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lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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77. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

W niedzielę 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w całej Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające
poległych powstańców i tragicznie zmarłą ludność cywilną Warszawy. O godz. 17.00, czyli w godzinę „W” zabrzmiały syreny alarmowe, aby w ten symboliczny sposób oddać hołd uczestnikom bohaterskich wydarzeń z 1944 roku.
Na kolbuszowskim rynku pod Pomnikiem Poświęconym Żołnierzom
i Bohaterom Walczącym i Poległym
za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny złożono kwiaty
i zapalono znicze. Modlitwę w in-

tencji poległych powstańców odmówił ks. dziekan Lucjan Szumierz.
W obchodach wzięli udział: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm
RP, Ewa Darus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Józef Kar-

dyś Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej, Jacek Nita
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Stanisław Babula Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej, An-

drzej Jagodziński Dyrektor MiPBP
w Kolbuszowej oraz Jan Szadkowski
Prezes Zarządu Związku Sybiraków
w Kolbuszowej i Franciszek Batory
Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” w Rzeszowie.

Dożynki Gminy Kolbuszowa 2021
Burmistrz Kolbuszowej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sołtys
Kłapówki zapraszają mieszkańców
na uroczystości dożynkowe Gminy
Kolbuszowa, które odbędą się w niedzielę, 29 sierpnia w Kłapówce.
Program uroczystości:
■ 14.30- zbiórka zespołów wieńcowych na stadionie sportowym w Kłapówce,
■ 15.00- Msza Święta polowa w intencji rolników i producentów żywności, poświęcenie wieńców i chleba,
■ 16.15:
• Poczęstunek
• Występ kapeli Widelanie
• Powitanie gości
• Wręczenie chleba
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Prezentacje wieńców dożynkowych
• Festyn ludowy przy muzyce zespołu
• Pro-Dance
Serdecznie zapraszamy!
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Obchody 40- lecia Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „PREFABET”

W dniu 24 lipca 2021r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego PREFABET w Kolbuszowej odbył się PIKNIK z okazji
40-lecia Ogrodu, połączony z obchodami 40- lecia PZD.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta Kolbuszowa Jan Zuba, Marek
Kuna Radny Powiatu reprezentujący Starostę
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, I Wiceprezes
Okręgu Podkarpackiego PZD Robert Dygdoń, oraz
działkowcy i wielu znamienitych gości, którzy
wspierają ogród.
Uroczystość otworzył Prezes Andrzej Chmielowski, który w swoim wystąpieniu podziękował za
dotychczasową współpracę wszystkim działkowcom i władzom samorządowym. Podczas części
oficjalnej nie zabrakło specjalnych wyróżnień.
Pan Robert Dygdoń w imieniu OZP PZD wręczył
odznaczenia wyróżnionym działkowcom.
Po przywitaniu Wszystkich i wręczeniu odznaczeń,
Prezes Andrzej Chmielowski w imieniu Zarządu
ROD PREFABET podziękował wszystkim sponsorom i przyjaciołom ogrodu wręczając im w ramach
podziękowania pamiątkowe zegary ogrodowe.
Rozstrzygnięty został również konkurs działkowy
pt. „Mistrz upraw działkowych”, w którym wyróżnianych zostało 7 działkowiczów. Wszyscy zostali
uhonorowani pamiątkowym dyplomem i drobnym
upominkiem przygotowanym przez Zarząd ROD
Prefabert.
Po zakończeniu części oficjalnej Prezes zaprosił do

fot. ROD „Prefabet”
zabawy dzieci i wnuki działkowców, dla których
przygotowano wiele niespodzianek. Były prezenty
rozdawane przez NILUSIA-maskotkę Kolbuszo-

wej, zjeżdżalnia, malowanie kredą, robienie popcornu, gry i zabawy ruchowe.
Wspólne biesiadowanie przy grillu i muzyce oraz
śpiewy trwały do późnych godzin nocnych.
Andrzej Chmielowski
Prezes ROD Prefabet w Kolbuszowej

Kolbuszowskie drużyny piłkarskie z awansem
Dwie drużyny sportowe: MUKS Sokół II Kolbuszowa Dolna oraz KKS Kolbuszowianka w minionym sezonie piłkarskim awansowały do ligi
okręgowej. Mecz inaugurujący klasę okręgową
Dębica został rozegrany przez „Sokoła II” w dniu
11 sierpnia, natomiast „Kolbuszowianka” pierwszy
mecz w klasie okręgowej zagrała 15 sierpnia:

KKS Kolbuszowianka Kolbuszowa

■ MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna- KS Kolorado
Wola Chorzelowska 4:1 (2:1),
■ KKS Kolbuszowianka - Lechia Sędziszów Małopolski 0:7 (0:3).
Przed meczami kolbuszowskie drużyny otrzymały
za awanse pamiątkowe puchary od Burmistrza

Kolbuszowej, które wręczyli Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu oraz Ryszard Zieliński Kierownik Referatu
Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni.
Zespołom gratulujemy awansu i życzymy udanych
występów w kolejnych rozgrywkach!

MUKS Sokół II Kolbuszowa Dolna
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Dni Kolbuszowej 2021

Turniej w piłce nożnej, biegi, marsze Nordic Walking, wystawy, konkursy, muzyka i zabawa dla wszystkich- to główne punkty
programu. Tegoroczne Dni Miasta „Klimaty znad Nilu” odbyły się pod honorowym patronatem Zbigniewa Chmielowca Posła na
Sejm RP.
Dwudniowe święto miasta w sobotę
rozpoczął Turniej Firm i Instytucji
w Piłce Nożnej ASERTO CUP o Puchar Burmistrza Kolbuszowej, który
odbył się w Weryni. W turnieju startowało dziewięć zespołów, a zwycięski puchar powędrował w ręce drużyny Koltexu. W Oddziale Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej biblioteki
(dawna synagoga), miała miejsce
wystawa Pejzaż Lasowiacki w Kolbuszowskiej Kolekcji Malarstwa oraz
Jan Bytnar w 100 rocznicę urodzin.
Główne występy Dni Kolbuszowej
odbyły się natomiast na placu przy
krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej. Mocnym uderzeniem rozpoczął metalowy zespół Iron Head,
taneczną muzykę zaprezentowała
gwiazda muzyki disco polo zespół
M.I.G. Następnie wystąpił Suski Disco Folk, a po nim zaprezentowały
się kapele oraz zespoły taneczne. Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka
pod gwiazdami z zespołem Diadem
i DJ Disco Duck.
Niedzielne popołudnie rozpoczęło się
na sportowo- odbyły się Mistrzostwa

Świata w Pływaniu na Krokodylu
oraz bieg uliczny i Nordic Walking
o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.
Dla zwycięzców w zawodach cenne
nagrody ufundował poseł Zbigniew
Chmielowiec. Najmłodsi w tym cza-

sie bawili się z wodzirejem, który poprowadził baśniowy blok dla dzieci.
Na scenie dużo dobrej muzyki zagrały orkiestry z Dobrynina, Krakowa
i Kolbuszowej, nie zbrakło również
zespołów mażoretek. Następnie Ro-

man Dublański i Krokodyle przedstawili swój nowy projekt muzyczny.
Występy zakończyła zabawa taneczna z zespołem Nocna Zmiana i DJ-em Duck.
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WIRTUALNIE, MERYTORYCZNIE
Z KOLBUSZOWEJ W POLSKĘ

W piątek 16 lipca 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej mieliśmy przyjemność gościć niecodzienne wydarzenie, jakim była zorganizowana przez Związek Miast Polskich i Urząd Marszałkowski w Rzeszowie konferencja zatytułowana
,,Zintegrowane planowanie rozwoju - szansą dla samorządów”.
Zwyczajowym miejscem takich wydarzeń są świetnie wyposażone sale konferencyjne. Tym razem
była to jednak 113-letnia kolbuszowska instytucja kultury, która dostąpiła zaszczytu goszczenia wybitnych
samorządowców i przedstawicieli
świata nauki i polityki. Wydarzenie
miało charakter hybrydowy, część
paneli odbyła się z gośćmi na żywo,
część z nich występowała on- line.
Poziom wystąpień i dyskusji był
z przysłowiowej ,,najwyższej półki”. Tematyka paneli najaktualniejsza
z aktualnych, zawsze z pierwszej ręki
(ministerstw, uczelni czy urzędów
marszałkowskich). Doskonała wymiana doświadczeń teorii i praktyki.
Wszystko za sprawą Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Ewy Draus, która podjęła odważną,
kierowaną sentymentem decyzję
o organizację konferencji w Kolbuszowej. Za tym pomysłem optował
również Jacek Woźniak, który od jakiegoś czasu stara się natchnąć gminy naszego powiatu do stworzenia
niebanalnej, integrującej je strategii
rozwoju. Mając tak kompetentnych
organizatorów z Urzędu Marszałkowskiego i Związku Miast Polskich,
kolbuszowska instytucja kultury pomogła, polecając profesjonalną firmę
W dniu 15.08.2021 r. odbyła się
zbiórka krwi pod hasłem "Sierpień
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarność".
Na Stadionie Miejskim w Kolbuszowej do krwiobusa zgłosiło się
aż 60 osób do rejestracji, z czego 40
osób oddało krew. Akcja cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Dzięki
aktywnej postawie mieszkańców zasililiśmy rezerwy RCKiK w Rzeszowie o 18 litrów drogocennego leku.
Na krwiodawców czekały słodkie
upominki i gadżety od Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność".

