dębicy.
W dniach 11-15 lutego 2019 r. Muzeum we
współpracy z Państwową Szkołą Podstawową
im. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ i Towarzystwem Przyjaciół Huty Komorowskiej
zorganizowało w ramach ferii atrakcyjne zajęcia dla uczniów. Dzięki zaangażowaniu pań
z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych. Z kolei w Muzeum Kard. Kozłowieckiego SJ uczniowie rozwiązywali łamigłówki
i zwiedzali sale ekspozycyjne pod okiem Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Daniela Korycińskiego, a kustosz Katarzyna Cesarz

Ferie w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego
SJ – 12 lutego 2019, fot. K. Cesarz

poprowadziła w szkole warsztaty plastyczne,
w trakcie których dzieci rysowały, wykonywały rzeźby z mydła, malowały twarze, oglądały filmy i słuchały bajek. Zorganizowano
także integracyjną dyskotekę walentynkową
w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie
Królewskim. W ostatnim dniu Barbara Boślak
z miejscowej kapeli ludowej przewodniczyła
warsztatom muzycznym, podczas których nie
zabrakło wspólnej gry na skrzypcach, akordeonie, saksofonie, bębnach, gitarze i keyboardzie. Uczniom zaproponowano także wystawę,
kino oraz posiłek w restauracji, które uwieńczyły ten niezwykle inspirujący cykl spotkań
z młodzieżą.
1 marca 2019 r. zrealizowano projekt wirtualnego spaceru po parku i Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Od tego dnia z zawartością sal ekspozycyjnych można zapoznać się także poprzez
stronę internetową: http://jddfoto.ayz.pl/muzeumadamkozlowiecki/ .
W dniu 2 marca 2019 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu gościło członków Rady Programowej Fundacji im. Księdza
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez
granic”. Pośród wielu znamienitych gości swoją obecność zaznaczyli biskupi sandomierscy:
J. E. Krzysztof Nitkiewicz i J. E. Edward Frankowski oraz bratanica Kardynała siostra Oktawia Kozłowiecka.
5 marca 2019 r. prezes fundacji „Serce bez
granic” Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomierskiej Edward Frankowski obchodził 30.
rocznicę konsekracji biskupiej. Za lata owocnej posługi Jego Ekscelencja dziękował Panu

Bogu przewodnicząc Eucharystii w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. Podczas
Mszy Św. modlili się także: Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, Ks. Biskup Jan
Niemiec z Diecezji Kamienieckiej na Ukrainie,
władze miasta i powiatu Stalowa Wola, parlamentarzyści, a także liczni mieszkańcy. Biskup
Frankowski nawiązał w homilii do wydarzeń
sprzed 30 lat oraz wyraził wdzięczność za dar
sakry i lata pracy: „Z ludu zostałem wzięty i do
ludu posłany. To sam Pan Bóg, mimo moich
słabości i niedoskonałości, wybrał mnie i włożył na mnie obowiązek, który miałem pełnić
dla Kościoła i Ojczyzny. Za to Panu Bogu gorąco dziękuję. Dziękuję również mieszkańcom
Stalowej Woli, bo dzięki ich współpracy i solidarności mogliśmy wiele dobrego uczynić”
– wspominał ze wzruszeniem. Po uroczystej
Eucharystii obchody Jubileuszu kontynuowano w Sali Szklanej na plebanii, gdzie prezydent
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podziękował Biskupowi Frankowskiemu za krzewienie
wśród Polaków idei patriotyzmu.
Dnia 13 marca 2019 r. Kustosz Muzeum
Katarzynie Cesarz powierzono przewodnictwo
jury podczas IV Gminnego Konkursu Plastyczno-Czytelniczego „Legendy polskie w komiksie” w PSP w Woli Rusinowskiej. Udziałem
w tegorocznej edycji zainteresowało się jedenaścioro uczniów z terenu gminy Majdan Królewski. Pani przewodnicząca z uznaniem wypowiedziała się o twórczości dzieci i zachęciła
do rozwijania tej pięknej pasji.
W dniach 13-15 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Magis quam homo…

