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PODZIĘKOWANIEDobiega Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podzięko-wania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapew-niam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeży-ciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpie-czeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Par-lamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej co-dziennej służbyW ramach przyznanych środków finansowych z budżetu Państwa w latach 2016 - 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wy-dajności.Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy finansowe zz jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczaso-wej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki finansowe spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatko-wym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jesz-cze w tym roku trafi do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy Strażacy za Waszą pełną ofiary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o po-parcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos, ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnia-niu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych spotkań.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec

Kandydat do Sejmu RPPrzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków
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Przegląd Widowisk Kolędniczych  
w Kolbuszowej 

Po raz kolejny już w Święto Trzech Króli (6 stycznia) na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej zor-
ganizowany został Przegląd Widowisk Kolędniczych 2020. Wydarzenie, które ma na celu kultywowanie staropolskich tradycji 
i zwyczajów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia i zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem przedstawianym 
przez kolędników, ponownie zgromadziło całą salę odbiorców.

O główną nagrodę, czyli Złotego Turonia w tym 
roku zawalczyło jedenaście zespołów kolędni-
czych. Na scenie zaprezentowały się grupy z Ra-
dłowa, Zalasowej, Łazor, Łańcuta, Wólki Gro-
dziskiej, Nosówki, Mazurów, Kamienia, Lubczy, 
Giedlarowej oraz zespół z Kolbuszowej i Kolbu-
szowej Górnej. 
Występy konkursowe oceniało Jury w składzie 
przewodniczący Jerzy Dynia (dziennikarz mu-
zyczny, folklorysta) oraz członkowie komisji: Jo-
lanta Dragan (kustosz, etnograf Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej) i Maria Kula (etnograf 
i instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie), które przyznało następujące nagrody:

ZŁOTY TUROŃ- DWIE 
RÓWNORZĘDNE NAGRODY 

OTRZYMALI:
• Zespół Kolędniczy z Łazor (widowisko „Herody”) -
• Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej 
(widowisko „Z Kozo na Nowy Rok”)

DWIE RÓWNORZĘDNE I NAGRODY 
OTRZYMALI:

• Zespół Pieśni i Tańca „Kamień” z Kamienia 
(widowisko „Kolęda z Herodem”)
• Zespół Kolędniczy „Zalasowioki” z Zalasowej 
(widowisko „Herody”)

CZTERY RÓWNORZĘDNE II 
NAGRODY OTRZYMALI:

• Zespół Regionalny „Biskupianie” z Radłowa 
(widowisko „Z kolędom u Macieja Troca”)
• Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów 
(widowisko „Kolęda z Turoniem”)
• Zespół Kolędniczy „Lubcoki” z Lubczy (wido-
wisko „Kolędnicy z Kozą”)
• Zespół Ludowy „Sonina” z Łańcuta (widowisko 
„Koza i Turoń”)
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TRZY RÓWNORZĘDNE III NAGRODY 
OTRZYMALI:

• Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej 
Górnej i Grupa Folklorystyczna Seniorów „Zie-
mia Kolbuszowska” z Kolbuszowej (widowisko 
„Kolęda z Herodem”)
• Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” 
z Wólki Grodziskiej (widowisko „Babska Kolęda”)
• Zespół „Nosowiany” z Nosówki (widowisko 
„Kolędnicy z kozą”)
Na zakończenie Przeglądu Widowisk Kolędni-
czych zagrał zespół ludowy Lasowiackie Hulaki 
prezentując utwory z najnowszej płyty „Hulacy 
z Kolędą”. 
Wydarzenie poprowadziła Elżbieta Lewicka z Ra-
dia Rzeszów.

Wigilia na kolbuszowskim rynku
Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa już po raz ósmy spotkali się przed Świętami Bożego Narodzenia, aby wspólnie świętować Wi-

gilię Miejską. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 22 grudnia ub.r. na kolbuszowskim rynku. Zgodnie ze świąteczną tradycją było 
śpiewanie kolęd i pastorałek, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz poczęstunek wigilijnymi potrawami. Wśród uczestników 
spotkania nie zabrakło również osób najbardziej potrzebujących.

Wigilię na rynku poprzedziła Msza Święta w para-
fii pw. Wszystkich Świętych. Następnie harcerze 
Hufca ZHP im. Janka Bytnara przekazali przedsta-
wicielom władzy Betlejemskie Światełko Pokoju. 
Po życzeniach świątecznych, które złożyli: Zbi-
gniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 
Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej oraz Krzysztof Wilk Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, odmówiono wspólną 

modlitwę poprowadzoną przez Księdza Dziekana 
Lucjana Szumierza.
Przy dźwiękach kolęd w wykonaniu uczniów klasy 
wokalnej Marioli Szypuły oraz małych Mikołajów 
mieszkańcy połamali się opłatkiem. Na wszyst-
kich przybyłych gości czekały tradycyjne potra-
wy: pierogi, barszcz biały z grzybami, gołąbki 
czy kompot z suszu. Nie zabrakło też pieczywa, 
słodyczy i owoców. Kiermasz z ozdobami bożona-
rodzeniowymi przygotowali podopieczni Środowi-

skowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Centrum Psychiatrii Anima. Atrakcją 
dla najmłodszych była żywa szopka oraz przyjazd 
św. Mikołaja z prezentami. Quiz z nagrodami po-
prowadził Roman Dublański- członek zespołu 
Lasowiackie Hulaki. W przygotowanie oprawy 
muzycznej włączyli się również przedstawiciele 
Centrum Psychiatrii Anima. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba serdecznie dzię-
kuje wszystkim współorganizatorom, którymi byli: 
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Urząd Miejski, Miejski Dom Kultury, Fundacja na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, Spółdzielnia So-
cjalna „Smak”, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej 
Wsi, Kolbuszowej Górnej i Domatkowa, Kolbu-
szowskie Koło Kobiet, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Regionalna 
Fundacja Rozwoju „Serce”, Centrum Psychiatrii 
Anima, Zespół Parafialny Caritas, Zespół Szkół 
Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Kompleks Tu-
rystyczny Brzezóvka- Marcin Szypuła, Spółdziel-
nia Zaopatrzenia i Zbytu- Samopomoc Chłopska, 
Piekarnie Jana Stobierskiego i Witolda Węgrzyna, 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządy 
Osiedli nr 1,2 i 3, Mikołaj Kolbuszowski oraz ks. 
dziekan Lucjan Szumierz. 

Chór Parafii pw. Św. Brata Alberta
2019 r. obfitował w różne wydarzenia, wśród których dość wyraźnie zarysował się jubileusz 10-lecia 

Chóru Parafii pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Chór rozpoczął swoją działalność w 2009 r. i za-
debiutował śpiewem kolęd podczas świąt Bożego 
Narodzenia w swojej macierzystej parafii. Od sa-
mego początku tworzą go osoby będące całko-
wicie muzycznymi amatorami. W ciągu całego 
roku liturgicznego chór stara się uczestniczyć 
w obchodach najważniejszych świąt i wydarzeń 
w życiu parafii i podczas różnych nabożeństw, 
np. podczas świąt Bożego Narodzenia, Wielka-
nocy, na odpuście parafialnym, bierzmowaniu, na 
drogach krzyżowych, różańcu. Na przestrzeni lat 
śpiewał jednakże również w wielu innych para-
fiach - w Dzikowcu, Przedborzu, w Kolbuszowej 
w par. Wszystkich Świętych, w Trzebownisku, 
Kolbuszowej Górnej, Lipnicy, Domatkowie oraz 
w Krakowie - Łagiewnikach.
Chór występuje również co roku w Miejskim 
Domu Kultury podczas zakończenia okresu kolę-
dowania wraz z zaproszonymi scholami, zespołami 
oraz kolędnikami, a w czerwcu 2019 r. wystąpił ra-
zem z Orkiestrą Miejskiego Domu Kultury podczas 
koncertu "Muzyka dobra jak chleb". W lipcu 2019r. 
śpiewał na Eucharystii pod przewodnictwem J.E. 

ks. Biskupa Jana Wątroby, transmitowanej dla 
TV Polonia.
W 2018 r. dla podkreślenia jubileuszu 10-lecia 
chóru śpiewacy postanowili nagrać płytę z kolęda-
mi. Prace trwały ponad rok i zaangażowały wiele 
osób i instytucji - z Miejskim Domem Kultury jako 

wydawcą na czele oraz Gminą Kolbuszowa jako 
jednym ze sponsorów. Z racji tematyki utworów 
trwa jeszcze okres promocyjny płyty, który zakoń-
czy tradycyjne wspólne kolędowanie w Miejskim 
Domu Kultury 1 lutego br.

Sylwia Rauch
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To był rok, dobry rok z działalności 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

i Promocji Wsi Werynia 
2019 rok był bardzo pracowity dla Stowarzysze-

nie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia. 
Zrealizowano kilkanaście projektów i pozyskano 
znaczne kwoty na ich realizację. Stowarzyszenie 
działa od 2010 roku. Podejmuje liczne działa-
nia i inicjatywy dla mieszkańców wsi Werynia. 
W styczniu 2019r. zorganizowało Potańcówkę 
Charytatywną w świetlicy wiejskiej. Ponad trzy-
dzieści par bawiło się do samego rana w rytmach 
muzyki zespołu młodzieżowego. Podczas imprezy 
zebrano znaczną kwotę darowizny, którą przeka-
zano na rzecz fundacji ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ. 
Zrealizowano projekt „Wyposażenie organizacji 

w niezbędny sprzęt komputerowo-multimedialny 
w celu upowszechnienia kultury regionu”. Za-
kupiło projektor, drukarkę i laptop. Z projektu 
LGD Siedlisko pozyskało fundusze na druk książ-
ki „Werynia, studia i materiały z dziejów parafii 
i wsi”, pod redakcją ks. dr-a Sławomira Zycha. 
Książka była dostępna bezpłatnie dla mieszkań-
ców Weryni i regionu. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Werynia zaprosiło dr 
Joachima Popka na spotkanie z mieszkańcami 
wsi. Promował On swoją najnowszą książkę „ 
Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku”, 
którą oparł na źródłach rękopiśmienniczych po-

chodzących z zagranicznych i krajowych zbiorów 
archiwalnych i bibliotecznych. Można też było 
nabyć książkę z autografem Autora, porozmawiać, 
wypić herbatę, kawę. Stowarzyszenie wspólnie 
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego 
zorganizowało jednodniowe szkolenie nt. „RODO 
– ochrona danych osobowych w świetle zmie-
niających się przepisów”, a także jednodniowe 
szkolenie na temat „CIT i VAT”. Stowarzyszenie 
wzięło udział w konferencji „TURYSTYCZNY 
SZLAK DOBREGO SMAKU” w Ulanowie. Na 
konferencji poruszano tematy związane z koncep-
cją rozwoju turystyki oraz działań mających na 
celu zwiększenie atrakcyjności naszego regionu. 
Projekt zakończył się wydaniem książki z roz-
działami; Poznaj, Spróbuj, Ugotuj. Danie Pamuła 
weryńska znalazło w niej swoją stronę z przepisem 
i zdjęciami w grupie LGD Siedlisko. Zorgani-
zowało bezpłatny kurs taneczny - 10 godzin dla 
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Weryni 
z okazji Pasowania na ucznia oraz z tej samej 
okazji zakupiło do sali lekcyjnej głośniki do wy-
posażenia tablicy interakcyjnej. Przeprowadzono 
Warsztaty decupage, które obejmowały praktyczną 
naukę techniki ozdabiania przedmiotów użytecz-
nych oraz ozdób wielkanocnych. Twórcze działa-
nie było dla wszystkich uczestników ciekawym 
doświadczeniem. Stowarzyszenie zgłosiło swój 
udział w konkursie kulinarnym; „Smaki Pograni-
cza” w Bolestraszycach 19 maja 2019r. Pozyskano 
z tej okazji od sponsora okolicznościowe fartuchy 
kuchenne i obrus z nadrukiem Logo stowarzysze-
nia. Daniem konkursowym była pamuła weryńska. 
Stowarzyszenie z projektu LGD Siedlisko wydało 
przy współpracy z Zespołem Szkół Agro-Tech-
niczno-Ekonomicznych w Weryni, książkę pt. 
„Harmonia zdarzeń”- pod redakcją; Stanisława 
Olszówki, Katarzyny Wachowskiej, Katarzyny 
Cesarz, Lucyny Kwaśnik. Książka zawiera prozę 
i poezję uczniów z gimnazjów i szkół średnich 
z ostatnich dziesięciu lat, powiatowego konkursu 
literackiego organizowanego przez ZSA-E i Po-
wiat Kolbuszowski. Stowarzyszenie zrealizowało 
w lipcu 2019r.projekt ,,Razem wesoło i kolorowo” 
z Regionalną Fundacją Serce, którego celem było 
promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego 
sposobu spędzania wolnego czasu. Bezpłatne zaję-
ciach odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej 
w Weryni, wzięło w nich udział 30 beneficjentów. 
Projekt zakończył się wycieczką do Rzeszowa ze 
zwiedzaniem miasta z przewodnikiem. Stowa-
rzyszenie zorganizowało półkolonie dla dzieci 
z Weryni w Zagrodzie Jeździeckiej Mustang pn. 
„Wakacyjna przygoda w siodle” po raz ósmy. Po 
raz czwarty zorganizowło koncert „Wspomnień 
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Maxi singiel 
,,Hulacy 

z Kolędą"
Maxi singiel ,,Hulacy z Kolędą”Maxi singiel ,,Hu-
lacy z Kolędą”, nagrany został w grudniu 2019 
roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 
przez zespół Lasowiackie Hulaki w składzie: Ro-
man Dublański wokal, gitara - Jerzy Wrona 
klarnet I, Dorota Jamróz wokal, skrzypce - 
Barbara Rząsa wokal, flet - Ryszard Wrona 
akordeon, Andrzej Serafin cajon - Ryszard 
Bajor klarnet II, Przemysław Przywara gi-
tara akustyczna - Dawid Klimkowski gitara 
basowa. Na płycie znajduje się sześć kolęd 
i pastorałek, zagranych z ekspresją i swingiem. 

czar, przeboje 80 i 90 lat” ,który miał miejsce 
w świetlicy w Weryni. Wystąpili soliści: Wiktoria 
Rząsa, Sara Łakomy, Julia Biestek, Rita Parzych, 
Zuzia Trojnacka, Emilia Magda, Karolina Troj-
nacka, Katarzyna Blat, Paulia Marut, Gabriela Ko-
zińska oraz kapela Cmolaskie Chłopoki, Mariola 
Szypuła, Magdalena Krygier -wokalistki, Tomasz 
Łępa -prowadzący i Senior Show z Mielca. 

