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Do¿ynki w Wide³ce
W niedzielÍ 5 sierpnia w Wide≥ce odby≥y siÍ gminne doøynki. O godz.

13 00 w miejscowym koúciele odprawiono  mszÍ úw. dziÍkczynnπ za obfi-
cie zebrane plony. MszÍ úw. pod przewodnictwem ks. dziekana Stanis≥a-
wa WÛjcika celebrowali rÛwnieø  proboszcz parafii w Wide≥ce ks. JÛzef
Soko≥owski oraz ks. proboszcz z sπsiednich Bud G≥ogowskich.

Na ok≥adce: Dzieci z klasy drugiej Szko≥y Pod-
stawowej w Mazurach, podczas pieczenia ziem-
niakÛw.

SylwesterSylwesterSylwesterSylwesterSylwester
20002000200020002000

Grupa Charytatywna
dzia≥ajπca przy parafii

p.w. Wszystkich åwiÍtych
w Kolbuszowej

serdecznie zaprasza  na
charytatywny

Bal Sylwestrowy
o zasiÍgu powiatowym, ktÛry

odbÍdzie siÍ w Hali
Widowiskowo - Sportowej
Liceum OgÛlnokszta≥cπcego

w
Kolbuszowej.

Informacje
pod nr tel.:
22 - 73 - 413,

22 - 71 - 545,
74 - 44 -  789

Kaødy z nas ma swoje problemy, ktÛre wydajπ nam siÍ nie do poko-
nania. Myúlimy, øe to co trudne spotka≥o tylko nas. Czasem jednak trzeba
pomyúleÊ, øe innym jest jeszcze ciÍøej a my moøemy im pomÛc. PomÛc
nie tylko swoim bliskim, znajomym ale rÛwnieø tym, ktÛrzy podobnie jak
my czujπ siÍ Polakami. Jednak okrutny los nie da≥ im moøliwoúci mieszka-
nia w ojczystym kraju.

Pomó¿ innym - kto� pomo¿e tobie

 Tak jest w rejonie dzierøyÒskim w wo-
jewÛdztwie øytomirskim na Ukrainie. Tam sπ
Polacy, ktÛrzy organizujπ u siebie oúrodki
kultury polskiej. Oko≥o 20 % tamtejszej spo-
≥ecznoúci stanowi mniejszoúÊ polska, ktÛra
pragnie bliøej poznaÊ OjczyznÍ swoich przod-
kÛw. Aby mÛc wykonaÊ to zamierzenie ko-
nieczne jest zorganizowanie salki do naucza-
nia jÍzyka polskiego i úwietlic z bibliotecz-
kami. BÍdzie wiÍc okazja poznania jÍzyka,
kultury polskiej a przede wszystkim ukaza-
nia nowych wzorcÛw zachowaÒ ratujπcych
przed zgubnπ demoralizacjπ (patologia alko-
holowa) i wynarodowieniem.

AkcjÍ takπ poparli cz≥onkowie Rady
Powiatu Kolbuszowskiego, ktÛrzy wsparli
akcjÍ finansowo. Zosta≥y rÛwnieø wys≥ane
pisma z proúbπ o wsparcie ca≥ej akcji. Jaki
bÍdzie plon? Zobaczymy. Miejmy nadziejÍ, øe
okazana pomoc przyniesie zamierzony cel.

Instyucje, osoby prywatne chcπce po-
mÛc Polakom mieszkajπcym na Ukrainie pro-
simy o kontakt z redakcjπ ÑZiemi Kolbuszow-
skiejî (Kolbuszowa, ul. Pi≥sudskiego 7,
 tel. 22 72 408).

AC Kobiety z parafii Czerwone Chatki odnawiajπ
koúciÛ≥. Rok 1998.