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej: uczestniczki prezentują repertuar – 1 kwietnia 2019 r. ,
fot. M. Wołosz

30

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 310
projekcja filmu Rafała Wieczyńskiego o Kardynale Kozłowieckim SJ, a kustosz Muzeum
Kard. Kozłowieckiego SJ i członek jury Katarzyna Cesarz przybliżyła zgromadzonym
sylwetkę tego wybitnego Misjonarza oraz jego
poświęcenie w pracy z najuboższymi. Do pełnej emocji rywalizacji przystąpiło 45 uczniów
z powiatu kolbuszowskiego, a podczas przesłuchań prezentowano utwory w językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Zmaganiom
towarzyszył wysoki poziom artystyczny i wokalny.

Zjazd Katechetów Diecezji Sandomierskiej – 11 maja 2019 r., fot. K. Cesarz
Świętość i heroizm od starożytności do czasów
współczesnych”. Na tle tych rozważań Stanisław Hadyna wygłosił referat pt. „Ks. Kard.
Adam Kozłowiecki - afirmacja człowieczeństwa w dotkniętym totalitaryzmami XX wieku”. Postać Kardynała zainspirowała słuchaczy
do dyskusji na temat roli cierpienia w dążeniu
do świętości.
Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” wraz z Towarzystwem Projektów Edukacyjnych kontynuuje
prace w ramach zainicjowanego w grudniu
2018 r. projektu misyjnego pn. „Chętni i Pomocni”, którego celem jest zbudowanie sieci
wsparcia dla ludności krajów trzeciego świata.
Aktywność animatorów skupiona jest obecnie wokół mieszkańców Zambii w Afryce,
doświadczanych każdego dnia przez wszechobecną biedę, brak dostatecznego dostępu
do edukacji, opieki medycznej i wody pitnej.
Państwo Zambijskie, miejsce posługi misyjnej
Kard. Kozłowieckiego zaliczane jest do najbiedniejszych regionów świata i może funkcjonować głównie dzięki pomocy ludzi dobrej
woli z państw wysoko rozwiniętych, takich jak
Polska. W marcu 2019 r. dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych i Zastępca Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego ks.
Daniel Koryciński uczestniczył w cyklu spotkań zaangażowanych w tą szlachetną inicjatywę wolontariuszy z Warszawy, Huty Komorowskiej, Majdanu Królewskiego, Brzostowej
Góry oraz Kolbuszowej. W kolejnych miesiącach w szeregi animatorów wstąpiła młodzież
z klasy VIII PSP w Woli Rusinowskiej, która
pod opieką P. Elżbiety Szczur zorganizowała
cykl akcji charytatywnych pn. „Ciasteczka na
rzecz misji”. Dzięki sprzedaży domowych łakoci zebrano kwotę 530 zł, która wesprze budowę szkoły z internatem dla dziewcząt w Chamuka w Zambii.
4 czerwca 2019 r. zaangażowana w projekt
młodzież odbyła w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ kolejne warsztaty pod przewodnictwem ks. Daniela Korycińskiego, które
następnie kontynuowała w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich w Bożęcinie Dużym k. Warszawy oraz w stolicy na Uniwersytecie Kard.

Stefana Wyszyńskiego. Temat misji w Afryce
pogłębili wówczas uczniowie ze szkół w Hucie
Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Komorowie, Raniżowie, Weryni, Nowej Dębie i Chwałowicach. Warsztaty będą figurować w grafiku
Muzeum regularnie.
Dyrektora Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
Bogdana Romaniuka dopuszczono do grona
14 osób uhonorowanych nadanym przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości. Wręczenie tych zaszczytnych
odznaczeń państwowych stanowiło w dniu 24
marca 2019 r. element uroczystych obchodów
z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Polaków
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”
przed gmachem Muzeum im. Rodziny Ulmów
w Markowej. Serdecznie gratulujemy Panu
Dyrektorowi tego znaczącego wyróżnienia.
1 kwietnia 2019 r. przypadła 108 rocznica
urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.
Ta wyjątkowa okazja była impulsem do stworzenia koncepcji „I Powiatowego Konkursu
Piosenki Obcojęzycznej”, którego organizacji
podjęła się Szkoła Podstawowa im. Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Majdanie
Królewskim. Program wydarzenia wzbogaciła