transmisyjną (z którą od samego początku jej istnienia współpracujemy).
Do kateringu poleciliśmy mistrzynie
smaku ,,Jarzębinki” z Weryni, których pamułę za wyjątkową w skali
kraju uznał kiedyś Grzegorz Russak.
Zupa podobnie jak inne lasowiackie
wyroby, przypadły do gustu gościom
z różnych stron Polski (od Gdyni po
Poznań i Kraków). Pięknie etnicznie
tradycyjnie zagrała kapela Kazimierza Marcinka. Jak w naszej muzyce
było, grali na trzech instrumentach
strunowych (skrzypce prym, sekund
i basy). Dwanaście strun i trzy smyki
wystarczyło, aby wzbudzić zainteresowanie tej niejedno oglądającej
i słuchającej już publiczności z całego kraju. Po konferencji wszyscy
zwiedzili piękny kolbuszowski skansen.
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej w tym dniu miał zaszczyt
gościć wybitnych polityków, samorządowców i naukowców on-line
i na żywo. Gościli u nas Małgorzata
Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej, Władysław Ortyl –
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Zbigniew Chmielowiec – Poseł na

Sejm RP, Józef Kardyś – Starosta
Powiatu Kolbuszowskiego, Andrzej
Porawski – Dyrektor Biura Związku
Miast Polskich, Grzegorz Roman –
doradca sektorowy ZMP, Jarosław
Komża, Jacek Woźniak, Marek Koryński – przedstawicieli ZMP, Michał
Gil – Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego, Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii, Jakub
Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Piotr
Zygadło – Dyrektor Departamentu
Regionalnych Programów Operacyjnych, Elżbieta Wróbel, Wójt Gminy
Niwiska, Przewodnicząca Rady Partnerstwa Gmin Powiatu Kolbuszowskiego, Wiesław Marchel – Prze-

wodniczący Rady Partnerstwa Gmin
Powiatu Brzozowskiego, Krzysztof
Lis – członek Rady Partnerstwa
Powiatu Szczecińskiego, Bogusław
Szweda – Przedstawiciel Partnerstwa
Gmin Zagłębia Ambitnej Turystyki,
dr hab. Łukasz Mikuła, dr inż. Przemysław Ciesiółka – Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, dr hab.
Andrzeja Sztando – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej dziękuje wszystkim za
zaufanie co do umiejętności organizacyjnych kadry. Ta bardzo ciekawa
zatytułowana ,,Zintegrowane planowanie rozwoju – szansą dla samorządów” konferencja ciągle dostępna
jest na stronie youtube domu kultury
w Kolbuszowej.
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AKTYWNE WAKACJE Z KULTURĄ

Lipiec co roku to czas ,,Wakacji z Kulturą” w czterech placówkach Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Na codziennych, czterogodzinnych zajęciach zgromadziło się ponad 80 świetnych i grzecznych dzieciaków w wieku od 7 do 15 lat.
Czekały na nich ciekawe zajęcia
przygotowane przez instruktorów,
prowadzone od poniedziałku do
piątku. Dzieci wyżywały się w grach
i zabawach ruchowych i sportowych,
zajęciach plastycznych, technicznych, tanecznych oraz wokalnych.
Organizowały również zabawy według własnych pomysłów. Uczestnicy ze świetlic w Domatkowie,
Świerczowie i Kolbuszowej Górnej,
raz w tygodniu mieli organizowane
zajęcia integracyjne z dziećmi w Kolbuszowej i korzystały z kąpieli na
basenie. W dwóch pełnych autobusach w środku turnusu mali koloniści
wyjechali do Rzeszowa. Furorę zrobił wyjazd do stolicy Podkarpacia.
W Rzeszowie obejrzeli film w kinie

i poskakali w parku trampolin, zjedli posiłek w restauracji. Następnie
szczęśliwie po rozrywkowo spędzonym dniu wrócili do swoich miejscowości. Jak co roku odwiedziliśmy
pobliskie Nadleśnictwo w Świerczowie. Pan nadleśniczy Bartłomiej
Peret przyjmuje nas zawsze z prawdziwą polską gościnnością. Zafascynowani lasem mali przyrodnicy po
zwiedzeniu wystawy i leśnych ostępów spałaszowali przygotowany dla
nich grill. Każdy dzień podczas zajęć
wakacyjnych był inny, zróżnicowana wiekowo grupa była miejscem
nawiązywania różnorodnych przyjaźni. Jak zwykle podczas Wakacji
z Kulturą, oprócz bajek i filmów
uczestnicy mogli obejrzeć teatr, tym

razem warszawski teatr TAK, który przedstawił na dobrym poziomie
sztukę pt. ,,O pchle, co manier nie
miała”. Oprócz zawodów, wyścigów,
rozgrywek i konkursów w placówkach ogłoszony został ponadlokalny
konkurs plastyczny ,,W bajkowym
świecie kolbuszowskich legend”. Zainspirowani twórczością Ryszarda
Szilera, młodzi artyści stworzyli kilkadziesiąt atrakcyjnych prac i otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe. W ostatni czwartek lipca
miał miejsce finał. W Kolbuszowej przez dwie godziny zajmował
wszystkich animator (z rzeszowskiej
grupy,, Chorych animatorów”). Można było do woli pozjeżdżać ze zjeżdżalni i zjeść pyszny grill oraz lody.

Dużym powodzeniem cieszyły się
też rozgrywki tenisowe, panowała
świetna atmosfera. Mamy nadzieję,
że udział w wakacyjnych zajęciach
zaowocuje wieloma nowymi przyjaźniami pomiędzy uczestnikami
i przybliży instytucje kultury.
W sierpniu 23, 24 i 25 ( poniedziałek,
wtorek, środa) wszystkie dzieciaki
zapraszamy na etniczną Półkolonię
,,Lasowiaczek Ci Ja”, podczas której
pomiędzy godzinami 10-13, będzie
można poznać muzykę, taniec, język i kulinaria naszych przodków.
Młodzi i starsi pasjonaci kultury ludowej będą mieli okazję zapoznać
się z autentyczną kulturą mieszkańców dawnej puszczy. Zapraszamy.
Szczegóły na stronie organizatora
mdkkolbuszowa.pl

Nowy muzealny projekt
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w latach 2021–2023 będzie realizowało projekt badawczo-naukowy „Las w życiu i kulturze
mieszkańców Rzeszowszczyzny”.
Jego zasadniczym celem jest zebranie kompletnych i wiarygodnych
informacji dotyczących lasu, jego
roli i funkcji zarówno w znaczeniu
utylitarnym, jak również obrzędowo-symbolicznym dla mieszkańców
Rzeszowszczyzny, rozumianej jako
obszar zajmowany przez Lasowiaków i Rzeszowiaków. Projekt obejmuje także profesjonalne uporządkowanie pozyskanych materiałów
oraz ich zinwentaryzowanie w Archiwum Naukowym MKL w Kolbuszowej. Pozyskanie różnorodnej
dokumentacji przewiduje się poprzez
zorganizowanie badań terenowych
w cyklu tzw. czterech sezonów oraz
prowadzenie kwerend w wybranych
archiwach folkloru i bibliotekach.
Las uociec nasz, a my dzieci jigo…
Las w życiu wielu społeczeństw odgrywał rolę elementarną stanowiącą
o fundamentach życia i przetrwania.
Generował bogactwo znaczeń, zachowań i ludzkich poczynań. Sąsiedztwo lasu ukształtowało wiele
typów stanowisk i postaw, które,
wzajemnie się uzupełniając, wytwo-