Natomiast na placu przed szkołą po raz kolejny 
Stowarzyszenie przeprowadziło bezalkoholowy 
Festyn Rodzinny. Dzięki projektowi i przy współ-
pracy LGD Siedlisko i Regionalnego Towarzystwa 
Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej mogło 
zaproponować bezpłatną degustację dań regional-
nych przygotowaną przez KGW Werynia, dmu-
chane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, konkursy 
dla dzieci, pokaz motocykli oraz koncert kapeli 
Cmolaskie Chłopoki i Pytlak-band.

Stowarzyszenie po raz pierwszy zaprosiło na 
spotkanie integracyjne członków i sympatyków 
oraz gości w dniu 08.09. 2019r. na nowo oddany 
obiekt na weryńskich stawach. 

 W Narodowe Święto Niepodległości Obcho-
dzone 11 listopada włączyli się czynnie członko-
wie i sympatycy Stowarzyszenia śpiewając pieśni 
patriotyczne w salce na plebani. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia zor-
ganizowało 25.11.2019r.wyjazd do Filharmonii 
Rzeszowskiej na Wielki koncert wiedeński. Wspól-
nie z przedszkolem M. Montessori w Kolbuszowej 
pozyskało darowiznę z TVP S.A. na wyposażenie 
salki terapeutycznej w pomoce przeznaczone do 
prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sprzęt 
został zakupiony i przekazany do placówki w for-
mie darowizny.

Wszystkim zaangażowanym w społeczną pracę 
w 2019 roku na rzecz rozwoju i promocji Wsi 
Werynia serdecznie dziękujemy. W 2020 roku ser-
decznie zapraszamy do współpracy. 

Lucyna Kwaśnik Prezes Stowarzyszenia 

Dwa utwory skomponował Stanisław Wrona, 
ojciec Jerzego Wrony. Klarnecista zaaranżo-
wał na skład zespołu pozostałe utwory, które 
pochodzą z jego zbiorów. Znajduje się tam też 
po raz pierwszy nagrana i wydana na płycie 
,,Kolęda kolbuszowska - Bracia bądźmy goto-
wi”. Słowa Kolędy napisał Teofil Lenartowicz, 
autorem muzyki jest wg. tradycji miejskiej Jan 
Muszyński, legendarny muzyk samouk, twór-
ca pierwszych kolbuszowskich orkiestr żyjący 
w XIX wieku. Kolędę upowszechnił w latach 
międzywojennych Agenor Burkiewicz, urzędnik, 
również kapelmistrz orkiestr, muzyk i nauczyciel. 
Krążek można nabyć w Miejskim Domu Kultury 
w Kolbuszowej. 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

AKCJA „WYLOSUJ ANIOŁA”

Każdy rodzic chciałby, by jego dziecko było zdrowe, żadne dziecko nie 
chciałoby znaleźć się w szpitalu. Niestety choroba nie wybiera i wiele dzieci 
musi zmagać się z ciężkimi chorobami, często z dala od domu rodzinnego, od 
najbliższych. Jest to olbrzymia trauma dla dzieci, z której zdają sobie sprawę 
zarówno lekarze, jak i rodzice chorych dzieci. Z inicjatywy rodziców dzieci 
leczonych na onkologii powstała ogólnopolska akcja „Wylosuj Anioła”, 
w której bierze udział również ochronka. Akcja polega na pisaniu kartek 
mających nieść wsparcie. Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy 
dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów mają przywrócić 
im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa. Piszący kartkę nie wie, jakie 
dziecko wylosuje właśnie jego kartkę. Organizatorzy proszą, żeby się modlić 
za to dziecko, które daną kartkę wylosuje. 

Na kartce można zamieścić swoje dane kontaktowe – czasami chore dzieci, 
częściej ich rodzice nawiązują kontakt, przede wszystkim by podziękować 
za wsparcie okazywane dziecku w czasie choroby. Akcja jest bezterminowa, 
jak niestety bezterminowe są zachorowania na raka wśród dzieci.

Grupa „Aniołków” – starszaków, wzięła udział w akcji „Wylosuj Anioła”. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły do tematu. Zaprojektowały, a po-
tem wykonały kartkę dla dziecka z oddziału onkologicznego do którego bę-
dzie ona wysłana. Każde z dzieci narysowało również obrazek, którym chce 
rozjaśnić jego smutne chwile na oddziale szpitalnym. Następnie wspólnie 
rozmawiały o tym, co chciałyby napisać do chorego kolegi. Przedszkolaki 
dyktowały, a pani Ania pisała. Powstał wzruszający, ale i zarazem ciepły, 
radosny list. 

Kilka słów w imieniu koleżanek i kolegów własnoręcznie napisała Zosia. 
Mamy nadzieję, że dziecko, do którego trafi list szybko wróci do zdrowia. 
Zachęcamy wszystkich do indywidualnego włączenia się w akcję.

Więcej o idei akcji można przeczytać w zakładce „Akcje i projekty” 
na stronie internetowej http://www.przedszkoleswjozefa-kolbuszowa.
pl/2020/01/12/wylosuj-aniola/ oraz http://gdyliczysieczas.pl/wylosuj-aniola.

WARSZTATY MYDLARSKIE

Dnia 10 stycznia przedszkolaki wzięły udział w bardzo ciekawych warsz-
tatach mydlarskich. Profesjonalnie przygotowani w tym temacie prowadzący 
zapoznali dzieci z historią powstania mydła, różnymi ciekawostkami na jego 
temat.

Legenda głosi, że mydło zostało odkryte w starożytnym Rzymie. Znajdowa-
ła się tam góra Sapo, na której Rzymianie palili w ofierze zwierzęta. Podczas 
deszczu popioły z paleniska oraz wytopiony tłuszcz zwierzęcy spływały 
z góry do rzeki Tyber. Kobiety, które prały w rzece odzież zauważyły, że brud 
zmywa się znacznie łatwiej i tak ludzie zauważyli, iż oleje połączone z popio-
łem z paleniska tworzą mydło, które myje i pierze. W Starożytności mydło 
używano raczej do leczenia ran i owrzodzeń, niż do zabiegów higienicznych. 
Z czasem i mydło dotarło do Europy. W czasach średniowiecznych mydło do 
mycia ciała było towarem raczej luksusowym. Produkcja i sprzedaż mydła 
była kontrolowana przez rząd, na przemysł mydlany nakładano duże podatki. 

Grupa „Aniołków” – starszaków, wzięła udział w akcji „Wylosuj Anioła”.

Przedszkolaki samodzielnie wykonały mydełka o różnych wzorach, zapa-
chach i kolorach.
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W XIX wieku do historii mydła w Polsce zapisał się Cyprian Franciszek 
Zabłocki, który w swoim rodzinnym majątku zaczął produkować mydło na 
eksport. Pierwszą dużą partię spławił Wisłą do Gdańska, ale (żeby uniknąć 
opłat celnych, bo Gdańsk należał wówczas do Prus) kazał skrzynie z to-
warem wrzucić do rzeki i ciągnąć za barką. Efekt jest łatwy do przewidze-
nia - wszystko rozpuściło się w wodzie. Stąd znane dzisiaj powiedzenie: 
„Wyszedł jak Zabłocki na mydle”. Pierwsze mydlarnie w Polsce powstały 
w XIV wieku. Mydła wyrabiano z glinki, ługu, kwasu z kiszonej kapusty. 

Dopiero wynalazek Nicolasa Leblanca - „sztuczna soda” - sprawił, że 
mydło stało się tańsze w produkcji i przez to powszechnie dostępne. Wiek 
XIX przynoszący dalszy postęp techniczny sprawił, że mydło można już było 
wytwarzać z chemicznych surowców zamiast tych naturalnych. Kolejne stule-
cie – wiek XX – przyniósł wynalezienie detergentu. Produkcja mydła stała się 
więc całkowicie niezależna od surowców naturalnych. Moda na zdrowy tryb 
życia i kosmetyki ekologiczne sprawiła, że do łask wraca produkcja mydeł 
metodami tradycyjnymi, z naturalnych surowców. 

Dlatego też w przedszkolu zachęcano najmłodszych do samodzielnego 
wykonania mydła glicerynowego o różnych wzorach, zapachach i kolorach. 
Najmłodsi mieli do wyboru kilkanaście form mydełek, owocowe, kwiatowe 
lub orientalne zapachy, gadżety do zatapiania w mydle: muszelki, kolorowe 
koraliki, kamyki, brokat, cekiny oraz naturalne składniki jak: imbir, goździki, 
kawa, wiórki kokosowe i wiele innych. Każdy etap produkcji był dla dzieci 
fascynujący. Zapakowane mydełka były znakomitym prezentem dla babć 
i dziadziusiów z okazji ich święta.

BADAMY POWIETRZE

Przedszkolaki odkrywają właściwości powietrza poprzez różnorodne do-
świadczenia.

Przedszkolaki niezwykle poważnie podchodzą do tematów dotyczących 
przyrody. Wspólnie zastanawiały się nad znaczeniem powietrza dla życia 
na Ziemi, poznały niektóre właściwości powietrza wykonując doświadczenia. 
Dzieci dzieliły się pomysłami co można zrobić, aby dbać o czyste powietrze, 
aby nie było smogu. Mamy nadzieję, że wiedza przełoży się na działanie, 
a wiadomo „czym skorupka za młodu nasiąknie…”

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADZIA

18 stycznia Dom Kultury w Kolbuszowej Górnej gościł szanowne Babcie 
i Dziadziusiów kochanych przedszkolaków. Dzieci już od dłuższego czasu 
przygotowywały się do tej ważnej uroczystości ćwicząc wiersze i piosenki. 

Od samego rana w Domu Kultury czuć było niezwykłe podekscytowanie. 
Wreszcie przyszedł ten długo wyczekany moment. Po powitaniu zebranych 
przez dyrektor przedszkola s. Bożenkę, głos zabrał, zaproszony na uroczystość 
Czcigodny ks. dziekan Lucjan Szumierz, który złożył przybyłym życzenia 
noworoczne. Potem na scenę wkroczyły przedszkolaki, które brawurowo 
wystawiły dla drogich seniorów „Jasełka” oraz złożyły i wyśpiewały naj-
gorętsze życzenia. 

Potem był czas wręczenia własnoręcznie wykonanych przez dzieci pre-
zentów, wspólny poczęstunek oraz zabawa karnawałowa. Był to niezwykły 
czas integrujący całe rodziny.

Anna Zawisza

Przedszkolna uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadzia”.
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Te niezwykle bogate zwyczaje kolędnicze opisał w wydanej w roku 1970 
książce noszącej tytuł ,, Hej leluja” etnograf i historyk Franciszek Kotula. 
Ochrona niematerialnego dziedzictwa świetnie wpisywała się też w działal-
ność nowo powstałego Muzeum Kultury Ludowej i parku etnograficznego 
w Kolbuszowej, kierowanego przez Macieja Skowrońskiego. Według jego 
relacji pomysłodawcą organizacji tego rodzaju imprezy w Kolbuszowej był 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, tak czy inaczej to te trzy instytucje 
do dziś, przez blisko czterdzieści lat organizują tak istotną dla zachowania 
naszej ludowej tożsamości imprezę. Mimo słusznego wieku kolbuszowski 
przegląd nie cierpi jak na razie na tzw. ,,uwiąd starczy’’. Chociaż wśród lu-
dowych aktorów największą grupę stanowią osoby starsze, to towarzyszą im 
też młodzieżowi i w wieku średnim, krzepcy i dynamiczni kolędnicy. W dniu 
6 stycznia 2020 roku na konkursowy przegląd przybyli do Kolbuszowej ze 
swoją kolędą z jedenastu miejscowości Podkarpacia i Małopolski. Po powita-
niu przez burmistrza Jana Zubę, na scenie zaprezentowało się blisko dwustu 
aktorów amatorów, przebranych w tradycyjne kolędnicze czasami autentyczne 
stroje z maszkarami kóz i turoniów, królami, herodami - najczęściej w tym 
roku prezentowaną formą kolędowania. Ludowi artyści stworzyli od razu 
kolędniczą atmosferę, pełną ludycznej zabawy takiej jak ta, która towarzy-
szyła dawnemu wiejskiemu kolędowaniu. Właśnie ta wyjątkowa zabawa 
jaką staje się konkurs, sprawia że zespoły tak często i ciągle do Kolbuszowej 
przyjeżdżają. Tegoroczny przegląd zaszczycili swoją obecnością Ewa Draus 
wicemarszałek województwa podkarpackiego, burmistrz miasta Jan Zuba oraz 
Marek Jastrzębski i Jacek Bardan - dyrektorzy instytucji współorganizujących. 
Wyniki konkursu to jak zwykle efekt subiektywnej oceny jury, w którym od 
lat zasiada Jerzy Dynia, Jolanta Dragan i Maria Kula. Doświadczony zespół 
spierał się i prężył, żeby wydać sprawiedliwy werdykt, który po długim ocze-
kiwaniu w końcu ogłoszono. Gdy jurorzy pracowali, czas wszystkim umilał 
zespół folkowy Lasowiackie Hulaki, który zaprezentował muzykę ze swoich 
dwóch maxi singli. Po wysłuchaniu tradycyjnych pastorałek i kolęd zagrali 
folkowe utwory taneczne, podrywając kolędników i publiczność do tańca. Po 
odebraniu dyplomów i nagród kolędnicy w lepszych i cokolwiek gorszych 
humorach rozjechali się do domu. Organizatorom się wydaje, że tak czy owak 
wszyscy są wygrani, bo chronią od zapomnienia piękny zwyczaj kolędowania, 
świątecznego czasu Bożego Narodzenia. W swoim wystąpieniu za tę dbałość 
o nasze niematerialne dziedzictwo, pięknie wszystkim podziękowała wice-
marszałek województwa podkarpackiego. Publiczność na przeglądzie jak co 
roku liczna i bardzo zainteresowana. W tym roku Grand Prix dla najlepszych 