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w kościele parafialnym pw. Św. Rodziny rocznicę narodzin
swego patrona celebrowała także młodzież
ze SP im. Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej. Dyrektor Papieskich Dzieł
Misyjnych ks. Daniel Koryciński odprawił na
tę okoliczność Eucharystię w intencji śp. Kardynała, a uczniowie zaaranżowali poruszający program artystyczny. Dzieci zapoznały się
również z prezentację multimedialną oraz wystawą o Adamie Kozłowieckim SJ pn. „Książę
Kościoła”.
3 maja 2019 r. Dyrektor Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ Bogdan Romaniuk
nakreślił na antenie TVP Info zamysł inicjatywy Narodowego Czytania Pisma Świętego, której jest współautorem. W rozmowie z
dziennikarką Anną Popek przypominał o potrzebie głoszenia Słowa Bożego i znaczenia,
jakie Ewangelia winna odgrywać w życiu każdego chrześcijanina. Zachęcał, by nie odkładać
Pisma Świętego na półkę, lecz poprzez świadome poznawanie Dobrej Nowiny trwale budować relację z Panem Bogiem. III Narodowy
Dzień Czytania Pisma Świętego obchodzono
w Polsce w dniu 5 maja 2019 r. pod hasłem
„Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego”.
11 maja 2019 r. Muzeum Kard. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej kolejny rok
gościło katechetów diecezji sandomierskiej.