W homilii ks. dziekan dekanatu kolbu-
szowskiego Stanis≥aw WÛjcik podziÍkowa≥
Bogu za dobroÊ i hojnoúÊ jakπ obdarowa≥ lu-
dzi poprzez z≥ociste zboøe i inne dary ziemi.
Rolnikom podziÍkowa≥ za ciÍøkπ pracÍ jakπ
w≥oøyli w uprawÍ roli i trud  w prowadze-
niu gospodarstwa. W swym kazaniu kap≥an
ubolewa≥ za ziemiπ, ktÛra leøy od≥ogiem. -
Miliony ludzi czeka na chleb! W dalszej czÍ-
úci wystπpienia wyrazi≥ s≥owa otuchy i soli-
darnoúci z ludümi pracy na roli. - Jeøeli siÍ
s≥yszy, øe rolnicy nie mogπ sprzedaÊ zboøa,
burakÛw i innych plonÛw to myúlimy: z cze-
go oni majπ øyÊ. Na koniec homilii ks. WÛj-
cik wezwa≥ wszystkich do zjednoczenia
wspÛlnych si≥. Skierowa≥ s≥owa do rzπdzπ-
cych, aby polski duch ich natchnπ≥, by wzieli
polskiego ch≥opa w opiekÍ. S≥owa homilii
wywar≥y na zgromadzonych rolnikach wiele
wzruszenia. Poruszy≥y rÛwnieø reprezentan-
tÛw w≥adz samorzπdowych w osobach Sta-
rosty Powiatu Kolbuszowskiego Zbigniewa
Lenarta, Burmistrza Miasta i Gminy Zbignie-
wa Chmielowca, wiceburmistrza Jana Zuby,
Przewodniczπcego Rady Miasta i Gminy Jana
Wiπcka.

Po zakoÒczeniu mszy úw. przy düwiÍ-
kach Orkiestry DÍtej Domu Kultury w Kol-
buszowej zgromadzeni w barwnym korowo-
dzie z wieÒcami udali siÍ na plac obok Domu
Ludowego w Wide≥ce. PochÛd prowadzi≥a
para gospodarzy doøynek z Wide≥ki Krysty-
na Bernacka i Jan Chmielowiec. Na miejscu
goúci przywita≥ Stanis≥aw Rumak  so≥tys wsi
Wide≥ka. Burmistrz Zbigniew Chmielowiec
od paÒstwa starostÛw doøynek otrzyma≥
duøy, okrπg≥y bochen chleba. W odpowiedzi
pan burmistrz podziÍkowa≥ za dobrze wypie-W≥adze samorzπdowe z darami od rolnikÛw Fot. E. Syper
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czony prezent i powiedzia≥ m.in., øe narÛd 40 milionowy zas≥uguje,
aby do zjednoczonej Europy wejúÊ godnie. Na zakoÒczenie wystπ-
pienia wyrazi≥ nadziejÍ, iø w przysz≥ym roku rolnicy na gminnym
úwiÍcie plonÛw spotkajπ siÍ w lepszych nastrojach. Po tych s≥owach
podzieli≥ siÍ z zebranymi otrzymanym chlebem. Nastπpi≥a prezenta-
cja wieÒcÛw doøynkowych podczas ktÛrej reprezentacje poszczegÛl-
nych wiosek obdarowywa≥y kolbuszowskich samorzπdowcÛw swo-
imi rÍkodzie≥ami. Swoje wieÒce pokaza≥y zespo≥y z: Bukowca, Do-
matkowa, Huty Przedborskiej, K≥apÛwki, Kolbuszowej Dolnej, Kol-

buszowej GÛrnej, Kupna, Nowej Wsi, Porπb KupieÒskich, Przedborza,
åwierczowa, Weryni, Wide≥ki i ZarÍbek.

Zespo≥y z poszczegÛlnych wiosek przedstawi≥y okazyjny pro-
gram, w ktÛrym poruszyli swoje rÛøne problemy. Piosenki i wiersze
kierowane by≥y do w≥adz gminnych, swojego so≥ectwa i do ksiÍøy pro-
boszczÛw, czyli do ludzi ktÛrzy wp≥ywajπ na kszta≥t gminy Kolbuszo-
wa.

ANTONI ST•POR

Msza dziÍkczynna za plony. Fot. A. Stπpor KorowÛd z wieÒcami. Fot. E. Syper

W  dniu 29 wrzeúnia 1999 r. w Ni-
wiskach odby≥y siÍ Gminne Doøyn-
ki. Ich organizatorem by≥ Gminny
Oúrodek Kultury i Biblioteki oraz Za-
rzπd Gminy Niwiska.

UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a siÍ o godz. 15 30
przy budynku GOKiB wystπpieniem Czes≥a-
wa Czachora - cz≥onka  Zarzπdu Gminy, ktÛ-
ry dokona≥ otwarcia i przywita≥ przyby≥ych
goúci. Wyg≥osi≥ krÛtkie okolicznoúciowe prze-
mÛwienie, w ktÛrym wspomnia≥ o trudnej sy-
tuacji rolnikÛw i ca≥ej wsi. NastÍpnie wkro-
czy≥ korowÛd doøynkowy, ktÛry prowadzili
Janina Kozak i Kazimierz RÛg - wyrÛønia-
jπcy siÍ rolnicy ze wsi Przy≥Ík. Oni to w≥a-
únie wrÍczyli chleb wÛjtowi gminy Piotrowi
Skibie. Po krÛtkim przemÛwieniu wÛjta na-