rzyły obszary kultury wszędzie tam,
gdzie las bezpośrednio wpływał i/lub
wpływa do dziś na losy człowieka.
Od najdawniejszych czasów las był
postrzegany jako przestrzeń, w której
miały miejsce rozmaite zjawiska kulturowe (np. zbieractwo i pozyskiwanie płodów leśnych w celach ekonomicznych, kulinarnych, leczniczych
czy magicznych, kłusownictwo,
bartnictwo, sytuowanie kapliczek,
krzyży, obecność cudownych drzew,
źródełek, miejsc pochówków, kaźni,
cmentarzy cholerycznych itp.), dlatego gromadzone informacje powinno
obejmować opisy obiektu przyrodniczego, ale również opowieści dotyczące lasu będącego przestrzenią dla
różnych aktywności, czy to gospodarczych, czy wierzeniowych, czy
magicznych.
Orbis interior, orbis exterior
Według dotychczasowej wiedzy zaczerpniętej ze źródeł historycznych
wskazany obszar jest wyjątkowo
predestynowany do przeprowadzenia takich badań. Północną część
Rzeszowszczyzny do przełomu XVI
i XVII w. porastały lasy, które zajmowały ok. 80% jej powierzchni
– tu sięgała Puszcza Sandomierska.
Natomiast w południowej Rzeszowszczyźnie już w tym czasie rozwijało

się osadnictwo, więc połacie leśne
zajmowały znacznie mniejszy areał.
Można przypuszczać, że dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, w zależności od miejsca zamieszkania
– oprócz pewnych ogólnych, podstawowych funkcji – bliskość terenów
leśnych miała różne znaczenie. Dla
Lasowiaków – mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej – był
naturalnym, oswojonym, bezpiecznym miejscem życia (orbis interior),
a jednocześnie jednym z najważniejszych elementów tradycyjnej wizji
świata. Natomiast dla Rzeszowiaków
las jawił się raczej w nieco innej roli:
był miejscem, z którego bogactw korzystano dla uzupełnienia jadłospisu
i przygotowywania zapasów zimowych; stanowił jedno ze źródeł utrzymania. Również i w Rzeszowskiem
był jednym z ważnych elementów
tradycyjnej wizji świata, ale – inaczej
niż u Lasowiaków – postrzegany jako
przestrzeń obca, nieoswojona, nieudomowiona (orbis exterior). Jest to
jednak tylko hipoteza niemająca dotąd mocnego oparcia w materiałach
terenowych. Potwierdzenie hipotezy
o różnym znaczeniu lasu dla Lasowiaków i Rzeszowiaków miałoby
kapitalne znaczenie dla zrozumienia
dawnego, tradycyjnego światopoglądu charakterystycznego dla miesz-

kańców Rzeszowszczyzny. Warunkowałoby to zrekonstruowanie ludowej
wizji świata stanowiącej fundament
tożsamości żyjących w tym regionie
ludzi. To z kolei ma istotne znaczenie
dla egzystencji mieszkających współcześnie na tym terenie, a prezentowanie i dokumentowanie ich rodzimego
dziedzictwa to zasadniczy cel działania kolbuszowskiego Muzeum.
Publikacja
W oparciu o materiały źródłowe zostanie przygotowane wydawnictwo
książkowe, które będzie stanowiło
kompendium wiedzy o lesie na wskazanym obszarze. Poza tym najciekawsze i najbardziej wartościowe
materiały z prowadzonych działań
badawczych zostaną udostępnione na
stronie internetowej Muzeum.
Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

MKL w Kolbuszowej
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Przepis na zdrowie
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ
na nasze samopoczucie zarówno psychiczne, jak
i fizyczne ma stres. Zacznijmy od tego, że w życiu
człowieka przytrafiają się różnego rodzaju sytuacje, często trudne, takie, z którymi nie potrafimy
sobie poradzić i to właśnie w takim momentach
pojawia się zdenerwowanie. I według wielu definicji, streszczając je stres to reakcja organizmu na
różnego rodzaju zdarzenia, najczęściej nieprzyjemne, aczkolwiek nie zawsze. Stres może działać na
człowieka mobilizująco, ale również (niestety) demotywująco. Ten drugi rodzaj stresu, w nadmiarze
i w dużej częstotliwości może powodować trwałe
uszczerbki na zdrowiu. Dlatego warto wiedzieć,
jak sobie z nim radzić.

PO PIERWSZE:
Odpowiedz sobie na pytanie, czy sprawa, która
wzbudza w Tobie zdenerwowanie, jest warta niszczenia zdrowia psychicznego i fizycznego, czy
jest tak ważna, że pozwalasz jej, aby ingerowała
w Twoje życie?

Jeśli tak…
1. Usiądź, ochłoń, daj sobie czas, wycisz się.
2. Przemyśl wszystko jeszcze raz.
3. Pozwól sobie na odpoczynek, zarówno fizyczny,
jak i psychiczny.
Jeśli wciąż dana sytuacja nie daje o sobie zapomnieć, wybierz jeden ze sposobów, które mogą Ci
pomóc poradzić sobie ze stresorem.
● Znajdź aktywność fizyczną, która umożliwi Ci
rozładowanie negatywnych emocji. Oczywiście
w ramach swoich możliwości fizycznych. Sięgaj
po nią za każdym razem, kiedy czujesz, że nie dajesz rady ze stresorem, że musisz się “wyładować”.
● Znajdź “TO COŚ”, pasję, która oczyści Twoje emocje, pozwoli im opaść. Świetnie w tej roli
sprawdzą się opowiadania relaksacyjne, np. książka “Nic się nie dzieje” autorstwa Nicolai Kathryn.
● Ważną rzeczą jest zadbanie o higienę snu. Aby
zachować równowagę, powinniśmy spać minimum

8 h każdej nocy, warto również kłaść się spać o podobnych porach. Dobry sen = spokój.
● Nie mogłoby się obyć bez zbilansowanej diety.
Jest wiele produktów, które podwyższają poziom
stresu. Nadmierne ilości kofeiny, czy nikotyna,
alkohol… Nie redukują stresu, a wręcz powodują
jego wzrost, ponieważ mają działanie pobudzające
na organizm. Zamiast po napoje zawierające kofeinę czy alkohol, warto sięgnąć po różnego rodzaju
herbaty ziołowe, które z łatwością wyciszą nerwy.
● Kolejnym ważnym sposobem na osiągniecie
spokoju wewnętrznego, jest rozmowa. Nic tak
nie rozładuje napięcia, jak podzielenie się swoim
problemem z kimś innym, kto może nam pomóc.
Rozmowa z drugim człowiekiem (przyjaciółką,
psychologiem) może pokazać inne możliwości,
inne rozwiązania sytuacji, które być może okażą
się jak najbardziej pomocne.
Pamiętajmy, zdrowie psychiczne jest równie ważne
jak zdrowie fizyczne i warto o nie dbać.

W poszukiwaniu ciszy…
Żyjemy w czasach hałasu, wszechobecnego zgiełku. W szarej codzienności ciężko złapać oddech.
Dlatego szukam miejsc, gdzie łatwiej o uspokojenie
nerwów i odnalezienie spokoju ducha. Gdzie jest
takie miejsce? Pełne ulgi, harmonii i wyciszenia…
Proszę Państwa, tuż za rogiem, w naszej pięknej
Kolbuszowej. W dobrze znanym wielu mieszkańcom, jeśli nie wszystkim, Muzeum Kultury Ludowej. Łatwo tam o równowagę ducha, zwłaszcza
w klimatyczne, ciepłe popołudnia sierpnia. Zapach
starego drewna, szum wody wydobywającej się ze
starego młyna, aromat zbóż. To prawdziwa frajda dla miłośników rustykalnych klimatów. Poza
uroczymi, starymi budynkami otoczenie również
buduje niecodzienną atmosferę. Przepiękne lilie
wodne unoszą się na tafli wody, motyle przeganiają
się nawzajem, aby w końcu odpocząć na jednym
z kwitnących kwiatów w ogrodzie. Kaczka pluska
się w sadzawce w najlepsze… W takich miejscach
łatwo odetchnąć, zapomnieć na chwilę o rutynie
codzienności. Warto znaleźć chwilę na wyciszenie.
Patrycja Gielarowska