KOLĘDOWANIE DLA DZIATKÓW 
I DZIADKÓW

Przegląd Widowisk Kolędniczych to najstarsza impreza cykliczna organizowana przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
(od lat 80-tych ubiegłego wieku). Powołanie tego kolędniczego wydarzenia związane było z zanikiem tradycji kolędniczych na te-
renach ówczesnej Rzeszowszczyzny. 

widzów zdobył dziadek wraz ze swoją kilkuletnią wnuczką, którzy obejrzeli 
wszystkie przedstawienia. Małej niestraszne były śmierci, diabły i herody. 
Wszystkie występy obejrzała z dziadziem żywo i emocjonalnie, radośnie 
reagując. Lepszego podziękowania i utwierdzenia w tym, że kolbuszowski 
przegląd nadal jest potrzebny organizatorzy odebrać nie mogli. W tym roku 
dzięki promocji imprezy w Telewizji i Radiu Rzeszów oraz Radiu Leliwa 
również na brak publiczności nie mogliśmy narzekać. Wyniki konkursu na 
poprzedniej stronie. 
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PATRIOTYZM 
MA RÓŻNE 
OBLICZA

Budynek kolbuszowskiej Sokolni to 
miejsce z wyjątkowym duchem. Wybudo-
wane samodzielnie przez kolbuszowską 
Drużynę Sokolą 111 lat temu to miejsce 
wyjątkowe, w którym unosi się duch pa-
triotyzmu. Krzewiło go kilka pokoleń 
mieszkańców miasteczka nad Nilem. 

Wydarzenie 14 grudnia 2019 roku nawiązuje do 
tych chlubnych tradycji. ,,Oblicza patriotyzmu 
w 38 rocznicę wybuchu stanu wojennego” to wie-
lowątkowa wieczornica, po raz piąty współorga-
nizowana przez Dom Kultury z redakcją ,,Prze-
glądu Kolbuszowskiego” żywa lekcja historii 
najnowszej. Tym razem organizatorom chodziło 
o przedstawienie różnych postaw patriotycznych. 
Przykładem transformacji takiej postawy jest 
Zygmunt Lubicz Zaleski (1882- 1967), o którym 
wystawę i film można było obejrzeć podczas spo-
tkania. Innym przykładem takich postaw w czasach 
nam współczesnych jest redakcja lokalnej gazety, 
,,Przeglądu Kolbuszowskiego” - miesięcznika re-
dagowanego społecznie przez ludzi o przeszłości 
opozycyjnej. Gazeta jest ciekawa i bardzo istotna 
dla Kolbuszowszczyzny. W niej swoje teksty hi-
storyczne zamieszczała Halina Dudzińska. W ten 
sposób zachowując tą część historii, która być 
może nie jest istotna dla dziejów tej dużej, ale waż-
na jest dla kształtowania przywiązania do małej 
kolbuszowskiej ojczyzny.

 Bohater wystawy i filmu czynnie walczył o od-
zyskanie niepodległości, ale też prowadził pracę 
organiczną edukacyjną i lingwistyczną, najpierw 
w Polsce, później na emigracji. Zarówno wystawa 
jak i film ,, Z dala od orkiestry” świetnie porządku-
je naszą wiedzę historyczną i uzupełnia ją o fakty, 
które nie mogły być i nie były publikowane. Z kolei 
o patriotach czasu opozycji i stanu wojennego 
dowiedzieliśmy się z interesującej prelekcji Sta-
nisława Gorzelanego. Redaktor tym razem napisał 
o represjonowanym Andrzeju Widuchowskim. Jest 
to następna z cyklu charakterystyka postaci opozy-
cjonisty, o których od lat pisze odważnie, ciekawie 
a co najistotniejsze rzetelnie i prawdziwie. 
 Trochę nas zawstydził Benedykt Popek, który 
(z benedyktyńską dokładnością) bardzo cieka-
wie i wyczerpująco napisał o wszystkich, którzy 
w ubiegłym stuleciu walczyli o niepodległość, 
a pochodzili z jego rodzinnej wsi Mazury (,,Wiecz-
na chwała i pamięć. Udział mieszkańców wsi 
Mazury w walkach o niepodległość Polski 1914- 
2018”, wydawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Mazury). Autor pochodzi z rodziny o korzeniach 
patriotycznych, ma młodzieńczą kartę walki opo-
zycyjnej. Jest postacią nietuzinkową, utalentowany 
profesjonalny artysta rzeźbiarz (po zakopiańskiej 
,,Kenarówce”) z zamiłowania historyk pasjonat 
swojej miejscowości. W Mazurach jest zaczynem 
wielu inicjatyw, przez co może wpędzić w kom-
pleksy wiele innych zapatrzonych w siebie miej-
scowości. Ma trochę rogatą duszę, ale też otwarte 
dla ludzi serce, bardzo sobie ceni prawdę i uczci-
wość. 
 Andrzej Wesołowski z kolei ze swoimi rozlicz-
nymi pasjami i zbiorami to osoba, której pozazdro-
ścić mogą nam inni. Tym razem ciekawostki z jego 
kolekcji dotyczyły czasów PRL. Smaczku jego 
prezentacjom dodają zawsze drobiazgi w rodzaju 

etykietka z kolbuszowskiej rozlewni wód, czy ety-
kietka zastępcza z naszego GS. Entuzjazm, z jakim 
opowiada sprawia, że z Andrzejem i jego ,,skarba-
mi” nudzić się niepodobna. W części koncertowej 
wystąpił z autorskim recitalem Władysław Sera-
fin. Zaprezentował muzykę, którą gra od zawsze, 
piosenkę poetycką z czasów swojej młodości. Ten 
oryginalny artysta dał dobry ,,bardowski” koncert 
z nutką własnej nieprzeciętnej osobowości.
 Wariacje na temat kuchni z tamtych lat, przygo-
towały mistrzynie rondla i patelni Danuta Olszowy 
i Genowefa Wąsik. Nastąpiła ,,odnowa” socjali-
stycznych kulinariów, która nikomu nie odbiła się 
czkawką. Babcia kulinariów znad Nilu, Przyrwy 
i Zyzogi Janina Olszowy przygotowała ciasto z na-
dzieniem z twardej marmolady (z mosiądzowanej 
puszki), królowej sklepów spożywczych tamtych 
lat. Organizatorom wydaje się, że ci co poświęcili 
czas na spotkanie z historią i patriotyzmem nie 
wyszli z niego zawiedzeni, a głodni to na pewno 
też nie. 

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

W dniu 6.01.2020 r. Święto Trzech Króli już od kilku lat odbyło się spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej wraz z rodzinami, na którym zaszczycili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Kol-
buszowskiego - Wojciech Cebula, Burmistrza Miasta Kolbuszowa Jan Zuba, Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszo-
wej ks.Dziekan Lucjan Szumierz, Przewodnicząca Koła Caritas Ewa Wójcicka, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Elżbieta Mikołajczyk oraz Jan Skowroński z Przeglądu Kolbuszowskiego. 

Prezes Stowarzyszenia Wiesław Sałek dokonał 
podsumowania działalności za 2019 rok. Poinfor-

mował , że w wigilię pożegnaliśmy wieloletniego 
członka naszego Stowarzyszenia Przewodniczą-

cego Komisji Rewizyjnej Śp. Stanisława Marka. 
Obecni na spotkaniu uczcili jego pamięć minutą ciszy.
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Nominacja dla Burmistrza Kolbuszowej
Kapituła Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” 
nominowała Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę 
do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii 
Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 
Nominacja została przyznana za aktywną dzia-
łalność samorządową opartą o właściwe ustalanie 
priorytetów w realizacji zadań.
Szczegółowe informacje oraz prezentacje kandy-
datów nominowanych do plebiscytu Osobowość 
Roku 2019 znajdują się pod adresem www.nowi-
ny24.pl/osobowosc. 
W pierwszym etapie plebiscytu czytelnicy mogą 
oddawać głosy do wtorku, 11 lutego br. do godz. 
21.00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego 
finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego 
i potrwa do środy, 25 lutego.

W roku 2020 Stowarzyszenie będzie obchodzić 
jubileusz 20-sto lecia swojej działalności. Będzie 
to okazja do podsumowania dorobku za cały ten 
okres. Zebrani na spotkaniu podzielili się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia noworoczne, a Ze-
spół ,,Górniacy” uświetnił spotkanie inscenizacją 
jasełek. Zarząd Stowarzyszenia pragnie serdecznie 
podziękować Panu Burmistrzowi Kolbuszowej za 
przekazanie środków finansowych, bez których 
nie byłoby możliwe prowadzenie zajęć rehabili-
tacyjnych na basenie, oraz Regionalnej Fundacji 
,,Serce” i Kołu Caritas przy Parafii Wszystkich 
Świętych, jak również Zarządom Osiedli Nr 1, 
2 i 3 za wsparcie finansowe działalności Stowa-
rzyszenia. Serdecznie dziękujemy również Panu 
Stanisławowi Serafinowi właścicielowi Domu We-
selnego ,,Sara” za umożliwienie zorganizowania 
spotkania opłatkowego, a także Panu Burmistrzowi 
za sfinansowanie spotkania . 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy w ciągu całego roku aktywnie 

uczestniczyli w pracy na rzecz naszego Stowarzy-
szenia i służyli wszelką pomocą. 

 Dorota Koczur 
 Wiceprezes Stowarzyszenia 

fot. Jan Skowroński
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Koncert kolęd w kolbuszowskich kościołach
W dniach 5 stycznia br. w kościele 

pw. Św. Brata Alberta oraz 6 stycznia br. 
w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej odbyły się koncerty kolęd 
w wykonaniu chórów i zespołów instru-
mentalnych Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Kolbuszowej pod kierow-
nictwem dyrektor Aleksandry Niezgody.
Tradycyjnie program występów obejmował opra-
wę muzyczną Mszy Świętej oraz koncert najpięk-
niejszych kolęd i pastorałek zarówno staropol-
skich, jak i współczesnych.
Inicjatorem oraz organizatorem koncertów była 
PSM I st. w Kolbuszowej. Patronat nad wydarze-
niem objęli Starosta Kolbuszowski oraz Burmistrz 
Kolbuszowej.

SCHODY
Blask księżyca nad schodami życia

w ciemną noc, cieniem kładzie blask.
Schody nocą w ciszy lśnią,

a w dzień kuszą pięknym mitem.
Każdy stopień bliżej szczytu,
sławy, szczęścia, fanów tłum.
Byle szybciej dojść do celu

biegnij, wdrapuj się bez tchu.
Bo zostaniesz w tyle znów,

jeszcze stopień, jeszcze schodek.
Jesteś szybszy, jesteś pierwszy

i na górze jesteś już.
Widok piękny, księżyc blisko,

tylko serce bardzo nisko. 
Piękniej było, gdy marzenie się tylko śniło.

PAJĘCZYNA
Zimowy horyzont w słońcu pali się,

Drzewa pod puchową kołderką schowały się,
Chciałbyś uciec, schronić się
Przetrwać lecz jak śnieżynka 

Roztapiasz się.
Była zima, przeszło lato

Wiosna mgnieniem okazała się.
Jesień piękna, złotem błyszczy

Lecz już dawno opadł liść.
 Słońce wschodzi już zachodzi

 Ledwo świt, a mrok już
 Dnia początek i już kres.

 Życie kroczy, idzie, biegnie, pędzi i
 czarne włosy zamienia w pajęczyny biel.

Lucyna Kwaśnik
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Spotkanie Sołtysów Powiatu 
Kolbuszowskiego

W sobotę, 18 stycznia odbył się XIX Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego. W tym roku uroczystości zostały zorganizo-
wane w Kolbuszowej. W spotkaniu poza gospodarzami poszczególnych sołectw wzięli udział przedstawiciele władzy na szczeblu 
parlamentarnym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, a także przedstawiciele instytucji wspomagających rolnictwo i przed-
stawiciele służb powiatowych.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele 
parafialnym pw. Wszystkich Świętych, którą od-
prawił ksiądz dziekan Lucjan Szumierz. Dalsza 
część spotkania miała miejsce w budynku Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. Zebranych 
gości przywitali Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
Krzysztof Wilk oraz Grażyna Halat Sołtys Kol-
buszowej Dolnej, którzy do uczestników zjazdu 
skierowali słowa podziękowania i uznania za pełną 
zaangażowania i wytrwałości pracę na rzecz lokal-
nych społeczności.
Następnie głos zabrali, m.in.: Zbigniew Chmielo-
wiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego, Jerzy Bator Wi-
ceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, 
Mieczysław Burek Przewodniczący Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego oraz Władysław Grądziel Wójt 
Raniżowa.

Po odmówieniu wspólnej modlitwy zgromadzeni 
podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia 
noworoczne oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu 
Weroniki Kosteckiej.