Plon niesiemy plon...
stπpi≥a prezentacja grup wieÒcowych z Przy-
≥Íka, Huciny, Leszcz i Niwisk. Na prezenta-
cjÍ sk≥ada≥y siÍ okolicznoúciowe przyúpiew-
ki oraz wrÍczanie wieÒcÛw (wczeúniej po-
úwiÍconych w koúcio≥ach w Niwiskach, Przy-
≥Íku i Kosowach). Reprezentacje grup doøyn-
kowych sk≥ada≥y siÍ z wyrÛøniajπcych siÍ
cz≥onkÛw spo≥ecznoúci poszczegÛlnych wsi.
Potem z programem artystycznym na weso-
≥o wystπpi≥a grupa dzieci i m≥odzieøy z GO-
KiB, ktÛra swoimi skeczami i piosenkami roz-
bawi≥a widowniÍ. Program artystyczny za-
mknπ≥ wystÍp cz≥onkiÒ Ko≥a GospodyÒ Wiej-
skich z Kolbuszowej GÛrnej, ktÛre przedsta-
wi≥y "Starodawne zaloty". Ca≥π uroczystoúÊ
uúwietni≥a rÛwnieø swym wystÍpem  Kapela
Ludowa W≥adys≥awa Pogody, ktÛry pocho-
dzi z Huciny. Te znany muzyk ludowy zosta≥
obdarowany wieÒcem doøynkowym. Po czÍ-

úci artystycznej, nastπpi≥a czÍúÊ rozrywkowa,
na ktÛrπ sk≥ada≥y siÍ: loteria fantowa dla dzie-
ci (nagrody przekaza≥a hurtownia K&M z
Kolbuszowej) oraz konkursy sprawnoúciowe
dla dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych przygoto-
wane przez GOKiB. Cieszy≥y siÍ one duøym
zainteresowaniem i licznπ widowniπ. Atutem
ca≥ej imprezy, oprÛcz duøej dawki humoru i
rozrywki by≥ teø obficie zaopatrzony bufet,
w ktÛrym kaødy coú dla siebie mÛg≥ znaleüÊ.
By≥y kie≥baski z roøna, piwo, s≥odycze, lody,
napoje ch≥odzπce i smaczne gofry oraz zapie-
kanki. Ca≥π imprezÍ zakoÒczy≥a zabawa ta-
neczna. Aura na szczÍúcie dopisywa≥a - cho-
ciaø niebo by≥o zachmurzone, to jednak nie
pada≥o i by≥o bardzo ciep≥o. Ostatni goúcie
d≥ugo w nocy siedzieli jeszcze przy bufecie
wymieniajπc wraøenia, co úwiadczy chyba o
tym, øe imprezÍ moøna  uznaÊ za udanπ.

PRACOWNICY URZ DU GMINY
W NIWISKACH

I nagroda dla wieñca z Mazurów
Dwunastego wrzeúnia 1999 roku odby≥

siÍ IV Podkarpacki Konkurs WieÒca Doøynko-
wego, zorganizowany jak co roku w Radomy-
úlu Wielkim. W tegorocznej edycji tego konkur-

su uczestniczy≥a bar-
dzo duøa  iloúÊ druøyn
wieÒcowych (aø 44) -
reprezentacji poszcze-
gÛlnych wsi z woje-
wÛdztwa podkarpac-
kiego

Komisja konkur-
sowa ocenia≥a doøyn-
kowe wieÒce w 2 kate-
goriach: wieÒca trady-
cyjnego, oraz wspÛ≥-
czesnego o tematyce
religijnej. W I katego-
rii (tradycyjnej) oce-
niano wykonanie
wieÒca: rodzaj uøy-
tych materia≥Ûw, wy-
glπd pod wzglÍdem

zgodnoúci z tradycjπ danego regionu, jaki re-
prezentowa≥a druøyna wieÒcowa. Natomiast
w II kategorii bardzo waøny by≥ pomys≥ na