Patrycja Gielarowska
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I Festiwal Kultury Lasowiackiej EtnoLas
Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
serdecznie zapraszają na nową imprezę prezentującą tradycje oraz współczesne oblicza kultury lasowiackiej „EtnoLas. I Festiwal Kultury
Lasowiackiej”. W ramach festiwalu w dniach
21-29 sierpnia odbędzie się blisko 50 wydarzeń

w ponad 15 lokalizacjach. Ciekawe propozycje przygotowały również jednostki i instytucje
z terenu Gminy Kolbuszowa, m.in. Miejski Dom
Kultury w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym
programem festiwalu na plakacie.
Wstęp na wydarzenia i imprezy festiwalowe jest
nieodpłatny.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Małgorzacie i Adamowi Kowalskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY I TEŚCIOWEJ
składa:
Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego
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Rondo Ploërmel w Kolbuszowej

W dniu 9 sierpnia br. w obecności przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych, członków Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą oraz miasta Ploërmel odbyło się oficjalnie otwarcie ronda Ploërmel.
W uroczystości uczestniczyli: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej, Joanna Zioło Honorowy Prezes
Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy
z Zagranicą „Kolbuszowa bez granic”, Andrzej
Małodobry Przewodniczący Komisji Współpracy
z Kolbuszową w Ploërmel, Teresa Zuba Przewodnicząca Sekcji Francuskiej reprezentująca Jerzego
Jezuita Prezesa Kolbuszowskiego Stowarzyszenia
Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez gra-

nic” oraz członkowie stowarzyszenia - Jadwiga
Krudysz Starzec, Bożena i Andrzej Jagodzińscy.
Rada Miejska w Kolbuszowej chcąc uczcić 30
lat współpracy z partnerskim miastem Ploërmel we Francji 25 marca 2021 roku uchwałą nr
XXXI/369/21 nadało nazwę „Rondo Ploërmel”
dla ronda zlokalizowanego w Kolbuszowej Dolnej
przy ul. Leśnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875
Mielec – Leżajsk. Termin oficjalnego otwarcia był
podyktowany pobytem w Kolbuszowej Andrzeja

Małodobrego Przewodniczącego Komisji Współpracy z Kolbuszową w Ploërmel.
Miasto Ploërmel jest miastem partnerskim Kolbuszowej, umowa partnerska o współpracy i przyjaźni między oboma miastami podpisana została
w 1990 roku. Od samego początku współpracy
podejmowane były działania, których efektem były
wielokrotne wymiany grup mieszkańców, radnych,
młodzieży, rolników, władz miasta, a także staże
uczniów, absolwentów i nauczycieli.

Dodatkowe punkty spisowe w sołectwach
Gminy Kolbuszowa
Mieszkańcy sołectw gminy Kolbuszowa będą
mieli możliwość skorzystania ze stanowiska
komputerowego oraz pomocy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań. Spisu może dokonać jedna
osoba za wszystkich domowników, konieczne
będzie posiadanie dowodu lub numeru PESEL
osób wspólnie zamieszkujących.
Punkty spisowe w poszczególne dni będą działały w godzinach od 9.00 do 14.00.
Harmonogram punktów spisowych:
■ 23 sierpnia- Budynek Wielofunkcyjny w Kolbuszowej Dolnej

■ 23 sierpnia- Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej

■ 6 września- Świetlica w Kłapówce

■ 24 sierpnia- Budynek OSP w Domatkowie

■ 7 września- Budynek OSP w Porębach Kupieńskich

■ 24 sierpnia- Dom Wielofunkcyjny w Bukowcu

■ 7 września- Sołtysówka w Kupnie

■ 31 sierpnia- Sołtysówka w Przedborzu

Punkt spisowy w godzinach od 16.00 do 20.00
będzie działał również podczas Dożynek Gminy
Kolbuszowa, które odbędą się 29 sierpnia br. na
stadionie w Kłapówce.
Spis jest powszechny i obowiązkowy. Można się
spisać samodzielnie za pośrednictwem strony:
https://spis.gov.pl/.

■ 31 sierpnia- Budynek OSP w Hucie Przedborskiej
■ 1 września- Budynek OSP w Nowej Wsi
■ 1 września- Świetlica w Świerczowie
■ 2 września- Dom Ludowy w Weryni
■ 2 września- Budynek OSP w Zarębkach
■ 6 września- Sołtysówka w Widełce
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Zawiadomienie o spotkaniu z mieszkańcami
Zawiadamiam, że w dniu 2 września 2021 roku
(czwartek) o godzinie 16.00 na Stadionie Miejskim
przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej odbędzie się
spotkanie z przedstawicielem Exal Marek Tokarz
z siedzibą ul. Broniewskiego 16, 39- 400 Tarnobrzeg.
Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na
spotkanie informacyjne, którego głównym celem

będzie poinformowanie społeczności lokalnej
o rozwiązaniach projektowych planowanej inwestycji pn. „Budowa ulicy Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno- infiltracyjnym oraz niezbędną
infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” realizowanym przez Gminę Kolbuszowa.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Mammobus w Gminie
Kolbuszowa
Medica Sp. z.o.o zaprasza kobiety w wieku 50-69
lat na bezpłatne badania mammograficzne, które
w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie. Istnieje również możliwość
wykonania badania przez kobiety nieobjęte programem profilaktycznym w cenie 100 zł.
Specjalne zaprojektowany dla potrzeb mammografii autobus zostanie ustawiony w dniu 25 sierpnia
(środa) przy budynku Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej w godzinach
od 9.00 do 17.00.
Zapisy na badanie:
■ poprzez infolinię: 42 254 64 10 lub 517 544 004,
■ on-line: https://salvemedica.pl/medica.
Do rejestracji potrzebny będzie PESEL i numer
telefonu. Badania prowadzone są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Pani
Dorocie Ziętek
Nauczycielowi Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców
Pokoju 21 oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Dodatkowy parkomat
W Strefie Płatnego Parkowania przy
ul. Plac Wolności w obrębie kolbuszowskiego rynku zamontowano dodatkowy (czwarty) parkomat. Urządzenie zostało ustawione w zachodniej pierzei rynku (górny parking).

W parkomatach można kupować jednorazowe bilety parkingowe. Opłaty
za parkowanie pobierane są w dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00:

■ 30 minut bezpłatnie, po pobraniu
biletu, raz dziennie,
■ pierwsza godzina- 1 zł,
■ każda kolejna godzina- 1 zł.

regulamin strefy znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl w zakładce Strefa Płatnego
Parkowania.

Instrukcja obsługi parkomatu oraz

Dofinansowanie dla Gminy Kolbuszowa

Pod koniec kwietnia br. Gmina Kolbuszowa złożyła wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego,
które zostały pozytywnie rozpatrzone i samorząd gminy otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021- 2025.
Pierwsze zadanie dotyczy modernizacji Domu Ludowego w Weryni.
Zakres inwestycji obejmuje roboty
budowlane i instalacyjne mające na
celu modernizację toalet dla kobiet
i mężczyzn z przystosowaniem toalety kobiet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zostaną
również prace renowacyjne w małym
korytarzu obok łazienek.

Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł.
Drugie zadanie będzie polegało na
wyposażeniu sali widowiskowej filii
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej w infrastrukturę techniczną pozwalającą na prowadzenie
działalności edukacyjnej w zakresie
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. W ramach przedsięwzięcia

filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej

zamontowany zostanie profesjonalny stacjonarny system do prezentacji
graficznej, medialnej i internetowej
treści edukacyjnych (m.in. montaż
elektrycznego ekranu projekcyjnego,
projektora z uchwytem sufitowym,
zestawu cyfrowych mikrofonów bez-

Dom Ludowy w Weryni

przewodowych oraz zestawu kamer
wysokiej rozdzielczości HD).
Wysokość dofinansowania na to zadanie wynosi 15 tys. zł.
Planowany termin zakończenia prac
przy realizacji powyższych inwestycji to koniec września br.
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Odbiór wyrobów
zawierających azbest
Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie
informuje, że w dniach 24-26 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Kolbuszowa będą odbierane odpady
zawierające azbest. W pierwszej
kolejności odbiór będzie realizowany

od właścicieli nieruchomości którzy,
złożyli wniosek zgodnie z ogłoszonym naborem. Natomiast wnioski
złożone po 15 marca 2021 r. będą
realizowane wg. kolejności zgłoszeń
do wysokości posiadanych środków.