Coroczne spotkanie jest okazją do podsumowa-
nia dotychczasowej współpracy oraz do wymiany 
doświadczeń, które wzbogacają i pomagają w co-
dziennej pracy sołtysa.
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OGŁOSZENIA UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Zasady segregacji odpadów komunalnych

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości własności Gminy Kolbuszowa, przezna-
czonych do oddania w dzierżawę.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości własności Gminy Kolbuszowa, przezna-
czonych do oddania w najem.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65 ) na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości własności Gminy Kolbuszowa, przezna-
czonych do oddania w użyczenie.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil

ZASTĘPCA BURMISTRZA
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Uroczysta 
sesja Rady 
Miejskiej

W dniu 30 grudnia ub.r. w Miejskim 
Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej połączona 
ze spotkaniem opłatkowym. Spotkanie 
było okazją do podsumowań, podzięko-
wań oraz złożenia życzeń świąteczno-no-
worocznych. Wręczone zostały również 
odznaczenia państwowe.
Pełniąca obowiązki Wojewody Podkarpackiego 
Pani Lucyna Podhalicz wręczyła odznaczenia przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Jan 
Zuba, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono 
Andrzeja Dominika Jagodzińskiego, Maksymilia-
na Starca oraz Ryszarda Szilera. 
Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa” 
przyznaną przez Ministra Rolnictwa odznaczono 
Jarosława Czaję oraz Kazimierza Kurdziela 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Zbigniew Chmie-
lowiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś 
Starosta Kolbuszowski, ks. Kazimierz Osak oraz 
ks. Lucjan Szumierz Dziekan Dekanatu Kolbu-
szowa Wschód. 
Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. i nada-
wany jest osobom, które położyły zasługi dla pań-
stwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające 

zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną 
działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy 
oraz działalność charytatywną. Odznaka „Zasłu-
żony dla Rolnictwa” może być nadawana osobom 
fizycznym za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, 
rozwoju wsi i rynków rolnych.
Uroczystość uświetnił występ Grupy Folklory-
stycznej Seniorów „Ziemia Kolbuszowska”.

Pomoc 
rodakom na 

Ukrainie
W dniu 19 grudnia ub.r. w budynku Fundacji na 
rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej 
odbyło się spotkanie z arcybiskupem Mieczysła-
wem Mokrzyckim- metropolitą lwowskim Ko-

ścioła rzymskokatolickiego oraz wieloletnim se-
kretarzem papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Okazją do spotkania było przekazanie świątecznej 
zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla ubogich 
i chorych podopiecznych organizacji Kościoła 
Katolickiego we Lwowie zorganizowanej na tere-
nie gminy Kolbuszowa i Niwiska. Podczas akcji 
udało się pozyskać wózki inwalidzkie, chodziki, 
pampersy dla osób niepełnosprawnych, a także 
artykuły chemiczne, żywność i odzież. Dzięki po-
mocy arcybiskupa Mokrzyckiego przekazane dary 

trafią do rodaków przebywających we lwowskim 
hospicjum, sierocińcu i domu pogodnej jesieni.
Podczas spotkania metropolita lwowski podzielił 
się również wspomnieniami o Świętym Janie Paw-
le II- opowiadał o jego życiu codziennym, pracy 
i spotkaniach z wiernymi. 
W zbiórkę zaangażowały się Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Kolbuszowa, szkoły z Gminy 
Niwiska, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej.
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

UWAGA! Zmiana godzin nieodpłatnej 
pomocy prawnej!

Zmieniły się godziny, w ramach których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów  
w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL. Zmiany obowiązują od 20 stycznia. 

Nowe godziny, w których udzielana jest nieod-
płatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie:
- poniedziałek - 12.00-16.00, wtorek - 12.00-
16.00, środa - 14.00-18.00, czwartek - 15.30-
19.30, piątek - 12.00 - 16.00. 
Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskie-
go NIL. Może z nich skorzystać każdy, kto nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie.
Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy 
prawnej reguluje znowelizowana ustawa z dnia 5 
sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30 
lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka 
przed uzyskaniem pomocy prawnej składa pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa 
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych 
zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. 
Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie 
kosztów pomocy prawnej, taką pomoc otrzyma.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
POLEGA NA:

- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących danej osobie uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego pro-
blemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem 
pism procesowych sporządzanych na potrzeby 
karnego postępowania przygotowawczego lub na 
potrzeby postępowania sądowego oraz postępo-
wania sądowo-administracyjnego – w to miejsce 
prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej 
może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można 
uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem 
prowadzenia działalności gospodarczej.

POMOC PRAWNA W POWIECIE 
 W powiecie kolbuszowskim funkcjonują następu-
jące punkty pomocy prawnej. Mieszczą się one w:

- budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszo-
wej, przy ul. 11 Listopada 10
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Niwiskach
- budynku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Kolbuszowskiego NIL
- budynku Urzędu Gminy w Cmolasie. 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona 
jest nieodpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 
Listopada 10 – poniedziałek, wtorek – 8:00-12:00, 
pokój 125 (parter)
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kol-
buszowskiego NIL w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła 
II 8 – poniedziałek - 12.00-16.00, wtorek - 12.00-
16.00, środa - 14.00-18.00, czwartek - 15.30-19.30, 
piątek - 12.00 - 16.00. Bezpłatne porady prowa-
dzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwi-
skach – środa – 14:00-18:00 oraz czwartek – 15:30-
19:30 
- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13 - piątek - 
8.00-12.00.

Opr. B. Żarkowska 

Mamy Wolontariusza Powiatu 2019 roku!
Ewa Kopeć z Huty Komorowskiej otrzymała tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2019 roku. Nagrodzona dyplom 

oraz statuetkę odebrała podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego – 27 grudnia. 

Organizatorem konkursu na Wolontariusza Powia-
tu Kolbuszowskiego jest Starostwo Powiatowe 
w Kolbuszowej. W tym roku konkurs ogłoszony 
został już po raz dziewiąty. Jego celem jest uho-
norowanie działaczy społecznych, podejmujących 
bezinteresowną aktywność na rzecz mieszkańców 
powiatu kolbuszowskiego.

KANDYDACI 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zo-
stało czworo kandydatów do tytułu Wolontariusz 
Powiatu Kolbuszowskiego 2019. W gronie tym 
znaleźli się: Ewa Kopeć z Huty Komorowskiej, 
Jarosław Mazur z Kolbuszowej, Leszek Micek 
z Huciny oraz Grzegorz Romaniuk z Kolbuszowej. 

ZWYCIĘZCA I NOMINOWANI 
Kapituła Konkursu, której przewodniczyła Graży-
na Wyka – szefowa Komisji Promocji, Rozwoju 
Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Rady Powiatu Kolbuszowskiego, po zapozna-
niu się z czterema nadesłanymi zgłoszeniami tytuł 
„Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2019 
r.” postanowiła przyznać EWIE KOPEĆ z HUTY 
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KOMOROWSKIEJ. Wszystkim zakwalifikowa-
nym do konkursu przyznano tytuł „Nominowany 
do tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 
2019 r.”. 

SŁÓW KILKA O ŚWIEŻO UPIECZONEJ 
WOLONTARIUSZCE 

Pani Ewa Kopeć jest doktorem nauk humani-
stycznych w zakresie pedagogiki, adiunktem na 
Uczelni Warszawskiej oraz kuratorem społecznym 
ds. rodzin i nieletnich przy Sądzie Rejonowym 
w Kolbuszowej. Jest osobą skromną, uczciwą oraz 
godną zaufania. Bardzo lubi pracę z dziećmi oraz 
młodzieżą. Z dużym zaangażowaniem realizuje po-
wzięte zadania i dąży do finalizacji zamierzonych 
celów. Swoją kreatywnością i pomysłami potrafi 
zjednywać sobie ludzi.

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ 
DOROSŁYCH 

Od 2003 roku jest członkiem lokalnego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Huty Komorowskiej, a od 
2015 jest jego prezesem. Dzięki osobistemu za-
angażowaniu pani Ewy udało się przeprowadzić 
wiele akcji charytatywnych na terenie całej gminy 
Majdan Królewski, ale również dla potrzebują-
cych poza granicami naszej Ojczyzny, na Ukrainie 
i w Afryce. Pani Ewa osobiście podjęła się ducho-
wej adopcji dwojga dzieci z Afryki, jest propaga-
torem tej inicjatywy w gminie Majdan Królewski. 
Ponadto zrealizowała ok. 28 różnych projektów, 
skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych. Inicjatywy te obejmowały obszary 
z zakresu: edukacji, kultury, sportu, profilakty-
ki, turystyki i pomocy społecznej. Często były 
kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, wpływały na integrację lokalnych 
środowisk oraz zachowanie dziedzictwa kulturo-

wego. Projekty swoim zakresem obejmowały nie 
tylko mieszkańców Huty Komorowskiej, gminy 
Majdan Królewski, ale również wiernych Diecezji 
Sandomierskiej i Rzeszowskiej. 

OTWARTA WSPÓŁPRACA 
Ewa Kopeć aktywnie współpracuje z Publiczną 
Szkołą Podstawową w Hucie Komorowskiej, Ko-
morowie, Majdanie Królewskim i Krzątce, Kołem 
Gospodyń „Dworzanki”, OSP w Hucie Komorow-
skiej, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Majdanie Królewskim i Nowej Dębie 

oraz Samorządem Gminnym. Czynnie współpra-
cuje z parafiami dekanatu raniżowskiego, będąc 
sekretarzem grupy synodalnej dekanatu i człon-
kiem Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w dekanacie. Ściśle współpracuje z Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi Diecezji Sandomierskiej oraz 
wolontariatem misyjnym im. Kard. Adama Kozło-
wieckiego dla Diecezji Sandomierskiej. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pani Ewie oraz 
wszystkim nominowanym do tytułu Wolontariusz 
Powiatu Kolbuszowskiego. 

Barbara Żarkowska 

Nominowani do tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2019 roku, zwyciężczyni oraz Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś i przewodnicząca Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Kolbuszowskiego Grażyna Wyka 

Pani Ewa Kopeć wraz z ks. Danielem Korycińskim oraz 
Tomaszem Fortuną 

Ewa Kopeć z Huty Komorowskiej otrzymała tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 
2019 roku. Fot. B. Żarkowska
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służą mieszkańcom. Szpital w Kolbuszowej zyskał 
nowe sale operacyjne i my w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego mogliśmy dołożyć do 
tego cegiełkę. Cieszymy się również z powziętych 
inicjatyw, które służą młodzieży - dodała. W imie-
niu włodarzy samorządów gminnych głos zabrał 
Burmistrz gminy Kolbuszowa Jan Zuba. Podzię-
kował on za sprawną i owocną współpracę między 
samorządami. Po wystąpieniach zaproszonych 
gości zebrani wspólnie połamali się opłatkiem. 

Barbara Żarkowska 

Uroczysta sesja w Starostwie Powiatowym
W piątek (27 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Podczas niej, przed zebranymi, wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni.

Młodzież w przygotowanym przedstawieniu zapre-
zentowali tradycyjne jasełka. Nie zabrakło również 
serdecznych życzeń i gratulacji. W sesji udział 
wzięli zaproszeni goście, wśród których wymienić 
można: Posła RP Zbigniewa Chmielowca, Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego Ewę 
Draus, Radnego Województwa Podkarpackiego 
Bogdana Romaniuka. W sesji uczestniczyli tak-
że księża: ks. kanonik Lucjan Szumierz – nowo 
wybrany Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Wschód 
oraz ks. prałat Kazimierz Osak. Podczas uroczystej 
sesji Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz 
z Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem 
Burkiem wręczyli księdzu prałatowi podziękowa-
nia za długoletnią posługę jako Dziekana Dekanatu 
Kolbuszowa Wschód. 

DOBRY ROK DLA POWIATU 
Ciepłych słów pod adresem Zarządu Powiatu oraz 
całej Rady nie szczędził Poseł Zbigniew Chmielo-
wiec. – Rok 2019 dla Powiatu Kolbuszowskiego 
był rokiem dobrym – powiedział podczas sesji 
kolbuszowski parlamentarzysta. – Dla mnie za-
wsze najważniejszy w powiecie był szpital. Jest 
to instytucja dająca pracę, ale i pomoc. Poseł za-
znaczył, że problemy ze służbą zdrowia są duże, 

szczególnie dotyczą one braku kadry lekarskiej. 
Parlamentarzysta podkreślił, że rozmowy doty-
czące poprawy w służbie zdrowia są prowadzone 
przez cały czas. - Rozmowy te głównie dotyczą 
finansów szpitala – sprecyzował. 

 WAŻNE DECYZJE 
Z kolei w imieniu Samorządu Województwa Pod-
karpackiego głos zabrała Wicemarszałek Ewa 
Draus oraz radny Bogdan Romaniuk. - Ten rok 
był dobry dla Powiatu Kolbuszowskiego – zaczęła 
pani Draus. - Gratuluję panu Staroście, Zarządowi 
i Radzie Powiatu za wiele ważnych decyzji, które 

Uczniowie z Weryni świetnie poradzili sobie z powierzoną rolą. W podzięce 
przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek wręczył im słodki upominek. 