ZespÛ≥ "Mazurzanki" podczas wystÍpu.
        Fot. S. Samojedny

I nagroda dla wieñca z Mazurów

cd. na str. 4
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W 60 rocznicêW 60 rocznicêW 60 rocznicêW 60 rocznicêW 60 rocznicê
W dniu 9-go wrzeúnia 1999 r. spo≥e-

czeÒstwo powiatu kolbuszowskiego uczci-
≥o pamiÍÊ 60-tej rocznicy: wybuchu II woj-
ny úwiatowej, bitwy o KolbuszowÍ (9 wrze-
únia 1939 r.), oraz zdradzieckiej napaúci
ZSRR na PolskÍ (17 wrzeúnia 1939 r.). Or-
ganizatorami w/w rocznic byli: Starostwo
i Urzπd Miasta i Gminy w Kolbuszowej,
oraz ZespÛ≥ SzkÛ≥ Zawodowych im. ÑBoha-
terÛw Wrzeúniaî w Kolbuszowej. Na uro-
czystoúÊ tÍ, ktÛra rozpoczÍ≥a siÍ o godz. 12-
tej w gmachu ZSZ przybyli: starosta Zbi-
gniew Lenart, burmistrz Zbigniew Chmie-
lowiec, przedstawiciele samorzπdÛw, kom-
batanci, poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich,  spo≥ecznych i szkÛ≥, m≥o-
dzieø szkolna oraz spo≥eczeÒstwo.

Po odegraniu hymnu paÒstwowego,
przyby≥ych powita≥ z-ca dyr. ZSZ. Po wy-
g≥oszeniu przez uczennicÍ szko≥y úredniej
okolicznoúciowego referatu historycznego,
przedstawiciel Wojska Polskiego pp≥k. Ze-
non KamiÒski, na wniosek åZØAK Ko≥a Kol-
buszowa, dokona≥ nominacji weteranÛw II
wojny úwiatowej do stopnia sierøanta.

Zgodnie z rozkazem nr 6/99 Wojsko-
wej Komendy Uzupe≥nieÒ w Mielcu z oka-
zji 60-lecia wybuchu II wojny úwiatowej, w
uznaniu szczegÛlnych zas≥ug wniesionych
na rzecz niepodleg≥oúci Rzeczypospolitej
Polskiej niøej wymienionych øo≥nierzy nie
pe≥niπcych czynnej s≥uøby wojskowej, mia-
nujÍ z dniem 1 wrzeúnia 1999 roku do stop-
nia sierøanta:

1. Bielawka Franciszka, 2. Bielut Maria,

3. Bielut Jadwiga, 4. Cassina Agenor, 5. Cho-
dorowski Marian, 6. Chmiel Andrzej, 7. Fa-
raú Franciszek - poúmiertnie, 8. Fryc Stani-
s≥aw, 9.Fryc JÛzef, 10. Furga≥ Stanis≥aw, 11.
Furga≥ Izydor, 12. Godlewska Krystyna, 13.
Godlewski Mieczys≥aw, 14. Grodecki Ka-
rol, 15. Jachyra Franciszek, 16. Janus W≥ady-
s≥aw - poúmiertnie, 17. Jadach JÛzef, 18. Ka-
czor Zofia, 19. Kaczanowski W≥adys≥aw, 20.
Kawalec W≥adys≥aw, 21. Kawalec Genowefa,
22. Konefa≥ Stanis≥aw, 23. Klubek Stanis≥aw,
24. Krudysz Barbara, 25. Krudysz Marcin, 26.
Kobylski Stanis≥aw, 27. Kubik Franciszek, 28.
Marut Andrzej, 29. Maciπg Jan, 30. Marut
Franciszek, 31. Mazan W≥adys≥aw, 32. Mi-
kluszka Jan, 33. Micek Jan - poúmiertnie, 34.
Micek JÛzef, 35. Mroczka JÛzef, 36. Noga Ta-
deusz, 37. Noga Wanda, 38. Nowak Boles≥aw,
39. Ozimek W≥adys≥aw, 40. Puzio Wojciech,
41. Preneta Genowefa, 42. Preneta Gustaw,
43. Preneta Stefania, 44. Pos≥uszny Piotr, 45.
Plis Irena, 46. Przπdka JÛzef, 47. Rzπsa Lu-
dwik, 48. SkowroÒski W≥adys≥aw, 49. Serafin
Stanis≥awa, 50. Sondej W≥adys≥aw, 51. Siem-
bor JÛzef, 52. Siembor Jan, 53. SokÛ≥ Jan, 54.
ånieøek Franciszek, 55. åwider Bronis≥aw, 56.
Wit Franciszek, 57. Wojda JÛzef, 58. Wojda
Stefan.