Występ uczestników VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej – 25 maja 2019 r., fot.
M. Wołosz
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Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz Papieskich Dzieł
Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli
m.in.: Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz, ambasador Jan Wieliński oraz
marszałek
województwa
podkarpackiego Władysław
Ortyl. Festiwal skupiał dzieci i młodzież w wieku od 9
do 18 lat. Celem wydarzenia
było m.in. promowanie wieUczennice ze SP w Jeżowem dokonują wpisu w księdze pamiątkowej dzy o kardynale KozłowiecMuzeum – 6 czerwca 2019, fot. K. Cesarz
kim, popularyzacja dzieł
Pedagodzy zainicjowali spotkanie pogawędmisyjnych, ewangelizacja
ką przy kawie i herbacie, by następnie pieszo poprzez śpiew i wspólną zabawę oraz propaudać się do pobliskiego kościoła parafialnego. gowanie kulturalnych form spędzania wolnego
Tam dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. czasu. Festiwal zainaugurowano mszą świętą
Daniel Koryciński odprawił uroczystą Eucha- w pobliskim kościele parafialnym. Zmagania
rystię połączoną z konferencją. Po wysłucha- artystów tradycyjnie prowadzili: dyrektor feniu Słowa Bożego katecheci powrócili do daw- stiwalu Elżbieta Szczur oraz dyrektor Papienego parku Kozłowieckich na integracyjnego skich Dzieł Misyjnych ks. Daniel Koryciński.
grilla. Pięknym zwieńczeniem majówki była Jury pod przewodnictwem ks. Marka Flisa, zawspólna modlitwa w cieniu drzew pod figurką łożyciela fundacji „Serce bez granic” oceniło
Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy na Zjazd łącznie 21 wykonawców – solistów i zespołów
Katechetów Diecezji Sandomierskiej za rok.
wokalnych. Zgromadzonych zaszczycił obecW sobotę 18 maja 2019 r. w ramach ogólno- nością misjonarz z Zambii ks. Wojciech Łappolskiej akcji w miejscu pamięci o Kard. Ada- czyński, który wręczył laureatom atrakcyjne
mie Kozłowieckim SJ w Hucie Komorowskiej nagrody. Goście i uczestnicy delektowali się
ponownie zorganizowano „Noc w Muzeum”. podczas przerwy specjałami przyrządzonymi
Po raz pierwszy zaaranżowano wystawę uka- przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”
zującą przywiezione z Gwatemali, Kamerunu z Huty Komorowskiej. Fundacja „Serce bez
i Betlejem misyjne dary biskupa Jana Ozgi. granic” dziękuje wszystkim zaangażowanym
Te wykonane z hebanu figurki, kapelusz, ma- i zaprasza na IX edycję festiwalu w 2020 r.
skotka i instrumenty przekazał sympatyzujący
25 maja 2019 r. dwudziestopięciolecie kaz Fundacją „Serce bez granic” ks. Marek Wola- płaństwa celebrował założyciel i wiceprezes
nin. Dodatkowo zbiory Muzeum uzupełniły na zarządu Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kotę okazję cenne pamiątki – resztki wyposażenia złowieckiego SJ „Serce bez granic” czcigoddworu Kozłowieckich. Są to wykonane ze sre- ny ks. Marek Dzióba. Jubileuszową mszę św.
bra przedmioty codziennego użytku: sztućce, fundator sprawował 30 czerwca 2019 r. w ronożyczki do ścinania knotów świec, szczotecz- dzinnej parafii w miejscowości Kopcie. Zarząd
ka do zębów z 1886 r., wszelkiego rodzaju sto- Fundacji serdecznie dziękuje za życzliwość,
jaki, a także serweta i szklanka. Tymczasowo otwartość na ludzkie problemy oraz wieloletnią
prezentowano galerię obrazów pędzla Czesła- służbę Bogu i ludziom, a także życzy obfitych
wa Kozłowieckiego, brata Kardynała. Ekspo- łask Bożych, satysfakcji i szczęścia z pełnionej
zycję wzbogaciły również oryginalne książki każdego dnia posługi kapłańskiej.
z dawnej biblioteki Kozłowieckich, na których
25 maja 2019 r. ks. Wojciech Łapczyński,
zachowały się autentyczne dedykacje i pieczęmisjonarz z Zambii złożył na ręce Bogdana Rocie. Te wartościowe przedmioty udostępniły
maniuka, dyrektora Muzeum Kard. Adama Koz kolei panie spokrewnione z Kardynałem: brazłowieckiego SJ płyty winylowe, które przed
tanice: siostra Oktawia i Zofia Kozłowieckie,
laty stanowiły własność Kardynała. Dar ten
a także córka Zofii Anna.
dowodzi, że Adam Kozłowiecki SJ wykazywał
25 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kul- zamiłowanie do muzyki. W wolnym czasie słutury w Majdanie Królewskim odbył się „VIII chał on pastorałek, kolęd w wykonaniu ZespoPodkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyj- łu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz utworów
nej im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego Mozarta. Chętnie sięgał też po nagrania muzySJ” pod hasłem „Serce bez granic”. Festiwal ki rozrywkowej.
ten jest wspólnym organizatorskim sukcesem
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „DwoFundacji im. Księdza Kard. Adama Kozłorzanki” w Hucie Komorowskiej poszczycić
wieckiego SJ „Serce bez granic”, Muzeum
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mogą się sukcesem podczas V edycji konkursu
kulinarnego „Bitwa Regionów”. Gospodynie
zakwalifikowały się do wojewódzkiego etapu rywalizacji, na którym w dniu 9 czerwca
2019 r. w ramach XIII Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie zaprezentowały
potrawę według tradycyjnego przepisu Marii
Kozłowieckiej, matki Kardynała. Receptura
wyróżnionej „Pieczeni z jelenia na kapuście
zasmażanej z masłem swojskim i borowikiem
szlachetnym” pozostanie dla zainteresowanych
tajemnicą. Zarząd Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” serdecznie gratuluje tego osiągnięcia.
18 czerwca 2019 r. w ramach programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań pn. „Razem Bezpieczniej” nastąpiło
otwarcie Lokalnego Punktu Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem, które funkcjonować będzie w Muzeum ks. Kard. Adama
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.
Osobom potrzebującym wsparcia udzielona
zostanie pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna i materialna (kolonie dla
dzieci i młodzieży, kursy zawodowe, bony
żywnościowe, finansowanie zakupu środków
do higieny osobistej, odzieży, obuwia, finansowanie czasowego zakwaterowania lub schronienia). Osoby pokrzywdzone przestępstwem
zapraszamy we wtorki od godz. 13.00 do
18.00. Całodobowe wsparcie można uzyskać
pod nr tel. 530 310 430.
25 czerwca 2019 r. dzięki zaangażowaniu
ks. Czesława Kolasy Muzeum objęło w posiadanie pamiątkowe rzeźby i przedmioty po śp.
ks. Janie Krzysztoniu, z którym Kard. Adam
Kozłowiecki SJ współpracował przed laty na
misji w Mpunde (Zambia). Ks. Jan Krzysztoń
odszedł do wieczności 24 maja 2014 r.
Dnia 28 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja pn. „Pamięci Adama Kozłowieckiego
seniora” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Leśne, Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie, Fundację im. Ks.
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez
granic” oraz Diecezję Sandomierską. Wybór