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Fot. B. Żarkowska 

Wspólne łamanie opłatkiem Świąteczna sesja w Starostwie Powiatowym

Podczas świątecznego spotkania łamano się opłatkiem Składanie świąteczno-noworocznych życzeń W sesji uczestniczyli radni Rady Powiatu oraz 
zaproszeni goście
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Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne  
z Samorządami Uczniowskimi 

Serdeczne życzenia, wesoły dźwięk kolęd, dużo uśmiechu, doskonała gra aktorska i tradycyjne potrawy wigilijne – pod takim 
znakiem upłynęło Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne z uczniami szkół ponadpodstawowych z powiatu kolbuszowskiego (8 stycznia). 
Spotkanie noworoczne z młodzieżą i wspólne ko-
lędowanie już na stałe wpisało się do kalendarza 
imprez kulturalnych. Rokrocznie przedstawicie-
le szkół średnich z naszego powiatu tj. Zespołu 
Szkół Technicznych z Kolbuszowej, Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni oraz 
Liceum Ogólnokształcącego z Kolbuszowej od-
wiedzają Starostwo Powiatowe, gdzie spotykają 
się z Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego oraz 
zaproszonymi gośćmi, aby wspólnie kolędować. 
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli: Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbu-
szowski Wojciech Cebula, Skarbnik Powiatu Mał-
gorzata Mokrzycka-Kwaśnik, członkowie Zarządu 
Powiatu: Henryk Wojdyło, Marek Kuna i Józef 
Prymon, przewodniczący Rady Powiatu Mieczy-
sław Burek, przewodnicząca Komisji Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Grażyna 
Wyka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
giczna Elżbieta Mikołajczyk, dyrektorzy szkół oraz 
zaproszeni goście. Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne z Samorządami Szkół. Fot. B. Żarkowska 

Świąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym 

Łamanie opłatkiem

Świąteczne życzenia

Wspólne kolędowanie
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Panu Markowi Kunie
Radnemu Rady Powiatu  

w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady, Radni Powiatu 
Kolbuszowskiego

oraz Pracownicy Starostwa  
Powiatowego w Kolbuszowej

q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

P O W I A T O W Y
Promocja i Kultura Powiatu

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

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło przedstawienie 
jasełkowe, wykonane przez uczniów z Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Wery-
ni. Nad ich przygotowaniem i przeprowadzeniem 
czuwali nauczyciele: Anna Kiwak oraz Witold 
Cesarz. Opiekunowie, zadbali nie tylko o ciekawy 
scenariusz, barwne kostiumy, ale także „efekty 
specjalne”. Młodzież z kolei bardzo swobodnie 
czuła się przed zebraną publicznością, odkrywając 
ukryte talenty wokalne. Muzyka rozbrzmiewała ze 
sceny, zachęcając do wspólnego kolędowania. Po 
jasełkach i modlitwie, którą poprowadził ks. Dzie-
kan Lucjan Szumierz nastąpiło składanie życzeń 
i kosztowanie tradycyjnych potraw, przygotowa-
nych przez niezawodną młodzież z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. 

Barbara Żarkowska 

Hej kolęda, kolęda…

Technikum z Weryni w rankingu Perspektyw 
Technikum z Weryni znalazło się na 41. miejscu na Podkarpaciu w XXII Rankingu Techników Perspektywy 2020. – Jest to 

bardzo dobry wynik – ocenia Zbigniew Bogacz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. 

- Spośród podkarpackich techników uplasowa-
liśmy się na bardzo dobrym 41 miejscu – mówi 
z nieskrywaną radością szef Zespołu Szkół z We-
ryni. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika 
oceniane były z uwzględnieniem następujących 
kryteriów: 
- sukcesy szkoły w olimpiadach
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych

- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
- wyniki egzaminu zawodowego. 

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze 
źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów 
głównych olimpiad, zestawień okręgowych komi-
sji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz 
egzaminów zawodowych, jak również Systemu 

Informacji Oświatowej. Ranking Perspektyw jest 
kopalnią wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umoż-
liwia porównywanie m.in. techników, sprawdzanie 
ich sukcesów i słabszych stron oraz wyników na 
tle konkurencji. 

Opr. B. Żarkowska 

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszo-
wej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 
do 3 lat. Wykaz nieruchomości został zamiesz-
czony również na stronie internetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.
pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Kolbuszowej (bip.powiat.
kolbuszowa.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę można uzy-
skać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej  
ul. 11 Listopada 10, pok.202,
 tel. (17) 744 57 52.
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Problem przemocy w rodzinie- działania 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kolbuszowej
Na terenie gminy Kolbuszowa instytucje pomocowe od lat podejmują różne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2019 r., w poszukiwaniu skutecznych form 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poma-
gania osobom doznającym przemocy w rodzinie, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kolbuszowej przystąpił do realizacji projektu 
„Przemocy mówimy NIE w gminie Kolbuszowa-
-edycja 2019” w ramach Programu Osłonowego 
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie - Edycja 2019. Całemu programowi 
przyświecała idea podniesienia świadomości spo-
łecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 
jak również dotarcie do jak największego grona 
odbiorców w środowisku lokalnym oraz uwraż-
liwienie społeczeństwa na przemoc w rodzinie. 
Głównym założeniem zrealizowanego projektu 
była poprawa jakości i zwiększenie dostępności 
usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych 
i doznających przemocy w rodzinie. Osoby po-
trzebujące wsparcia miały do dyspozycji punkt 
konsultacyjny, a w nim możliwość bezpłatne-
go wsparcia terapeuty rodzinnego, psychologa 
oraz pracownika socjalnego, którzy pełnili dy-
żury. Poza spotkaniami indywidualnymi były 
także zorganizowane cykle spotkań otwartych  
w formie pogadanek, jak również utworzona zo-
stała grupa wsparcia dla osób z terenu gminy Kol-
buszowa zagrożonych i doznających przemocy.
Ponadto, w ramach projektu zrealizowano cykl 
szkoleń dla służb pomocowych zaangażowanych 
w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, co w efekcie pozwoliło na poszerzenie 
ich umiejętności niezbędnych do pracy interdyscy-

plinarnej oraz na podejmowanie skuteczniejszych 
interwencji i działań na rzecz przeciwdziałania 
i niwelowania skutków przemocy w rodzinie. 
Warto dodać, że zaangażowanie pracowników 
w przygotowanie projektu zostało docenione, 
bowiem projekt zdobył drugie miejsce w ogólno-
polskim konkursie, co świadczy o tym, że znalazł 
się w gronie najlepszych, nowatorskich rozwią-
zań w zakresie budowania lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związ-
ku z niniejszym wyróżnieniem, oddelegowani 
przedstawiciele Ośrodka Pomocy, wzięli udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Jak skutecznie 
pomagać?” zorganizowanej przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki wy-
różnieniu Ośrodek, otrzymał dodatkowe środki 
finansowe, które przeznaczył na zorganizowanie 
m.in. spotkania integrująco-wspierającego w for-
mie wyjazdowej do Sandomierza dla osób zagrożo-
nych i doznających przemocy. Tegoroczny projekt 
był trzecim dofinansowanym przez MRPiPS i re-
alizowanym przez M-GOPS w Kolbuszowej tego 
typu przedsięwzięciem.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w celu bu-
dowania dostępności różnych form pomocy  
i wsparcia na rzecz osób zagrożonych i doznają-
cych przemocy, Ośrodek aktywnie działa już od 
kilku lat w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej prowadzi działania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprzez 
m.in. realizację projektów socjalnych. W 2018 r. 

przeprowadzono drugą edycję projektu socjalnego 
„Skutecznie przeciw przemocy 2018”, którego 
głównym celem było wzmocnienie kompetencji 
zawodowych osób działających na rzecz przeciw-
działania przemocy w rodzinie, poprzez realizację 
szkoleń, co poszerzyło wiedzę i utrwaliło umie-
jętności zawodowe służb pomocowych zaanga-
żowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.
Ponadto zorganizowano spotkania informacyjne 
dla osób zagrożonych i doznających przemocy  
w rodzinie, które pozwoliły ich uczestnikom 
nabyć wiedzę i umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach kryzysowych. W ramach projek-
tu podejmowano również działania w kierunku 
zwiększenia świadomości społecznej nt. zjawi-
ska przemocy w rodzinie poprzez opracowanie  
i kolportaż ulotek informacyjnych ze wskazaniem 
instytucji pomocowych działających na terenie 
gminy.
Dzięki podejmowanym działaniom w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzra-
sta świadomość społeczeństwa o tym zjawisku. 
Osoby doznające przemocy świadomiej sięga-
ją po pomoc. Dlatego konieczne jest, aby na-
dal podejmować działania w zakresie budowy  
i poszerzania lokalnego systemu wsparcia na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co też 
Ośrodek będzie czynił w kolejnych latach.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej

Pani
Barbarze Dypa

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają:

Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani
Ilonie Iwaniak

Nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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WYDARZENIA Z ŻYCIA 
MUZEUM I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

"Serce bez granic"  
w Hucie Komorowskiej

październik - grudzień 2019 r.
Ruch turystyczny
W ogłoszonym Nadzwyczajnym Miesiącem 

Misyjnym Październiku 2019 r. odnotowaliśmy 
wzmożony ruch turystyczny w Muzeum Ks. Kard. 
Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorow-
skiej. Podczas jesieni gościliśmy przede wszystkim 
grupy zorganizowane, ale pamiętali o nas także 
turyści indywidualni, którzy – zwłaszcza podczas 
weekendów – uwzględniali miejsce urodzenia 
Kard. Kozłowieckiego SJ w planach prywat-
nych wycieczek. Niemożliwe jest, aby wymienić 
wszystkich odwiedzających. Relacje z wizyt do-
stępne są na stronie Muzeum na Facebooku.

2 października 2019 r. podjęliśmy uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Czajkowej (Gmina 
Tuszów Narodowy). Placówka przyłączyła się 
do akcji „Opatrunek dla Afryki”. W dniu 9 paź-
dziernika 2019 r. wycieczkę do Muzeum w Hucie 
Komorowskiej zorganizowali dla szóstoklasistów 
nauczyciele z Państwowej Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Królewskim. Z kolei 15 października 
2019 r. spotkaliśmy się z młodzieżą polsko-ukra-
ińską z Zespołu Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie zapo-
znali się z wystawą stałą w Muzeum, obejrzeli 
filmy misyjne, a wolny czas spędzili przy integra-
cyjnym grillu w parku dworskim. Wizytę w Hu-
cie Komorowskiej uwieńczono chwilą skupienia 
przy pomniku upamiętniającym pomordowanych 
podczas II wojny światowej. Tego samego dnia 
gościliśmy również ósmoklasistów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej 
Dębie. Z kolei 17 października 2019 r. wizytę 
złożyli uczestnicy i pracownicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bojanowie. 23 październi-
ka 2019 r. wpis w księdze pamiątkowej Muzeum 
pozostawili seniorzy z Dziennego Domu Pomocy 
w Dębiakach k. Mielca, a już dzień później przy-
jechali do nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Bidzinach. Młodzież włączyła się w akcję „Opa-
trunek dla Afryki”, nic więc dziwnego, że w muze-
alnym korytarzu zaroiło się od bandaży, plastrów, 
koców termicznych i wielu innych materiałów 
opatrunkowych. 25 października 2019 r. oprowa-
dziliśmy uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej 
im. św. Królowej Jadwigi w Niwiskach. Po tej 
wartościowej lekcji duchowej na piątoklasistów 
czekały przysmaki z grilla: pieczone ziemniacz-
ki oraz grzanki. W dniu 29 października 2019 
r. Muzeum w Hucie Komorowskiej odwiedziły 
siostry służebniczki starowiejskie: siostra Teresa 
Głuchowska oraz pełniąca posługę w ojczystej 
Zambii Siostra Cecylia. Do wizyty w miejscu pa-

mięci po Kardynale Kozłowieckim SJ zainspiro-
wała siostrę Cecylię wystawa „In nomine Domini. 
Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki 
SJ (1911-2007)”, którą obejrzała na Gregorianum 
w Rzymie w 2019 r. W dniu 13 listopada 2019 r. 
wystawę w Muzeum zobaczyli uczniowie z Woli 
Baranowskiej. W piątek 15 listopada 2019 r. przy-
jechały do nas drugoklasistki z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Koprzywnicy. W ramach akcji 
„Opatrunek dla Afryki” dziewczynki podarowały 
materiały medyczne - dar od wszystkich uczniów 
placówki. W sobotę 16 listopada 2019 r. pod-
jęliśmy grupę członków i sympatyków Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
– Oddziału w Łańcucie. Dnia 8 grudnia 2019 r. 
z ekspozycją zapoznali się uczestnicy wycieczki 
objazdowej ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Azymut” w Stalowej Woli. 

Wydarzenia
W środę 6 listopada 2019 r. w Hucie Komo-

rowskiej odbyły się kolejne Zaduszki Misyjne 
upamiętniające polskie misjonarki i misjonarzy, 
którzy odeszli do wieczności w ciągu minionych 
12 miesięcy. W kościele parafialnym pw. Świętej 
Rodziny ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Papie-
skich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej 
prowadził nabożeństwo o spokój dusz tych, którzy 
za życia pełnili posługę misyjną w Azji, Afryce 
i Ameryce Południowej. Zaznaczył, by pielęgno-
wać pamięć o misjonarzach i zachęcał do modlitwy 
dziękczynnej za owoce trudu posługi na innych 
kontynentach. Podczas mszy św. koncelebrowanej 
pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Frankow-

skiego, Prezesa Fundacji im. Ks. Kard. Adama 
Kozłowieckiego „Serce bez granic” przy ołtarzu 
modliło się siedmiu kapłanów, w tym członko-
wie Zarządu Fundacji– ks. Marek Dzióba oraz 
ks. Marek Flis. Szczególnie doceniona została 
postać lekarki Wandy Błeńskiej, kandydatki na 
ołtarze zwanej „Matką Trędowatych”, która przez 
41 lat niosła pomoc chorym na trąd w ośrodku 
w Ugandzie. Biskup zwrócił uwagę na potrzebę 
naśladowania krzewicieli wiary oraz podkreślił, 
że każdy człowiek został powołany do pracy mi-
syjnej. „To misjonarze zostawiają domy, rodziny, 
przyjaciół i idą siać Słowo Boże, jak ewangeliczny 
siewca. W ilu ludzkich sercach dzięki posłudze ta-
kich misjonarzy jak Kard. Kozłowiecki, dr Wanda 
Błeńska zagościła nadzieja i wiara. Prośmy o ducha 
gorliwości w posłudze misyjnej w naszych rodzi-
nach, parafiach i szkołach, by Jezus Chrystus był 
fundamentem sprawiedliwości międzyludzkiej, 
sąsiedzkiej i państwowej. Każdy człowiek jest 
misją i każdy najpierw w swoim środowisku musi 
być misjonarzem” – zaznaczył w homilii Biskup 
Frankowski. 