Mobilny Punkt Szczepień w Kolbuszowej
W dniu 24 sierpnia br. (wtorek)
w godz. od 8.30 do 13.00 na placu
targowym przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej dostępny będzie mobilny
punkt szczepień przeciw COVID-19.
Inicjatorem akcji jest Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, a partnerami
Gmina Kolbuszowa oraz AUTOSAN
sp. z o.o. Chętni będą mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer
oraz Johnson&Johnson. Szczepienia
odbywać się będą w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie.
Na szczepienie należy zabrać ze sobą
dowód osobisty.
Program Trasy Mobilnego Punktu
Szczepień na terenie Powiatu Kolbuszowskiego:
17 sierpnia 2021 r.
09:00 – 13:00 Ostrowy Tuszowskie
(parking przed budynkiem Centrum
Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska”)

13:45 – 17:00 Trzęsówka (parking
przed Wiejskim Centrum Kultury)
18 sierpnia 2021 r.
08:00 – 12:00 Cmolas (parking
przed budynkiem Samorządowego
Ośrodka Kultury – bezpośrednie sąsiedztwo placu targowego)
13:00 – 17:00 Poręby Dymarskie
(parking przed Szkołą Podstawową)
19 sierpnia 2021 r.
08:00 – 12:00 Raniżów (stadion lub
parking obok Urzędu Gminy)
13:00 – 17:00 Wola Raniżowska
(parking obok OSP)
20 sierpnia 2021 r.
08:00 – 12:00 Niwiska (parking
przy sklepie Jubilatka ze względu na
„dzień targowy”)
12:45 – 15:00 Kosowy (parking przy
stacji paliw przy drodze woj. 875)
15:45 – 18:00 Przyłęk (parking przy
remizie OSP)

22 sierpnia 2021 r.
08:30 – 13:00 Krzątka (plac przykościelny)
13:30 – 16:00 Wola Rusinowska
(plac przykościelny)
23 sierpnia 2021 r.
07:30 – 12:00 Majdan Królewski
(plac targowy)

24 sierpnia 2021 r.
08:30 – 13:00 Kolbuszowa (plac
targowy, ul. Wolska)
25 sierpnia 2021 r.
08:00 – 12:00 Wilcza Wola (parking
przy Szkole Podstawowej)
13:00 – 16:00 Mechowiec (parking
przy bibliotece)

Trwa remont pomieszczeń w SP nr 2
Dobiegają końca prace rozbiórkowe
i prowadzone są roboty instalacyjne- w SP nr 2 w Kolbuszowej trwa
remont pomieszczeń. Modernizowanych jest pięć sal lekcyjnych oraz
pokój nauczycielski w najstarszym
budynku szkoły. Remont ma na celu
poprawę stanu technicznego oraz
estetyki i parametrów użytkowych
pomieszczeń.
Zakres prac obejmuje:
■ roboty wykończeniowe,

■ instalacje centralnego ogrzewania,
■ instalacje wodno-kanalizacyjne,
■ instalacje elektryczne.
Wymiana posadzek, remont ścian
i sufitów, wymiana grzejników
i drzwi, montaż opraw oświetleniowych LED-to najważniejsze elementy modernizacji.
Wykonawcą zadania jest firma Krisbud z Domatkowa, a jego wartość
wynosi 198 tys. zł.
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Dwa miliony na przejścia dla pieszych

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał dwa miliony złotych. Fundusze trafią na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
W marcu tego roku władze Powiatu Kolbuszowskiego złożyły dwa
wnioski do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Obydwa dotyczyły
podjęcia działań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Aktualnie lista zadań realizowanych
przy drogach powiatowych została
zatwierdzona przez Premiera.

dla pieszych. Prace te prowadzone
będą w: Weryni, Dzikowcu, Woli
Raniżowskiej, Niwiskach, Raniżowie, Nowej Wsi, Wilczej Woli oraz
Przyłęku. Jak informuje Eugeniusz
Szczebiwilk, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Kolbuszowej aktualnie wykonywana jest dokumentacja
projektowa poszczególnych przejeść.

10 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

MILIONY NA
BEZPIECZEŃSTWO

W ślad za czym Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego otrzymał w sumie
dwa miliony złotych na realizację
dwóch dużych zadań. Fundusze te
oraz wkład własny Powiatu (przyznane dofinansowanie pokrywa w 80
proc. koszty inwestycji), pozwolą na
przebudowanie łącznie 10 przejść

W sumie podkarpackie samorządy na realizację zadań z zakresu
poprawy bezpieczeństwa pieszych
otrzymały ponad 27 mln zł. Środki
pochodzą z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Pozwolą one na wybudowanie lub przebudowanie 248

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego na przebudowę przejść dla pieszych
otrzymał 2 mln zł
przejść dla pieszych, znajdujących
się w województwie podkarpackim.

Celem tego programu jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
a w szczególności ruchu pieszych.
B. Żarkowska

Remont dróg powiatowych

Aż dziewięć odcinków dróg powiatowych zostanie wkrótce przebudowanych lub odremontowanych. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej wybrał wykonawców. Podpisane zostały również umowy. Prace wkrótce się rozpoczną.
W sumie prace remontowe jakie
będą prowadzone na odcinkach
dróg powiatowych kosztować będą
1 553 145 zł. Fundusze pochodzą
z budżetu Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego. Ponadto, na terenach
inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej, wybudowany
zostanie nowy odcinek drogi na długości 432 m. Koszt tego zadania to
246 920 zł.

JAKIE ODCINKI ZOSTANĄ
WYKONANE?
1. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2 150R Kupno – Bratkowice –
Trzciana w miejscowości Poręby
Kupieńskie. Zakres robót obejmuje
wykonanie nawierzchni na odcinku
145 m. Koszt zadania: 35 971 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr

1 204R Majdan Królewski – Kopcie
– Lipnica – Raniżów –
Głogów Małopolski w miejscowości Wola Raniżowska. Zakres robót
obejmuje wykonanie nawierzchni
na odcinku 936 m. Koszt zadania:
166 207 zł.
3. Remont drogi powiatowej Nr 1
219R Lipnica – Poręby Dymarskie –
Majdan Królewski w miejscowości
Komorów. Zakres robót obejmuje
wykonanie nawierzchni na odcinku
972 m. Koszt zadania: 184 148 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr
1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz
– Poręby Kupieńskie w miejscowości Poręby Kupieńskie oraz w miejscowości Przedbórz. Zakres robót
obejmuje wykonanie nawierzchni
na odcinku 2863 m (łącznie). Koszt
zadania: 497 509 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr
3 100R Kolbuszowa – Kolbuszowa
Górna, tj. Pl. Wolności-ul. Piłsudskiego (od małego ronda do zjazdu
na ul. Nowe Miasto). Zakres robót
obejmuje wykonanie nawierzchni
na odcinku 212 m. Koszt zadania:
108 663 zł.
6. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 230R Nowa Wieś – Zapole –
Hucisko w miejscowości Zapole.
Zakres robót obejmuje wykonanie
nawierzchni na odcinku 871 m. Koszt
zadania: 141 895 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola
– Kopcie w miejscowości Wilcza
Wola. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni na odcinku 1328
m. Koszt zadania: 257 922 zł.
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1

222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec
– Dzikowiec w miejscowości Cmolas.
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni na odcinku 533 m. Koszt
zadania: 118 842 zł.
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr
1 233R Spie - Krzątka w miejscowości Spie. Zakres robót obejmuje
wykonanie nawierzchni na odcinku
156 m. Koszt zadania: 41 988 zł.
10. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej
w Kolbuszowej - etap II. Zakres zadania obejmuje odcinek ok. 432 m.
Koszt zadania 246 920 zł.
Barbara Żarkowska
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Uczczono pamięć o uczestnikach
Powstania Warszawskiego

W niedzielę, (1 sierpnia), obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, w którym zginęło prawie 200 tysięcy osób. Pamięć o nich uczcili przedstawiciele instytucji państwowych.
Na kolbuszowskim rynku przed pomnikiem, poświęconym Żołnierzom
i Bohaterom walczącym o wolność,
suwerenność i niepodległość Ojczyzny zapalono symbolicznie biało-czerwone znicze i złożono wiązanki
kwiatów. Modlitwę w intencji poległych odmówił ks. dziekan Lucjan
Szumierz.
Symboliczne wiązanki kwiatów
złożyli:
- Zbigniew Chmielowiec – Poseł na
Sejm RP
- Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
- Franciszek Batory – Wiceprezes
Zarządu Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości Oddział w Rzeszowie
- Jan Szadkowski – Prezes Związku
Sybiraków
- Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
- Jan Zuba – Burmistrz Gminy Kolbuszowa
- przedstawiciele służb mundurowych: insp. Stanisław Babula oraz
bryg. Jacek Nita.
O godz. 17.00 natomiast zabrzmiały
syreny alarmowe. Sygnał emitowany był przez jedną minutę. Podjęte
działania miały na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci uczestników
Powstania Warszawskiego.

77. ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja
zbrojna podziemia w okupowanej
przez Niemców Europie. Przez 63
dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę,
której celem była niepodległa Polska,
wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.
Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć
będzie ze względów strategicznych
na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do
miasta sił sowieckich. Oczekiwano
również pomocy ze strony aliantów
zachodnich.
Opanowanie miasta przez AK przed
nadejściem Armii Czerwonej i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego
w imieniu rządu RP na uchodźstwie
miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono na to, że
ujawnienie się w Warszawie władz
cywilnych związanych z Delegaturą
Rządu na Kraj będzie szczególnie
istotne w związku z powołaniem
przez komunistów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Premier Stanisław Mikołajczyk,

Uroczystości na kolbuszowskim Rynku. Fot. A. Stec

udający się pod koniec lipca 1944
r. na rozmowy ze Stalinem liczył, iż
ewentualny wybuch powstania w stolicy wzmocni jego pozycję negocjacyjną. Opinii premiera nie podzielał Naczelny Wódz gen. Kazimierz
Sosnkowski, który uważał, że w zaistniałej sytuacji zbrojne powstanie
pozbawione jest politycznego sensu
i w najlepszym przypadku zmieni
jedną okupację na drugą.
W depeszy do dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, gen.
Sosnkowski pisał:
„W obliczu szybkich postępów okupacji sowieckiej na terytorium kraju
trzeba dążyć do zaoszczędzenia substancji biologicznej narodu w obliczu
podwójnej groźby eksterminacji”.
Pomimo takiego stanowiska, Naczelny Wódz nie wydał w sprawie
powstania jednoznacznego rozkazu.

SAMOTNA WALKA
Rozkaz o wybuchu powstania wydał
31 lipca 1944 r. dowódca AK gen.
Tadeusz Komorowski „Bór”, uzyskując akceptację Delegata Rządu Jana
S. Jankowskiego. 1 sierpnia 1944 r.
do walki w stolicy przystąpiło ok.
40-50 tys. powstańców. Zaledwie co
czwarty z nich mógł liczyć na to, że
rozpocznie ją z bronią w ręku. Na
wieść o powstaniu w Warszawie
Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler

wydał rozkaz, w którym stwierdzał:
„Każdego mieszkańca należy zabić,
nie wolno brać żadnych jeńców,
Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej
Europy”.
Przez 63 dni żołnierze AK prowadzili
heroiczny i samotny bój z wojskami
niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG
AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki
„Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali w kwaterze
SS-Obergruppenfuehrera Ericha von
dem Bacha w Ożarowie akt kapitulacji Powstania Warszawskiego.
Gen. Komorowski wspominając to
wydarzenie pisał:
„Po raz drugi w tej wojnie musiała
Warszawa ulec przewadze wroga. Na
początku i na końcu wojny stolica
Polski walczyła sama. Ale warunki walki w roku 1939 były całkiem
inne niż w roku 1944. Pięć lat temu
Niemcy stały u szczytu swej potęgi.
Słabość Sprzymierzonych uniemożliwiała danie pomocy Warszawie.
Upadek stolicy Polski był pierwszy
w szeregu zwycięstw niemieckich.
W roku 1944 sytuacja była odwrotna. Niemcy chyliły się ku upadkowi
i my wszyscy mieliśmy gorzkie przeświadczenie, że upadek Warszawy
będzie prawdopodobnie ostatnim

Kwiaty przed pomnikiem złożył również Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
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zwycięstwem Niemców nad Sprzymierzonymi”. (T. Bór-Komorowski
„Armia Podziemna”).

„POMOCY NIE
OTRZYMALIŚMY”
W czasie walk w Warszawie zginęło
ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo lub zaginęło
również około 2,3 tys. żołnierzy 1
Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga, którzy usiłowali
pomóc walczącej stolicy.
Straty wśród ludności cywilnej były
ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wy-

pędzono z miasta, które po powstaniu
zostało niemal całkowicie zburzone.
Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu,
jeszcze przez ponad trzy miesiące
metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.
Do niemieckiej niewoli trafiło ponad
15 tys. powstańców, w tym 2 tys. kobiet oraz niemal całe dowództwo AK,
z gen. Komorowskim (mianowanym
przez prezydenta W. Raczkiewicza
30 września 1944 r. Naczelnym Wodzem), gen. Tadeuszem Pełczyńskim
i gen. Antonim Chruścielem na czele.
Straty niemieckie w czasie walk
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w Warszawie wyniosły około 16 tys.
zabitych i zaginionych żołnierzy.
Niezrealizowanie założonych celów
i wielkość strat poniesionych przez
stronę polską w wyniku powstania
powodują, że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje.
W wydanej nazajutrz po kapitulacji
powstania odezwie do „Do Narodu
Polskiego” Krajowa Rada Ministrów
i Rada Jedności Narodowej z goryczą
stwierdzały:

Rumunię, Finlandię. (...) Sierpniowe
powstanie warszawskie z powodu
braku skutecznej pomocy upada w tej
samej chwili, gdy armia nasza pomaga wyzwolić się Francji, Belgii i Holandii. Powstrzymujemy się dziś od
sądzenia tej tragicznej sprawy. Niech
Bóg sprawiedliwy oceni straszliwą
krzywdę, jaka Naród Polski spotyka,
i niech wymierzy słuszną karę na jej
sprawców”.
źródło:
Muzeum Powstania Warszawskiego

„Skutecznej pomocy nie otrzymaliśmy. (...) Potraktowano nas gorzej
niż sprzymierzeńców Hitlera: Italię,

Prace w Komorowie idą pełną parą

W Komorowie trwa remont drogi powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba. Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego na realizację tego zadania otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prawie 5 mln zł.

Pozyskane fundusze pozwolą na modernizację drogi na długości ponad 2,5 kilometra. Dokładniej w ramach tego zadania wykonywane będą dwa odcinki. Jeden
z nich polegał będzie na przebudowie drogi powiatowej na długości 700 metrów, zaś drugi na jej rozbudowie na długości prawie dwóch kilometrów (1853 m).
Jak informuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych prace w Komorowie trwają już kilka tygodni. Aktualnie prowadzone są roboty
polegające na przygotowaniu nawierzchni.
B. Żarkowska

101. rocznica zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej

Bitwa warszawska, nazywana też Cudem nad Wisłą to jedna z najważniejszych batalii w dziejach świata, stoczona w czasie
wojny polsko-bolszewickiej. Uznana została za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.
Była to bitwa, która zadecydowała
o zachowaniu niepodległości przez
Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę
Zachodnią. Św. Jan Paweł wspomina
ją tak: „ (...) Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej
okolicy w miesiącu sierpniu 1920
roku. (…) Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że
nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”. To
zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. (…) Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj
obowiązek podtrzymywania pamięci
tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy,
jakie miało miejsce po wschodniej
stronie Warszawy (...) ”.
W skrócie:
→ Polska obroniła Europę przed
komunizmem. Walczyła niemal samotnie.
→ Wojnę prowadziło dopiero co po-

wstałe państwo, którego obywatele
przez ponad 120 lat rozdzieleni byli
przez trzy inne systemy zaborczych
krajów. Państwo, które w trakcie wojny tworzyło dopiero swoją gospodarkę i system administracyjny.
→ Problemem było również stworzenie armii mogącej odeprzeć atak bolszewicki (różne uzbrojenie, kadra dowódcza o różnych doświadczeniach
wyniesionych z armii zaborczych,
brak własnego przemysłu zbrojeniowego, uzależnienie od dostaw broni
z innych państw).
→ Polacy dokonali niezwykłego
czynu cementując ostatecznie byt
narodowy. Ponad sto tysięcy ludzi
zgłosiło się do Armii Ochotniczej, na
czele której stanął gen. Józef Haller.
→ Wojna polsko-bolszewicka toczona w głównej fazie w r. 1920, to
jedno z najważniejszych wydarzeń
w historii Polski.
***
Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia obchodzone jest na pamiątkę

zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
z 1920 roku, która stoczona została
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Święto obowiązuje od 1992
roku.
***
Inne sierpniowe rocznice:
4 sieprnia 1944 r. w Powstaniu Warszawskim poległ 23-letnia poeta
Krzysztof Kamil Baczyński.
6 sierpnia 1945 r. – atak bombowy
na Hiroszimę

9 sierpnia 1945 r. – atak bombowy
na Nagasaki
26 sierpnia 1939 r. – emisja pierwszego w historii Polski programu
telewizyjnego
31 sierpnia 1980 r. strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej podpisali
z przedstawicielami komunistycznej
władzy porozumienie kończące trwający od połowy sierpnia strajk.
Opr. B. Żarkowska

Panu
Eugeniuszowi SZCZEBIWILKOWI
Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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Kolbuszowscy policjanci obchodzili swoje święto

Policjanci i pracownicy kolbuszowskiej jednostki, w piątek (23 lipca) obchodzili Święto Policji. W trakcie uroczystego apelu i w obecności zaproszonych gości, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej otrzymali wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w intencji policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, ich
rodzin, emerytowanych policjantów
oraz zmarłych funkcjonariuszy. Następnie policjanci zapalili znicz pod
„Dębem pamięci”, znajdującym się
na kolbuszowskim rynku, upamiętniającym aspiranta policji państwowej Jana Ozimka oraz jego syna
Stanisława Ozimka.