Warszawa: szkolenie w ramach inicjatywy „Chętni
i Pomocni” – 4 czerwca 2019, fot. E. Kopeć
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głosił referat pn.
„Okoliczne lasy,
Huta Komorowska, Kozłowieccy”. Po przerwie
kawowej Hubert
Sobiczewski przybliżył zgromadzonym
znaczenie
Żelisława Szafera
w dobrach Kozłowieckich i Dolańskich, a „Leśne
wspomnienia o rodzinie Kozłowieckich” przytoczył
Kazimierz Kriger.
Temat dendrologii
Akcja „Ciasteczka na rzecz misji” – maj 2019, fot. E. Szczur
jako pasji Kozłodaty jest głęboko uzasadniony, bowiem dokładnie 80 lat temu w dniu 28 czerwca 1939 wieckich poruszyła Barbara Paszkowska, a ks.
r. ojciec Kardynała Adam Kozłowiecki senior Daniel Koryciński zamknął rozważania rozprawłączył się w organizację ostatniego przed wą na temat Adama Kozłowieckiego juniora,
wybuchem II wojny światowej Zjazdu Pol- Kardynała i Misjonarza z Zambii. Po podsuskiego Towarzystwa Leśnego w Hucie Komo- mowaniu nastąpił przejazd zaproszonych gości
rowskiej. Kozłowiecki senior był wybitnym do Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego
znawcą gospodarki leśnej. Mimo prawniczego SJ w Hucie Komorowskiej, gdzie przystąpiono
wykształcenia trudnił się handlem drewnem, do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, nawiązua w 1933 r. wydał publikację pt. „Gawędy Le- jącej do 80. rocznicy zorganizowanego w tym
śne”, w której opiewał piękno lasów polskich. miejscu Zjazdu Polskiego Towarzystwa LeOpracował on także plan powołania Fundacji śnego. Zaszczytu prezentacji płyty dostąpili:
Naukowo-Wychowawczej im. Adama i Marii Stanisław Peret, prof. Andrzej Grzywacz, poKozłowieckich, na którą przeznaczył niemal seł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, kustosz
połowę swojego pokaźnego majątku. Wybuch Muzeum Kard. Kozłowieckiego SJ Katarzyna
wojny uniemożliwił realizację tego ambitnego Cesarz, Grażyna Zagrobelna - dyrektor RDLP
projektu. Obchody były zatem okazją do upa- w Krośnie, Marek Kamola – dyrektor RDLP
miętnienia ojca Kardynała Adama Kozłowiec- w Lublinie, Jerzy Wilk, Wojciech Cebula,
kiego SJ i dziedzictwa, jakie po sobie pozosta- Marek Marecki – Przewodniczący Oddziału
PTL w Krośnie i Kazimierz Kriger. Następnie
wił.
Uroczystość zainicjowano mszą św. Anna Bondar-Zabiciel, Kazimierz Kriger i ks.
dla przedstawicieli Lasów Państwowych Ryszard Madej posadzili w obecności zgromaw kościele p.w. św. Bartłomieja w Majdanie dzonych sadzonkę dębu szypułkowego będącej
Królewskim, koncelebrowaną przez biskupa kopią genetyczną pomnika przyrody „Dąb Barsandomierskiego Edwarda Frankowskiego. Eu- tek”. Po wspólnym zdjęciu kustosz Muzeum
charystię Jego Ekscelencja sprawował w inten- Katarzyna Cesarz zapoznała gości z ekspocji zmarłych członków rodziny Kozłowieckich. zycją o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ.
Modlitwę o spokój ich dusz kontynuowano Obchody uwieńczono wspólnym obiadem.
w dawnej kaplicy rodowej na cmentarzu para- Więcej informacji na stronie www.cardinalefialnym, miejscu wiecznego spoczynku Adama kozlowiecki.pl.
Kozłowieckiego seniora i pozostałych jego
krewnych. Dalsza część uroczystości odbyła
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie
Królewskim, gdzie zgromadzonych gości zaproszono na śniadanie. Po rejestracji i wspólnej konsumpcji przystąpiono do głównego
punktu programu. Słowa powitania skierował
do uczestników Marek Marecki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
który dokonał otwarcia konferencji. Po krótkim wstępie „Historią Polskiego Towarzystwa
Leśnego” rozpoczął sesję naukową prof. Andrzej Grzywacz. Z kolei ks. Wiktor Ojrzyński
omówił współpracę Towarzystwa z Adamem
Kozłowieckim seniorem, a ks. Marek Flis wy-