Drugą część spotkania zaaranżowano w Mu-
zeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ, gdzie 
nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego o dr 
Wandzie Błeńskiej. Ponownie przywołano wspo-
mnienia o nieobecnych misjonarzach, a wieczór 
w Muzeum zakończyła wspólna modlitwa w in-
tencji misji.

 8 listopada 2019 r. w Akademii Ignatianum 
w Krakowie zorganizowano uroczystość w 80. 
rocznicę aresztowania przez Niemców w dniu 10 
listopada 1939 roku dwudziestu pięciu Jezuitów. 

Wizyta uczennic z ZPO w Koprzywnicy, 15 listopada 2019 r., fot. B. Grzyb
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Wśród osadzonych znalazł się Adam Kozłowiec-
ki SJ, dla którego moment utracenia wolności 
okazał się zapowiedzią udręki, którą przeżywał 
przez ponad 5 lat niewoli w niemieckich obozach 
koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Główne 
obchody poprzedziła Eucharystia pod przewod-
nictwem Kard. Stanisława Dziwisza w Bazylice 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie od-
słonięta została pamiątkowa tablica dedykowana 
aresztowanym zakonnikom. 

„Na Akademii Ignatianum 14 listopada 
2019 r. przez cały dzień trwała konferencja 
naukowa, zatytułowana „150 lat jezuitów 
przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie”. Spo-
tkanie było zwieńczeniem uroczystości, upamięt-
niających 80. rocznicę aresztowania przez niemiec-
kie władze okupacyjne 25 jezuitów z kolegium 
krakowskiego. Podczas konferencji przypominano 
różne aspekty obecności jezuitów w Krakowie. 
Całość została podzielona na dwie części. Pierw-
sza obejmowała czas od 1868 do 1939 r., druga 
– okres II wojny światowej i powojenny. W tej 
części wygłoszone zostały m. in. referaty ks. dr 
hab. Stanisława Cieślaka SJ o aresztowaniu kra-
kowskich jezuitów w 1939 r. oraz dr Anny Czocher 
z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN 
w Krakowie o polityce niemieckich władz oku-
pacyjnych wobec Kościoła. Współorganizatorem 
konferencji był Oddział IPN w Krakowie, a jego 
dyrektor dr hab. Filip Musiał, profesor AIK, omó-
wił w swoim wystąpieniu na początku spotkania 
dotychczasowe liczne już wspólne projekty Igna-
tianum i IPN.

W konferencji uczestniczyli także jako słucha-
cze bardzo interesujących wystąpień przedsta-
wiciele Fundacji: Dariusz Bździkot - Sekretarz 
Zarządu i Katarzyna Cesarz - Kustosz Muzeum” 
(źródło: www.krakow.ipn.gov.pl).

W sobotę 16 listopada 2019 r. w wieku 79 lat 
zmarła dr Zofia Kozłowiecka-Tyll, córka Ireny 

i Czesława Kozłowieckich, bratanica Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ. Urodziła się 2 marca 
1940 roku na dworze w Hucie Komorowskiej, 
pracowała jako nauczyciel akademicki AWF w Po-
znaniu, była autorem licznych książek i artykułów 
z zakresu tańca, wychowania i kultury fizycznej. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 
23 listopada 2019 r. w kościele parafialnym 
NMP i cmentarzu w Kaźmierzu Wielkopolskim. 
W ostatnim pożegnaniu bratanicy Kardynała udział 
wziął Bogdan Romaniuk, Dyrektor Muzeum Ks. 
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ, który w imieniu 
Prezesa i członków Zarządu Fundacji im. Ks. Kard. 
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz 
pracowników Muzeum przekazał bliskim Śp. Zofii 
wyrazy głębokiego współczucia.

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozło-
wieckiego „Serce bez granic” wiedzę o Kardynale 
popularyzuje na terenie Diecezji Sandomierskiej 
m. in. poprzez wystawę pn. „Książę Kościoła. 
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ”. Wystawa do-
stępna była w dniach od 2 do 9 grudnia 2019 r. 
w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach, 
a terminie od 9 do 15 grudnia 2019 r. zobaczyć 
ją można było w parafii pw. Św. Jakuba Starszego 
Apostoła w Kotuszowie. Ekspozycji towarzyszył 
baner promujący Miasto i Gminę Kolbuszowa. Od 
maja 2019 r. do grudnia 2019 r. wystawę „Książę 
Kościoła” obejrzało ok. 50 tys. odbiorców.

Trwa zbiórka funduszy na budowę szkoły 
średniej z internatem dla dziewcząt w zambijskiej 
miejscowości Chamuka. Przedsięwzięciem kie-
rują misjonarki ze zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek Starowiejskich. Przyszłość nie rysuje przed 
dziewczynkami żadnych perspektyw, kształcą się 
głównie chłopcy. Status społeczno-ekonomiczny 
kobiet jest tam bardzo niski. Powszechny jest pro-
blem zawierania małżeństw przez bardzo młode 
dziewczęta, często doświadczanych przez krzyż 
samotnego macierzyństwa i narażonych na zaka-

żenie wirusem HIV. Na ślubnym kobiercu stawają 
one z woli rodziny, dla której szybkie zamążpój-
ście córki jest szansą na powiększenie domowego 
budżetu (krewni męża wnoszą opłatę za pannę 
młodą). Edukacja jest dla nich jedyną szansą na 
godne życie. Szkoła w Chamuka umożliwi nasto-
latkom uzyskanie średniego wykształcenia i ofe-
rować będzie nauczanie w zakresie gastronomii, 
ogrodnictwa, biznesu, przedsiębiorczości, uprawy 
ziemi, hodowli zwierząt, ochrony środowiska i pro-
filaktyki HIV. Ośrodek stanowić będzie również 
centrum oświaty dla młodych matek. Budowa 
placówki rozpoczęła się w 2012 roku, ale wciąż 
poszukiwani są sponsorzy, którzy pokryją koszty 
dalszych prac – brakuje ok. 2 milionów zł. Dyrek-
tor Budowy Szkoły w Chamuka s. Maria Żywiec 
wyraziła wdzięczność za dotychczasową pomoc, 
prosząc o gorliwą modlitwę i wsparcie.

Ofiary można wpłacać na konto: Zgromadze-
nie Sióstr Służebniczek, Stara Wieś 460, 36-200 
Brzozów, skr. poczt. 66. Numer konta: 88 1240 
2324 1111 0000 3314 6946 z dopiskiem „Na bu-
dowę szkoły w Chamuka”.

W grudniu 2019 r. zbiory Muzeum wzbogacił 
wyjątkowy dar od ks. Stefana Grasia z parafii pw. 
Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach k. 
Warlubia (województwo kujawsko-pomorskie). 
Ks. Graś przekazał dwa oryginalne listy z roku 
1984 i roku 1987 napisane przez Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ. Serdeczne Bóg zapłać.

Na ręce J. E. Biskupa Edwarda Frankowskiego 
– Prezesa Fundacji „Serce bez granic”, ks. Danie-
la Korycińskiego – Dyrektora Papieskich Dzieł 
Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, Bogdana 
Romaniuka – Dyrektora Muzeum oraz Katarzy-
ny Cesarz – Kustosza Muzeum wpłynęły liczne 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 
r. i Nowego Roku 2020. Serdecznie dziękujemy 
za wspaniałe kartki świąteczne wszystkim insty-
tucjom i osobom prywatnym: s. Oktawii Kozło-
wieckiej UR z Wrocławia, Wyższemu Seminarium 
Duchownemu w Sandomierzu, Towarzystwu Jezu-
sowemu z Krakowa, Parafii w Ornontowicach k. 
Katowic, IPN-owi w Rzeszowie, IPN-owi w War-
szawie, Genowefie Bialkovski z Monachium, Rek-
torowi Akademii Ignatianum w Krakowie, Urzę-
dowi Gminy w Majdanie Królewskim, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Majdanie Kró-
lewskim, Uniwersytetowi Gregoriana w Rzymie, 
SP w Majdanie Królewskim, przedstawicielom po-
wiatów: kolbuszowskiego i rzeszowskiego, Gmi-
nie Radomyśl nad Sanem, Gminie Kolbuszowa, 
dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, dyrekcji 
Lasów Państwowych w Nowej Dębie, Pierwszemu 
Urzędowi Skarbowemu w Kolbuszowej, Fundacji 
Fotograficznej Tułaczy z Warszawy, Komendzie 
Powiatowej PSP w Kolbuszowej, Nadleśnictwu 
Rudnik, Zespołowi Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych w Weryni, Bankowi Pekao S.A. - oddział 
w Kolbuszowej, Towarzystwu Przyjaciół Huty 
Komorowskiej, Zespołowi Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej, Posłowi RP Killionowi Munyama, 
SP im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hu-

Wolontariusze segregują materiały opatrunkowe w ramach akcji „Opatrunek dla Afryki”, 19 listopada 
2019 r., fot. ks. D. Koryciński
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Wystawa „Książę Kościoła” w parafii w Niemirowie, 16-20 listopada 2019 r., fot. ks. D. Koryciński

cie Komorowskiej, Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej w Markowej, 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie, Fundacji 
Uniwersyteckiej ze Stalowej Woli, Szkole Muzycz-
nej w Kolbuszowej, Wydawnictwu Diecezjalnemu 
i Drukarni w Sandomierzu, PSP im. Jana Pawła 
II w Chwałowicach, PSP im. Marii Konopnickiej 
w Komorowie, PSP w Krzątce, Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie, Fundacji Uniwersyteckiej 
w Stalowej Woli, Samorządowemu Ośrodkowi 
Kultury w Nowej Dębie, Samorządowemu Ośrod-
kowi Kultury w Cmolasie, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Kolbuszowej, Biuru Podróży 
Matteo Travel, Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, Posłowi RP Kazimierzowi Goło-
juchowi, Posłowi RP Kazimierzowi Moskalowi, 
Posłowi RP Zbigniewowi Chmielowcowi, państwu 
Halinie i Jerzemu Z., Julianowi Franciszkowi Ja-
chyrze Cmolassowskiemu, Katolickiemu Stowa-
rzyszeniu Młodzieży Diecezji Sandomierskiej, 
Lasom Państwowym, Nadleśnictwu Kolbuszowa, 
firmie San-Ta EKO z Sandomierza, dyrekcji Fil-
harmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, pani Janinie 

z Barcin oraz wielu innym instytucjom i osobom 
prywatnym, od których otrzymaliśmy życzenia 
w formie e-mail i SMS.

Pragniemy wyrazić wdzięczność Nadleśnictwu 
Nowa Dęba za przekazanie pięknej choinki do 
Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.

Podsumowując: Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej od-
wiedziło w okresie październik-grudzień 2019 
r. ok. 600 osób.

W ciągu dziewięciu lat w sumie odwiedziło 
nas niemal 34 000 osób z całego świata.

Agnieszka Wlazło

KALENDARIUM WYDARZEŃ  
W 2019 ROKU

MUZEUM I FUNDACJA IM. KS. KARD. ADAMA 
KOZŁOWIECKIEGO

W HUCIE KOMOROWSKIEJ 
„SERCE BEZ GRANIC”

11-15 lutego 2019 r. - ferie zimowe w Muzeum 
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Adama 
Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej,

od 1 marca 2019 r. - możliwość wirtualnego 
spaceru po Muzeum i parku pod adresem: http://
jddfoto.ayz.pl/muzeumadamkozlowiecki/,

2 marca 2019 r. – spotkanie Rady Programowej 
Fundacji w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Sandomierzu,

5 marca 2019 r. - 30. rocznica konsekracji bisku-
piej Bp Edwarda Frankowskiego, Prezesa Fundacji 
„Serce bez granic”,

13 marca 2019 r. - kustosz Muzeum Katarzyna 
Cesarz przewodniczącą jury IV Gminnego Kon-
kursu Plastyczno-Czytelniczego „Legendy polskie 
w komiksie” w SP w Woli Rusinowskiej,

13-15 marca 2019 r. – Ogólnopolska Interdy-
scyplinarna Sesja Naukowa „Magis quam homo… 
Świętość i heroizm od starożytności do czasów 
współczesnych” w Warszawie z referatem pt. „Ks. 
Kard. Adam Kozłowiecki - afirmacja człowieczeń-
stwa w dotkniętym totalitaryzmami XX wieku”, 
zaprezentowanym przez Stanisława Hadynę,

marzec 2019 r. – rozpoczęcie cyklu spotkań 
w ramach programu „Chętni i Pomocni”, zainicjo-
wanego przez Towarzystwo Projektów Edukacyj-
nych w Warszawie i Fundację im. Ks. Kard. Adama 
Kozłowieckiego „Serce bez granic”,

24 marca 2019 r. - dyrektor Muzeum Bogdan 
Romaniuk został uhonorowany nadawanym przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości,

1 kwietnia 2019 r. - 108. rocznica urodzin Kard. 
Adama Kozłowieckiego SJ. Kustosz Muzeum Ka-
tarzyna Cesarz podjęła pracę w jury „I Powiatowe-
go Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”,

2-14 maja 2019 r. – wystawa o Kard. Kozło-
wieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w parafii św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Rytwianach,

10 kwietnia 2019 r. – Eucharystia w intencji 
Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ odprawiona 
przez ks. Daniela Korycińskiego w kościele pw. 
Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej,

11 maja 2019 r. – Majówka Katechetów (Wio-
senny Dzień Skupienia) w kościele parafialnym 
w Hucie Komorowskiej i Muzeum Ks. Kard. Ada-
ma Kozłowieckiego SJ,