ZAPROSZENI GOŚCIE
Uroczysty apel rozpoczął się
o godz.10, na placu obok budynku
Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. W uroczystościach udział
wzięli: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba, Prokurator Prokuratury
Rejonowej w Kolbuszowej Joanna
Kwiatkowska-Brandys, Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej bryg. Jacek Nita,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek,
Wójt Gminy Dzikowiec Józef Tęcza, Wiceprzewodnicząca NSZZ
Policjantów w Rzeszowie asp. szt.
Marzena Sajbot oraz Przewodniczący

Terenowego Zarządu Stowarzyszenia
Emerytów Policyjnych w Kolbuszowej Czesław Matuła.

policjantów. Funkcjonariusze od
przedstawicieli samorządów oraz

współpracujących instytucji usłyszeli
życzenia oraz słowa uznania.

WDZIĘCZNOŚĆ I AWANSE
Komendant Powiatowy Policji
w Kolbuszowej insp. Stanisław Babula podczas swojego przemówienia
odniósł się do trudnej, odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby policjanta. Podziękował również funkcjonariuszom za pracę i pogratulował
awansów. Wyraził wdzięczność wobec samorządów oraz przedstawicieli
służb, a także instytucji, dziękując za
współpracę i zrozumienie oraz udzielone wsparcie.

NOMINACJE
I ODZNACZENIA
W trakcie uroczystego apelu 19 funkcjonariuszy otrzymało nominacje na
wyższe stopnie służbowe. Z okazji
30. rocznicy powstania NSZZ Policjantów uhonorowano Starostę
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia,
Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę,
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej bryg. Jacka
Nitę, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kolbuszowa Bartłomieja Pereta,
Annę Selwa z Państwowej Straży
Pożarnej w Kolbuszowej oraz 10

W sumie nominowanych na wyższe stopnie zostało 19 policjantów

Pod „Dębem pamięci”, znajdującym się na kolbuszowskim rynku, upamiętniającym aspiranta policji państwowej Jana Ozimka oraz jego syna Stanisława
Ozimka zapalono symboliczny znicz

Święto Policji w Kolbuszowej

Uroczystości odbywały się na placu KPP w Kolbuszowej

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

q

P O W I A T O W Y

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś przekazał Komendantowi KPP w Kolbuszowej list gratulacyjny

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Patrycja Gielarowska
Ćmy
TARGOWISKO
na targowisku życia
handel mirażami kwitnie
przekupcy zdarzeń
buszują po straganach
jak harpie
ważą w tonach reklamy
cienie przyjemności
szczęście bez miłości
strzykawki nieśmiertelności
kosze kalorii
lęku i zazdrości
w odmętach niezdrowej
obfitości

Lucyna Kwaśnik

półsłowem
przypominam sobie Twój dotyk
myślę o dniach, kiedy świat jeszcze
tańczył
ułóż mnie przy sobie
rozkołysz marzenia
i pozwól zapomnieć o czarnej nocy
chcę słyszeć tylko piękne melodie
niech gwiaździste niebo wygrywa mi
serenady
będę łapać dźwięki
między jednym a drugim tchem
oddychać tą melodią
harmonią
półsłowem przypominam sobie Twój
dotyk
gdzie jesteś?
od chłodu ciemności marzną mi ręce
24.07.2021 r.

Enigma
brak mi tchu
czas przepływa przez palce
jak gorący piasek na pustyni
tonę
w tułaczce do własnego ducha
szukam siebie
w drobinkach chaosu
enigma
nie znam swojego imienia
półcienie malują świat
niekończącą się szarością
tajemnica
bawię się w nieistnienie
24.07.2021 r.
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Cars & Quad
Kolbuszowa 4x4

W dniu 28 sierpień 2021 na „torze Glinianka” w Kolbuszowej odbędzie się
zlot quadów i samochodów terenowych o Puchar Burmistrza Kolbuszowej
„Cars & Quad Kolbuszowa 4x4”
Harmonogram zlotu
■ 7:00 -8:30 Otwarcie biura rajdu - Badanie techniczne
■ 9:00 Odprawa zawodników
■ 10:00 -11:00 Start I Etap
■ 14:00-15:00 Start II Etap
■ 17:30 Zamknięcie tras dla wszystkich klas
■ 19:00 Wyniki nieoficjalne
■ 20:00 Wyniki oficjalne wręczenie pucharów /zakończenie
Szczegółowe informacje udziela organizator zlotu Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportów Motorowych i Ratownictwa Drogowego „Kolbuszowa
4X4” pod nr tel. 609 402 072.

Niech żyje bal- koncert

Koncert „Osiecka Show-niech żyje bal” odbył się w niedzielne popołudnie 15.08.2021r. w sali Domu Kultury w Weryni. Był
to występ, który wywarł niezapomniane wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności.
Rozpoczęła go z pasją Sara Łakomy piosenką Niech żyje bal, która
zaprezentowała też drugi utwór Wariatka tańczy, Zuzanna Trojnacka
z wdziękiem zaśpiewała Ukradła
cyganka kurę, z chórkiem i zespołem tanecznym „cyganeczek” oraz
piosenkę - Miasteczko cud, Wiktoria Rząsa, zmierzyła się zwycięsko
z trudnym i zarazem urokliwym TangiemTanrees, Marcin Blat pięknym
basem uchwycił specyfikę piosenek,
Czy te oczy mogą kłamać, a w duecie z Karoliną Trojnacką zaśpiewał
znaną piosenkę Okularnicy, Julia Biestek wykonała niebanalnie
Jeszcze w zielone gramy, Karolina
Trojnacka z aktorską wprawą zaśpiewała piosenki Zielono mi, Ucisz
serce prezentując tym samym swój
talent muzyczny. Pytlak Band - zespół w pięcioosobowym składzie dał
muzycznego czadu prezentując partie
solowe na gitarze i trąbce, wykonał
też piosenki Rozmowa poety z ko-

mornikiem, Chłopak z drewna, Kto
tak ładnie kradnie. Na finał wspólnie zespół, soliści i pani Mariola wykonali utwór - Wielka woda, który
przypieczętował sukces koncertu.
Prowadzący Mariola Szypuła i Tomasz Łępa przedstawili niekonwencjonalny życiorys Osieckiej słowami
samej autorki i jej córki Agaty Passent. Występujący to uczniowie szkół
średnich i podstawowych. Aranżację
sceniczną i muzyczną przygotowała
Mariola Szypuła. Popisy solistów,
ich interpretacja niełatwych tekstów
A. Osieckiej były ucztą dla ucha
i czasem refleksji nad życiowymi tematami piosenek. Wspaniała publiczność nagrodziła gromkimi brawami
występy artystów doceniając wysoki
poziom ich występów. Niesamowity
klimat stworzyło oświetlenie, dekoracja z galerią zdjęć poetki oraz
stylowe kapelusze i okulary, w które
była ubrała publiczność. Organizatorom koncertu ze Stowarzyszenia