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” planuje w roku bieżącym kontynuować działalność
wystawienniczą. Od 2017 roku na terenie całego kraju postać Kardynała promuje m. in.
ekspozycja pn. „Książę Kościoła. Kardynał
Adam Kozłowiecki SJ”, której towarzyszy baner promujący gminę Kolbuszowa. Po krótkiej
przerwie wystawę zaprezentowano w województwie świętokrzyskim. Tam postać Kardynała rozsławiono w miejscowości Rytwiany.
W dniach 2-14 maja 2019 r. wystawa gościła
w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego,
z kolei od 15 maja do 3 czerwca 2019 r. eks-
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pozycja dostępna była w Kościele Rektoralnym
p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
W dniach 3-17 czerwca 2019 r. z sylwetką
Kardynała Kozłowieckiego zapoznali się parafianie w kościele św. Barbary w Staszowie.
Od początku roku 2019 Muzeum Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej odwiedzają liczni turyści zainteresowani inspirującym życiem Misjonarza
z Zambii. Były to osoby indywidualne i grupy
zorganizowane. Niemożliwe jest, aby wymienić wszystkich odwiedzających. 5 kwietnia
2019 r. Muzeum gościło grupę z Raniżowa.
O życiu Kardynała Kozłowieckiego opowiedzieliśmy wówczas księdzu, nauczycielom
i wspaniałej młodzieży ze szkoły podstawowej. 5 maja 2019 r. przybyli do nas goście
z Lubelszczyzny. 6 czerwca 2019 r. podjęliśmy młodzież ze SP w Jeżowem. 11 czerwca 2019 r. po raz kolejny przyjęliśmy grupę
seniorów z Kolbuszowej, którą kierował Pan
Marian Piórek. Odwiedzający spędzili popołudnie w cieniu wiekowych drzew parku rodziny Kozłowieckich, rozmawiając i delektując
się przysmakami z grilla. 14 czerwca 2019 r.
przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania
wiarą i niezłomnością Adama Kozłowieckiego
SJ inspirowała się młodzież z Krzątki, a dzień
później rodziny kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wraz z ks.
Jackiem Szczęchem. W sobotę 22 czerwca
2019 r. wizytę złożyli odwiedzający z Zaborowa: ks. Krzysztof Rusznica oraz ministranci,
schola i członkowie Koła Misyjnego, a także
Państwo z Łodzi.
Podsumowując: Muzeum Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwiedziło od początku 2019 r. ok.
1000 osób.
W ciągu niemal ośmiu lat w sumie odwiedziło nas ok. 30 000 osób z całego świata.
Agnieszka Wlazło

Prof. Andrzej Grzywacz odsłania tablicę pamiątkową – 28 czerwca 2019, fot. Nadleśnictwo Kolbuszowa
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36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

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

OFERUJEMY

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
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SALON URODY AURIL

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

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

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

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

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

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
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
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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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
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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