15 maja-3 czerwca 2019 r. - wystawa o Kard. 
Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Koście-
le Rektoralnym pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny w Rytwianach,

18 maja 2019 r. – Noc w Muzeum Ks. Kard. 
Adama Kozłowieckiego SJ,

25 maja 2019 r. „VIII Podkarpacki Festiwal 
Piosenki Ewangelizacyjnej im. Ks. Kardynała Ada-
ma Kozłowieckiego SJ” pod hasłem „Serce bez 
granic” w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie 
Królewskim,

25 maja 2019 r. – 25-letnia rocznica kapłaństwa 

ks. Marka Dzióby, założyciela i wiceprezesa Za-
rządu Fundacji „Serce bez granic”,

25 maja 2019 r. – zbiory Muzeum uzupełniły 
płyty winylowe – pamiątki po Kardynale Adamie 
Kozłowieckim, przekazane przez ks. Wojciecha 
Łapczyńskiego, misjonarza z Zambii

3-17 czerwca 2019 r. - wystawa o Kard. Kozło-
wieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele św. 
Barbary w Staszowie,

18 czerwca 2019 r. - otwarcie Lokalnego Punktu 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
działającego w Muzeum Ks. Kard. Adama Ko-
złowieckiego SJ we wtorki w godz. 13.00-18.00. 
Całodobowe wsparcie – nr tel. 530 310 430,

25 czerwca 2019 r. zasoby Muzeum wzbogaciły 
pamiątki po ks. Janie Krzysztoniu (1951-2014), 
współpracowniku Ks. Kard. Adama Kozłowiec-
kiego SJ na misji w Mpunde (Zambia),

28 czerwca 2019 r. – uroczystości w 80. roczni-
cę ostatniego przedwojennego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Leśnego w dniu 28 czerwca 1939 
roku w Hucie Komorowskiej: msza św. i konfe-
rencja naukowa „Pamięci Adama Kozłowieckiego 
seniora” w Majdanie Królewskim oraz ceremo-
nia odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku 
Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ 
w Hucie Komorowskiej, 

1-31 lipca 2019 r. - wystawa o Kard. Kozło-
wieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele pod 
wezwaniem Świętej Trójcy w Bogorii, 

4 lipca 2019 r. - 10. rocznica sakry biskupiej 
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J. E. Krzysztofa Nitkiewicza, członka Zarządu 
Fundacji „Serce bez granic”,

24 lipca i 20 sierpnia 2019 r. – plener malarski 
dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Adaptacyjnego w Bojanowie w Muzeum Ks. 
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ z inicjatywy 
Caritasu Diecezji Sandomierskiej, 

28 lipca 2019 r. – Eucharystia z okazji jubile-
uszu 75-lecia OSP w Hucie Komorowskiej, odpra-
wiona przez ks. Daniela Korycińskiego na scenie 
plenerowej w parku przy Muzeum,

lipiec 2019 r. – Muzeum Ks. Kard. Adama Ko-
złowieckiego SJ na „Turystycznym Szlaku Do-
brego Smaku”,

sierpień 2019 r. - zbiory Muzeum uzupełniły 
trzy pamiątkowe zdjęcia z 1970 r. z wizyty Kar-
dynała Adama Kozłowieckiego SJ w Milanówku, 
dar od S. Teresy Głuchowskiej,

11 września 2019 r. – budowa drewnianej ba-
rierki przy stawie w parku dworskim obok Mu-
zeum,

11 września 2019 r. – spotkanie z członkami 
komisji konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu 
„Piękna Wieś Podkarpacka 2019”,

15 września 2019 r. – centralne obchody „XII 
Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” w par-
ku przy Muzeum: Msza Św. w intencji misjonarzy, 
konferencja naukowa w Majdanie Królewskim, 
Jarmark Misyjny oraz koncert w ramach Festiwalu 
Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedli-

wych” z występami artystów polskich, takich jak: 
Dariusz Malejonek z grupą Maleo Reggae Roc-
kers, Joanna Dudkowska, oraz żydowskich: Joshua 
Aaron, zespół Miqedem z Izraela (dofinansowanie: 
NCK, WDK w Rzeszowie, Orlen Oil), 

październik - listopad 2019 r. – zbiórka i se-
gregacja materiałów medycznych w Muzeum w ra-
mach akcji „Opatrunek dla Afryki” z inicjatywy 
Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomier-
skiej. Na apel odpowiedziało ponad 190 szkół 
i przedszkoli oraz ponad 100 parafii Diecezji San-
domierskiej, a także wiele osób prywatnych, 

7-30 października 2019 r. - wystawa o Kard. 
Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Ze-
spole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza i Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Ropczycach,

19 października 2019 r. – spotkanie sióstr 
zakonnych Diecezji Sandomierskiej w Muzeum 
Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w ramach 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego,

20 października 2019 r. – spektakl o Kard. 
Kozłowieckim „Serce bez granic” w reżyserii Sła-
womira Gaudyna z udziałem aktorów Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystawiony 
w Katolickim Domu Kultury św. Józefa w San-
domierzu,

22 października – 1 listopada 2019 r. – wy-
stawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. 
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) na 
Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. 

Podczas audiencji generalnej delegaci Fundacji 
„Serce bez granic” przekazali Ojcu Świętemu ob-
raz z podobizną Kard. Kozłowieckiego SJ pędzla 
Eliasza Dyrowa,

6 listopada 2019 r. – Zaduszki Misyjne w ko-
ściele pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej 
i Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,

8-16 listopada 2019 r. - wystawa o Kard. Ko-
złowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Parafii pw. 
św. Bartłomieja w Staszowie,

26 listopada 2019 r. – zmarła Zofia Kozłowiec-
ka-Tyll (1940-2019), badaczka tańca, nauczyciel 
akademicki, bratanica Ks. Kard. Adama Kozło-
wieckiego SJ,

16-20 listopada 2019 r. - wystawa o Kard. Ko-
złowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele 
św. Andrzeja Boboli w Niemirowie,

20-25 listopada 2019 r. - wystawa „Książę Ko-
ścioła” w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kieł-
czynie,

25 listopada - 2 grudnia 2019 r. - wystawa 
„Książę Kościoła” w parafii Przemienienia Pań-
skiego i Ducha Świętego w Wiśniowej,

2-9 grudnia 2019 r. – wystawa „Książę Kościo-
ła” w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach,

9-15 grudnia 2019 r. – wystawa „Książę Ko-
ścioła” w parafii Św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Kotuszowie (od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. 
wystawę obejrzało ok. 50 tys. odbiorców).

Agnieszka Wlazło Katarzyna Cesarz

Robotyka, dydaktyka, zagrożenie 
W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zorganizowana została niezwykle ciekawa konferencja. Jej temat 

przewodni brzmiał „Rola robotyki w dydaktyce”. Temat jak najbardziej na czasie, bo dotyczący nowych technologii, kodowania 
i aktualnych trendów. Jest jednak jedno „ale”. 
Konferencja adresowana była do dyrektorów, in-
formatyków i uczniów szkół ponadpodstawowych 
z powiatu kolbuszowskiego. Zorganizowana zosta-
ła przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej przy 
współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Kolbuszowej oraz Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie O/Tarnobrzeg. 

PRELEKCJA 
Równo o godz. 10.00 konferencję otworzyła dy-
rektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kolbuszowej Elżbieta Mikołajczyk wraz z Wi-
cestarostą Kolbuszowskim Wojciechem Cebulą, 
witając licznie zebraną młodzież i ich opiekunów. 
Jednym z prelegentów był nauczyciel Aleksander 
Wroński, który opowiedział uczniom o algorytmice 
i programowaniu w nauczaniu. Młodzież zebrana 
na sali w aktywny sposób uczestniczyła w prelek-
cji. Wzięła udział w quizie dotyczącym wiedzy 
z zakresu internetu. Trójka najlepszych uczniów 
otrzymała dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez Starostę Kolbuszewskiego. 

NOWE TECHNOLOGIE 
Z kolei Robert Jóźwik konsultant PCEN Rzeszów 
O/Tarnobrzeg mówił o roli robotyki w nauczaniu 
przedmiotowym. Uczniowie chętnie odpowiadali 
na zadawane pytania oraz brali udział w kodowaniu 
robotów. I teraz przechodzimy do przysłowiowego 

Podczas konferencji dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbieta Mikołajczyk poruszyła 
kilka istotnych kwestii, dotyczący korzystania z nowych technologii. Fot. B. Żarkowska 

„ale”, przywołanego na początku materiału, a mia-
nowicie. Podczas spotkania Elżbieta Mikołajczyk, 
dyrektor Poradni mówiła o skutkach nadużywania 
nowych technologii. Temat ten poruszyła również 
nauczycielka-konsultantka Barbara Wolny, która 
w swoim wystąpieniu poświęciła sporo miejsca 

edukacji prozdrowotnej w zderzeniu z nowocze-
snymi technologiami. 

„PODŁĄCZONE” POKOLENIE 
W tych punktach mówiono o tym jak rozsądnie 
korzystać ze współczesnych zdobyczy techniki, 
aby nie przekroczyć pewnych granic oraz jak prze-
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ciwdziałać uzależnieniu od internetu, które może 
być bardzo niebezpieczne w skutkach. Dyrektor 
Poradni Elżbieta Mikołajczyk już na początku 
zaznaczyła, że obecnie młode pokolenie to po-
kolenie tzw. podłączone. Podłączone do telefonu, 
tabletu, komputera. Wskazała, że obecnie komu-
nikacja werbalna zostaje zastępowana pismem 
obrazkowym. Aktualnie bowiem młodzi ludzie 
coraz mniej ze sobą rozmawiają, w zamian za to 
piszą na różnego rodzaju dostępnych aplikacjach. 
Coraz rzadziej mówią o swoich emocjach: smutku, 
radości, dumie czy żalu, zastępując je emotikona-
mi, czyli popularnymi „buźkami”. 

PO DRUGIEJ STRONIE…
Jak się okazuje młodym ludziom znacznie łatwiej 
napisać swoje przemyślenia czy opinie w wirtu-
alnym świecie, niż powiedzieć je twarzą w twarz 
w świecie rzeczywistym. Wynika to z prostej przy-
czyny. Pisząc nie widzą twarzy drugiego człowie-
ka, nie widzą jego emocji, zachowania, reakcji, 
dlatego też z łatwością przychodzi im zamiesz-
czanie w sieci nierzadko krzywdzących, ranią-
cych drugiego człowieka treści. W dużym skrócie 
właśnie stąd bierze się królujący w internecie hejt. 

UZALEŻNIENIE 
Co więcej, okazuje się, że uzależnienie od kom-
putera, internetu czy tabletu może być bardziej 
niebezpieczne niż uzależnienie od nikotyny czy 
alkoholu. Papierosy czy alkohol bowiem można 
odstawić, zrezygnować z nich zupełnie. Komputer 
natomiast towarzyszy nam na co dzień – w domu, 
szkole, w pracy. Nie jest łatwo wyeliminować go 
z życia codziennego. 

NIEAKTUALNE KARY 
Postęp technologiczny sprawia, że dawne, wyda-

wałoby się uniwersalne, często stosowane przez 
rodziców mających nastoletnie dzieci kary, czyli 
szlaban na wyjście z domu, w dzisiejszych czasach 
zdezaktualizowały się. Nastolatek bowiem obec-
nie cały świat ma w smartfonie czy komputerze. 
Dla niego brak zgody na wyjście z domu nie jest 
żadną karą. Karą jest pozbawienie go dostępu do 
wirtualnego świata. 

WYSTARCZY UMIAR I ZDROWY 
ROZSĄDEK 

Dyrektor Elżbieta Mikołajczyk wielokrotnie pod-
czas swojego wykładu podkreślała, że korzystanie 
z nowoczesnych technologii nie jest niczym złym. 
Można i nawet należy to robić, jednak wszystko 
z umiarem. Wskazywała, że coraz więcej dzieci ma 
objawy uzależnienia od nowych technologii, dla-
tego też należy już od lat najmłodszych dbać o to, 
aby styczność z nowinkami XXI wieku była mini-
malna. Do drugiego roku życia dzieci w ogóle nie 
powinny patrzeć na ekran – jakikolwiek – mowa 
tu o ekranie telewizora, komputera, smartfonu czy 
tabletu. Dzieci od 3. do 5. roku życia przed ekra-
nem powinny spędzać maksymalnie pół godziny 
dziennie, a od 6. do 12. roku życia maks. 60 minut. 

SKUTKI 
Zbyt częste korzystanie z nowoczesnych techno-
logii, zaczynając już od lat najmłodszych skutko-
wać może uzależnieniem. W związku tym mogą 
występować różnorakie zaburzenia. Jednym z nich 
jest zjawisko flashbacku. Może ono występować 
u osób grających nadmiernie w gry komputero-
we. Polega ono na pojawianiu się/wspominaniu 
obrazów z gier, powrocie emocji jakie nam wtedy 
towarzyszyły, a nawet doznań fizycznych. Podobne 
zaburzenia występują również u osób ze stresem 

pourazowym, ale także zażywającym narkotyk 
LSD. Ponadto mogą wystąpić zaburzenia osobo-
wości, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburze-
nia snu. Mogą występować nagłe wybuchy gniewu 
i złości, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które 
polegają na tym, że co chwilę podchodzimy do 
telefonu i sprawdzamy czy nikt do nas nie dzwonił, 
czy nie przyszła jakaś wiadomość. Mogą również 
występować symptomy fantomowej wibracji, po-
legające na tym, że mamy nieodparte wrażenie, że 
nasz telefon wibruje, informując nas o wysłanej 
wiadomości. Tymczasem nikt do nas nic nie wy-
syła, a telefon milczy. 