Fot. KiW Cesarz
Na Rzecz Rozwoju I Promocji Wsi
Werynia przyświecały dwa cele. Po
pierwsze chodziło o to by promować muzycznie uzdolnioną młodzież,
rozwijać ich muzyczne pasje i zainteresowania oraz zaprezentować
ich umiejętności przed publicznością. Po drugie zorganizować dla
wszystkich mieszkańców wsi wydarzenie kulturalne blisko miejsca ich
zamieszkania. Wydarzenie zostało

przygotowane przy współpracy i projektu z LGD Siedlisko. Przed i po
koncercie można było spróbować
pamułę weryńską, chleb z smalcem,
broziaki i inne smakołyki regionalne
przygotowane przez KGW z Weryni
Całe to wydarzenie na pewno na długo zostanie w pamięci i wspomnieniach mieszkańców wsi i zainspiruje
kolejne podobne wydarzenia.
Lucyna Kwaśnik
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Mało znana postać bitwy warszawskiej
Przenieśmy się w czasie o sto lat wcześniej. Rzecz
dzieje się w Warszawie i okolicach. Pewnej letniej nocy w 1919r. młody oficer radiowywiadu
Wojska Polskiego Jan Kowalewski pełni w zastępstwie kolegi, który brał ślub, dyżur w biurze
szyfrów. Ta noc dla obu oficerów służb specjalnych Wojska Polskiego okazała się szczęśliwa.
Nowożeniec tej nocy konsumował małżeństwo,
a Kowalewski pracował w jego zastępstwie nad
złamaniem bolszewickiego szyfru. I udało mu
się. Bolszewicka radiodepesza została odczytana
przez człowieka urodzonego w Łodzi, w zaborze
rosyjskim, wykształconego w rosyjskich szkołach
i byłego oficera carskiego. Pomogła Kowalewskiemu w tym znajomość rosyjskiej mentalności.
Nie udało się wcześniej złamać bolszewickiego
szyfru oficerom wywiadu, pochodzącym z zaboru
austriackiego czy niemieckiego. Odczytywanie
zaszyfrowanych bolszewickich depesz radiowych
przydało się w bitwie warszawskiej w 1920r.Bitwa
ta była pierwszą polską cybernetyczną bitwą XX
wieku. Odczytywanie bolszewickich szyfrów było
kluczem do zwycięstwa pod Warszawą w 1920r.,
a przechwycenie częstotliwości wroga i czytanie
Pisma Świętego jak i fatalna pogoda przyczyniły
się do całkowitej bezużyteczności bolszewickiego
radia. Taki stan skutkował chaosem w szeregach
bolszewickich. Nasuwa się pytanie, dlaczego Pił-

sudski nie zadbał o swojego fenomenalnego wywiadowcę i deszyfranta, a w razie niepowodzenia
straszył go plutonem egzekucyjnym. Odpowiedź
jest prosta. Służba w jednostkach specjalnych jest
z natury utajniona z uwagi na jej specyfikę. Oficerowie jak i szeregowi funkcjonariusze z uwagi na
dekonspirację nie są nagradzani publicznie przez
swoich przełożonych. Najczęściej życie tych ludzi w ciągłym stresie i utajnieniu jest intensywne
i krótkie. Ujawnienie sukcesu Jana Kowalewskiego
i nagrodzenie go przez samego Piłsudskiego odebrałoby naczelnemu wodzowi wszystkie splendory
zwycięzcy 18 bitwy w dziejach ludzkości. A Piłsudski, jak pokazały lata, uważał się za jedynego
ojca niepodległości, co skutkowało represjami wobec innych działaczy niepodległościowych jak Witos, czy generał Rozwadowski, generał Zagórski,
generał Sikorski. Jan Kowalewski obdarzony był
wyjątkową pamięcią fotograficzną. Będąc w latach
1928-1933 na placówce dyplomatycznej w ZSRR,
gdzie nie wolno było bez zezwolenia władz używać
aparatu fotograficznego, obserwowane obiekty
„zapisywał” w swojej fenomenalnej pamięci i po
powrocie do swojego biura odtwarzał na kartce
papieru. Potem, jako persona non grata został wyrzucony z Moskwy. Po jakimś czasie Stalin dowiedział się, kto to jest Kowalewski i co zrobił podczas
wojny polsko-bolszewickiej. Zażądał od aliantów

podpułkownik Jan Kowalewski
wydania go w jego ręce. Ci jednak nie spełnili jego
„życzenia”. Podpułkownik Jan Kowalewski nie
powrócił do komunistycznej Polski, gdzie czekał
go los wyklętych. Pozostał Wielkiej Brytanii, gdzie
zmarł w 1965 r. w Londynie.
Stanisław Gorzelany

Zofia daje dobry przykład

Hejter, wbrew swoim zamysłom, napisał prawdę – Polska ciągle jeszcze opiera się „tęczowemu szaleństwu”.
Na czas igrzysk olimpijskich ustawały wojny, a sportowców łączyła nie tylko rywalizacja
o zwycięstwo, ale przede wszystkim duch fair
play. Publiczność zawsze miała swoich faworytów,
a ze zwycięzców czyniła bohaterów. Doceniała
i dopingowała jednak także tych, którzy zawody
kończyli na dalszych miejscach. Liczył się sam
start w zawodach i pokonywanie własnej słabości.
Wydawać by się mogło, że ta piękna idea powinna
być przestrzegana także podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. A tymczasem pod adresem Zofii
Noceti-Klepackiej, utytułowanej polskiej windsurferki, padły w mediach takie m.in. słowa: „Dobra
wiadomość na początek dnia. Klepacka spadła na
9 miejsce!”, „Ta osoba dawno powinna być poza
sportem – przynajmniej tym dofinansowywanym
z pieniędzy podatników”, „Powinna być ostatnia.
(…) Tej małpie życzę, by była na ostatnim miejscu.
Kij jej w oko”, „To straszny wstyd, że ją w ogóle
tam wysłaliśmy. Mam nadzieję, że przyjdzie czas,
gdy będzie mieć bana na jakiekolwiek występy na
igrzyskach”.

Jakimż to „potworem” jest Zofia Klepacka, że
spotkał ją taki hejt? Niech zaświadczą jej wypowiedzi: „Widzimy, w jakim kierunku zmierza dzisiejszy świat. W niektórych krajach eutanazja, jak
i aborcja, są na porządku dziennym. Mam nadzieję,
że Polska będzie przykładem dla Europy i ostoją
chrześcijaństwa, ostoją normalności i normalnych
wartości. Stąd też moja obrona kościołów, które zostały zaatakowane, pomników, przedstawiających
naszych narodowych bohaterów, którzy przelewali
krew za to, żeby Polska była wolna, suwerenna, demokratyczna”, „Kobiety walczą o swoje «prawa»
i mówią: moje ciało, więc mogę robić, co chcę. Tak
do końca nie jest, bo w swoim ciele mają drugie
ciało, z innym DNA, tak więc same nie rozumieją
tak naprawdę, co wykrzykują”, „Nie ukrywam, że
udało mi się uchronić pewną kobietę przed tym,
aby zrobiła aborcję. (…) Jestem szczęśliwa, bo
swoim świadectwem przekonałam tę kobietę, aby
nie usuwała dziecka. Uważam, że jak będziemy
o tym głośno mówić, to inni również będą brali
z nas przykład”.

W 2012 r. sportsmenka wystawiła na sprzedaż
brązowy medal olimpijski z Londynu, a pieniądze
przekazała dziewczynce chorej na mukowiscydozę. W czerwcu tego roku sprzedała medal wywalczony na mistrzostwach Europy, aby pomóc Polce
z Ukrainy, dotkniętej chorobą Parkinsona. Ważne
są dla niej wiara, patriotyzm i ochrona dzieci przed
ideologią LGBT+.
Jasno sprecyzowane poglądy sprawiły, że na jednym z portali internetowych zapisano: „Postać
Zofii Noceti-Klepackiej dzieli polskich kibiców”,
co jest życzeniowym zafałszowaniem, bo zdecydowana większość Polaków jej kibicuje. Natomiast
jeden z hejterów zapisał: „To, że ktoś taki, jak
Klepacka, w ogóle reprezentuje Polskę, wiele o tej
Polsce mówi”. I wbrew swoim zamysłom napisał
prawdę – Polska ciągle jeszcze opiera się „tęczowemu szaleństwu”.
Marian Salwik
przedruk: Niedziela rzeszowska
32/2021, str. VIII
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Wykonujemy Meble Tarasowe

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

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

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

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

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

OFERUJEMY

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

CENTRUM HANDLOWE
Grupa Polskich Sklepów PASSA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

• DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD, RTV, Skutery, Komputery, Cyfrowy Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi Foto.
Krawiectwo – Szycie na miarę, przeróbki,
dodatki krawieckie
• PARTER: Art. Spożywcze, Stoisko monopolowe, Chemia Gospodarcza, Kantor
Wymiany Walut, Bankomat, Apteka, Kawa
z ekspresu, Hot -Dogi

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

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
UL. 11 LISTOPADA 3 | 36-100 KOLBUSZOWA | www.sklepy.orzech.com.pl
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PŁYTKI
CERAMICZNE
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 .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

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!

Nr 335

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

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

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

Nr 335

przegląd KOLBUSZOWSKI

27

Ż
A
D
E
ZAŻ W
R
P
D
Ó
E
Y
Z
R
R ÓW
E
W
P
R
W
E
WY W
O
O
RR
ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

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

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

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