ŁATWO I PRZYJEMNIE 
Powstaje zatem pytanie – dlaczego tak łatwo uza-
leżniamy się od komputera, telefonu czy tabletu? 
Ano dlatego, że jak się okazuje w świecie wirtu-
alnym wszystko przychodzi nam łatwiej. Łatwiej 
możemy osiągnąć sukces - zdobywając kolejny 
poziom w grze, zyskujemy coraz więcej punktów, 
stajemy się zwycięzcami, liderami. Czujemy się 
dowartościowani. I co ważne sukcesy te przy-
chodzą nam dość łatwo. Kiedy napotykamy jakąś 
trudność, sami decydujemy kiedy ją rozwiążemy. 
Odkładamy na chwilę, by wrócić kiedy będziemy 
w stanie ją pokonać. Inaczej niż w świecie rze-
czywistym, w którym trudności nierzadko trzeba 
pokonać od razu, czasami trzeba włożyć w to wiele 
wysiłku, nie można odłożyć i wrócić za chwilę. 
Podsumowując – korzystajmy ze zdobyczy tech-
nologicznych, ale róbmy to z umiarem i rozsąd-
kiem. Z internetu czerpmy informacje, a z książek 
wiedzę.

Barbara Żarkowska 

Zawody pływackie w Oświęcimiu
W dniu 21 grudnia 2019 r. zawod-

nicy klubu UKS Fregata reprezentowali 
Gminę Kolbuszowa na zawodach pływac-
kich „Bijemy Rekordy pod patronatem 
Pawła Korzeniowskiego” w Oświęcimiu. 
W rozgrywkach wzięło udział ponad 600 zawodni-
ków z Polski i zagranicy, w tym 14 reprezentantów 
kolbuszowskiego klubu: Nikola Grochola, Pauli-
na Sobolewska, Oliwia Szklarz, Milena Szewc, 
Kornelia Woźniak, Wiktoria Skowrońska, Michał 
Barański, Mateusz Wrona, Mikołaj Wójcik, Bra-
ian Skowroński, Michał Szostak, Karol Rzemień, 
Wiktor Blicharz oraz Szczepan Wójcik.
Nasi pływacy zaprezentowali znakomitą formę 
i zdobyli aż 7 medali: 
• Brian Skowroński- dwa złote
• Szczepan Wójcik- srebrny 
• Mikołaj Wójcik- srebrny
• Wiktoria Skowrońska- dwa srebrne, jeden brązowy
Pozostali zawodnicy zajmowali miejsca w pierw-
szej dziesiątce, wykazując się determinacją i po-
prawiając swoje rekordy życiowe. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
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Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęło się spotka-
nie pomiędzy MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna, 
a drużyną KKS Kolbuszowianka Kolbuszowa. 
Wyrównany i emocjonujący mecz zakończył się 
remisem 3:3.

Za nami Halowy Turniej Piłki Nożnej
W niedzielę, 5 stycznia Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu zorganizowała Turniej Piłki Nożnej Kolbuszowa Cup 

Futsal Biznes. Mecze rozegrane zostały na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Podczas rozgrywek nie 
zabrakło emocji, ducha sportowej rywalizacji oraz dopingu kibiców.

W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn piłkar-
skich: Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje, 
Delta Bracia Skowrońscy, E-prezenty, Gmina Kol-
buszowa, Koltex, Meblarze, „Nairod” Doriana 
Pika, Orzech, Soter oraz WM-ka.
Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Kol-
tex’u. Na drugiej pozycji znalazł się zespół Me-
blarzy, trzecie miejsce przypadło ekipie Delty, 
natomiast czwarte zajęła drużyna Sotera. 
Puchar Fair Play przyznany został zespołowi Gmi-
ny Kolbuszowa.
Nagrody indywidualne otrzymali zawodnicy So-
tera- statuetka króla strzelców powędrowała do 
Briana Dziedzica, a najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Piotr Saj. 

Mecz Noworoczny
Tradycyjnie już 1 stycznia na stadionie sportowym przy ul. Wolskiej w Kolbuszo-

wej rozegrany został Noworoczny Mecz o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. 
Bramki dla „Sokoła” zdobyli Tomasz Chmielo-
wiec (2 bramki) oraz Łukasz Korab, natomiast 
dla „Kolbuszowianki” Tomasz Warzocha, Dariusz 
Wróblewski i Grzegorz Wróblewski.

Seria rzutów karnych zdecydowała o wygranej 
drużyny „Sokół” Kolbuszowa Dolna.
Puchar zwycięzcom wręczył Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej, natomiast statuetka dla strzelca 
pierwszej bramki w 2020 roku ufundowana przez 
Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP powę-
drowała w ręce Tomasza Warzochy.
Mecz, który już na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez sportowych był również okazją do złożenia 
noworocznych życzeń.

Kolbuszowskie Liceum również  
w Perspektywach 

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej znalazło się na 31. miejscu rankingu, sporządzonego przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy. 
Kolbuszowskie Liceum to już druga szkoła z na-
szego powiatu, uwzględniona na liście najlepszych 
placówek w województwie podkarpackim. Przypo-

mnijmy, że technikum z Weryni znalazło się na 41. 
miejscu na Podkarpaciu w Rankingu Techników 
Perspektywy 2020. 

Zarówno jednej jak i drugiej szkole, wszystkim 
uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji, którzy cięż-
ko pracowali na ten wynik gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Opr. B. Żarkowska 
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Szopka 
betlejemska

Powstanie szopki betlejemskiej wią-
że się z osobą świętego Franciszka z Asy-
żu. W Wigilię Bożego Narodzenia 1223r. 
w Greccio we Włoszech zwołał on swoich 
Braci oraz okoliczną ludność, a o północy 
sprawowano ofiarę Mszy św. w towarzy-
stwie zwierząt ( wołu i osła). 

W żłóbku leżała figura małego Jezuska, a obecni na 
tej Pasterce ze zdumieniem zobaczyli, że gdy zbli-
żał się Franciszek, figurka ożywiała się i Jezusek 
wyciągał rączki do Biedaczyny. „Uczczono prosto-
tę, wsławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak 
Greccio stało się nowym Betlejem” – tak przedsta-
wia to wydarzenie pierwszy biograf św. Franciszka 
z Asyżu Tomasz z Celano. Franciszek z Asyżu 
pochodził z rodziny bogatych kupców, ale porzucił 
rodzinne dobra i został zakonnikiem-żebrakiem, 
prowadząc ubogi tryb życia. Obserwując w czasach 
nam współczesnych gorączkę przygotowań bożo-
narodzeniowych, trudno znaleźć nam brakujące 
ogniwo z tym, co działo się w XIII w. w Greccio. 
Wyjątkową wagę przywiązujemy do rzeczy ma-
terialnych. Epidemia zakupów, drogie prezenty, 
wyszukane potrawy świątecznego stołu zabierają 
nam sporo czasu, a mały Jezusek jest na dalszym 
planie, chociaż starczyła mu „stajenka licha…” 
Współczesnym żłobkom bożonarodzeniowym nie 
brakuje patriotycznych akcentów. Wierni, któ-
rzy przybyli na Pasterkę do kościoła oo. Jezuitów 
w Kaliszu w 1981r. dokonali makabrycznego od-
krycia. Ich oczom ukazał się niecodzienny widok - 
wywrócony żłóbek, a w zwojach drutu kolczastego 
figurę Dzieciątka Jezus przepasaną czarnym kirem. 
Obok leżała płyta z odbitą gąsienicą czołgu, a za 
nią postacie górników, przed którymi rozlewała 
się wielka plama krwi w formie nieregularnego 
krzyża. Nad tym wisiała tablica z wizerunkiem 
Matki Boskiej przytulającej syna, a po jej twarzy 
spływała czerwona łza. Symbolika tej szopki nie 
pozostawiała złudzeń co do sytuacji Polski po 13 

grudnia 1981r. Dzieciątko Jezus leżące w zwojach 
drutu kolczastego symbolizowało naród rzucony 
w brutalną rzeczywistość stanu wojennego. Posta-
cie górników i ślady gąsienic czołgu symbolizowa-
ły dramat, który rozegrał się podczas pacyfikacji 
kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981r. Matka Boska 
płacze krwawymi łzami nad tragedią ofiar stanu 
wojennego. Autorem tej bożonarodzeniowej szop-
ki w kaliskim kościele był ojciec Stefan Dzierżka, 
którego do postaci Matki Boskiej płaczącej krwa-
wymi łzami natchnął główny oprawca stanu wojen-
nego generał Jaruzelski, który mówił w telewizji, 
że tragedia w kopalni „Wujek” „wyciska mu łzy 
z oczu”. Reakcja kaliskiej bezpieki na wystrój tej 
szopki była natychmiastowa. Prezydent Kalisza 
nakazał rozebranie szopki, a o. Stefan Dzierżka 
został oskarżony o nadużycie wolności wyznania 
na szkodę interesów PRL. Proces autora szopki 
ciągnął się przez cały 1982r. Na rozprawach są-
dowych oskarżonemu towarzyszyły tłumy zwo-
lenników. W związku z tym proces przeniesiono 
do Łodzi, ale i tak milicja nie zdołała zatrzymać 
wszystkich fanów o. Stefana Dzierżka. Proces nie 
przestraszył niezłomnego Jezuitę, który w grudniu 

1982r. wystawił kolejną szopkę. Tym razem mały 
Jezusek leżał w otoczeniu atrap reglamentowanej 
żywności i kartek żywnościowych w towarzystwie 
zasmuconych dzieci. 8 stycznia 1983r. o. Stefan 
Dzierżka został skazany wyrokiem sądu na rok 
więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz pokrycie 
kosztów sądowych. Również bardzo wymowną 
symbolikę przedstawiała szopka w kościele Św. 
Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 
 w 1984r. Mały Jezusek leżał w bagażniku Fiata 
125p. Właśnie oprawcy z SB w bagażniku pojazdu 
tej marki przewozili, torturowali, zawieźli nad Wi-
słę koło Płocka i związanego kapelana „Solidarno-
ści” ks. Jerzego Popiełuszkę wrzucili do królowej 
polskich rzek. Obecnie w archikatedrze Św. Jana 
w Warszawie wierni na Pasterce ujrzeli Dzieciątko 
Jezus w gwieździe leżące na mapie Europy. Nad 
gwiazdą umieszczone są słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego wypowiedziane w Kolonii w 1978r. 
„Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona no-
wym Betlejem”. Jakże te słowa po czterdziestu 
latach od ich wypowiedzenia są aktualne. Europa 
powstała na chrześcijańskich wartościach podcina 
swoje korzenie.

Stanisław Gorzelany

Szopka w Archikatedrze Warszawskiej 2019. Dekoracja żłóbka nawiązuje do groty narodzenia w Be-
tlejem. W bazylice Narodzenia bowiem, w miejscu, gdzie narodził się Chrystus, na marmurowej płycie, 
znajduje się gwiazda. Kopia tej gwiazdy znajduje się w archikatedrze. Marmurowe tło tej gwiazdy 
tworzy mapę Europy. Nad gwiazdą znajdują się słowa przemówienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
wypowiedziane w 1978 roku w Kolonii:”Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem”.

Bagażnik Fiata 125p - taki, jakim wiezionego porwanego ks. Jerzego - 
jako żłóbek. Na sianie ułożono figurkę Jezusa; kościół św. Stanisława 
Kostki, Boże Narodzenie 1984 rok

Szopka w kościele jezuitów w Kaliszu, 1982 r.
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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

Wykonujemy meble TarasoWe
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CENTRUM HANDLOWE

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOL BU SZO WA

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

www.sklepy.orzech.com.pl

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 PROMEDI-
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat-
ne – Umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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 - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY
q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodów cięża ro wych, TIR, maszyn i ciągni ków rol ni czych oraz 
sa mo cho dów osobowych q profesjonalne urządze nia i ma te riały.

Wymiana i sprzedaż olejów sil ni ko wych, prze kła dnio wych, hy drau licz nych.
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzy nio wy mi i sa mo wy ła do waw czy mi
Stacja paliw prowadzi sprzedaż

 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q Oleju napędowego i etylina U 95 - do sta wy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe 

q płyny nie za ma rza ją ce do ukła dów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.  
 q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, pia sek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kost ka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upu sty, nie spo dzian ki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79

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

TEL. 17 744 40 77
DOWÓZ NA TERENIE 

MIASTA GRATIS!

przegląd KOLBUSZOWSKINr 208 25

sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr furmańskiej/

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

szkoŁy kosMetycznej - Beata kolis
czynne od pon. do piątku od. 9.00- 18.00

sobota od 8.00-13.00

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 Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne 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.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 18   tel. 603 754 349

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

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

laseroterapia, HIFU

GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

 36 - 100 Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da 13 obok Sta ro stwa, 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 JA KOŚĆ I NISKIE CENY! 1

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 17 2271 456, 17 2272 726; 
Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ,  Stanisław Bujak,  Halina Dudzińska,  Mieczysław Salach,  Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. 
Druk: MW DRUK Mirosław Dragan Wojciech Wróbel sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 604 194 401, e-mail: biuro@mwdruk.pl 
Skład, łamanie: MKD Maria Kopeć, 36-130 Raniżów, ul Wolska 11, tel.: 791 111 994, e-mail: mkdmariakopec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i decyduje o wyborze tekstów do druku. ISSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI

przegląd

r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

NA WNA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!YKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

1

N

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski 
pazur? Pisanie jest 
Twoją pasją? Połącz 
piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej 
redakcji. 

781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

Przegląd Kolbuszowski Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

P. H. U.
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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

ODDZIAŁY:
w Cmolasie
tel. 607 333 471
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW
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WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98www.city-sport.pl

ROWERY   SERWIS Dębica
ul. Kopernika 1 
tel. 506 608 455
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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  17 227 28 00 | 17 227 58 00  www.walor.com.pl

Czynne: 
w godz. 7.00 - 20.00, 
w soboty 7.00 - 13.00

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

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