Komendant pp≥k mgr inø.  Zenon Ka-
miÒski

W imieniu mianowanych øo≥nierzy
AK g≥os zabra≥ prezes åZØAK Mieczys≥aw
Godlewski, sk≥adajπc podziÍkowanie
przedstawicielowi Wojska Polskiego za do-
cenienie akowcÛw w walce o wolnoúÊ Oj-

czyzny. NastÍpnie zosta≥ uformowany po-
chÛd, ktÛry przeszed≥ ulicami miasta na
miejscowy cmentarz, gdzie kapelan AK ks.
kanonik Ryszard Kiwak odmÛwi≥ modli-
twy przy grobach øo≥nierzy WP poleg≥ych
w 1939 roku. Delegacje urzÍdÛw i komba-
tantÛw z≥oøy≥y kwiaty na grobach obroÒ-
cÛw Ojczyzny.

MIECZYS£AW GODLEWSKI
PREZES åZØAK W KOLBUSZOWEJ

wieniec, jego wykonanie, estetyka, wyglπd i -
co istotne - tradycyjne materia≥y, ktÛrych na-
leøa≥o uøyÊ do jego zrobienia tj. k≥osy zbÛø,
kwiaty itd. Ocena wieÒca kwalifikowa≥a (lub
nie) dany wieniec i druøynÍ wieÒcowπ do za-
prezentowania siÍ w II czÍúci konkursowej -
przedstawienia na scenie krÛtkiego programu
doøynkowego.

W tegorocznym konkursie wziπ≥ udzia≥
takøe zespÛ≥ úpiewaczy z MazurÛw a wieniec
zg≥oszony do oceny w kategorii wieÒca reli-
gijnego zosta≥ zakwalifikowany do II etapu
konkursu. ZespÛ≥ przeøy≥ wiele emocji oglπ-
dajπc wystÍpy innych, zakwalifikowanych
druøyn - zresztπ bardzo udanych - tym bar-
dziej, øe przysz≥o mu prezentowaÊ siÍ na sce-
nie jako przedostatniemu. Im bardziej zbliøa≥

siÍ moment wystÍpu, tym bardziej widoczne
by≥o zdenerwowanie u cz≥onkiÒ zespo≥u.

Razem z nimi przyjechali do Radomyúla
panowie: Jan Adamczyk i JÛzef Fila, ktÛrzy
takøe wystÍpowali na scenie razem z paniami
(co wynika≥o z przygotowanego przez zespÛ≥
programu), oraz Stanis≥aw Samojedny - dyrek-
tor Gminnego Oúrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Raniøowie, instytucji patronujπcej ze-
spo≥owi i opiekujπcej siÍ nim. Panowie podno-
sili na duchu panie, øartowali nie pozwalajπc
zbytnio daÊ siÍ ponieúÊ zdenerwowaniu. I uda-
≥o siÍ!

Po wejúciu na scenÍ zespÛ≥ zaprezen-
towa≥ siÍ bardzo dobrze, zaúpiewa≥ piÍkne,
dawne pieúni doøynkowe, przedstawiajπc przy
tym moment wrÍczania wieÒca uwitego dla
gospodarza, u ktÛrego zakoÒczono øniwa.

WystÍp podoba≥ siÍ publicznoúci, zespÛ≥ zosta≥
nagrodzony gromkimi brawami. Komisja ar-
tystyczna konkursu takøe doceni≥a zarÛwno
wieniec, jak i piÍkny wystÍp z tradycyjnymi
pieúniami, nagradzajπc druøynÍ wieÒcowπ z
MazurÛw I nagrodπ w kategorii wieÒca wspÛ≥-
czesnego o tematyce religijnej. RadoúÊ zespo-
≥u by≥a ogromna, cz≥onkowie druøyny us≥ysze-
li wiele ciep≥ych s≥Ûw zachÍty i uznania za kul-
tywowanie i pokazywanie ludowych obrzÍ-
dÛw w ich tradycyjnej formie. Gratulacjom nie
by≥o koÒca, aø wreszcie zespÛ≥ zmÍczony ale
szczÍúliwy, ze úpiewem odjecha≥ do domÛw.

GratulujÍ kolejnego sukcesu i øyczÍ ze-
spo≥owi z MazurÛw dalszych, udanych wystÍ-
pÛw.

JOLANTA DRAGAN

cd. ze str. 3

Komendant  KamiÒski wrÍcza nominacje woj-
skowe. Fot. R. Mokrzycki

Poczty sztandarowe przy grobach poleg≥ych. Fot. A. Stπpor Towarzystwo Kultury im. Goslara sk≥ada kwiaty przy mogile poleg≥ych.
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W úwietlicy warsztatÛw szkolnych Zespo≥u SzkÛ≥  Zawo-
dowych w Kolbuszowej w dniu 17 wrzeúnia 1999 r. odby≥o
siÍ uroczyste otwarcie wystawy zatytu≥owanej: "Ku pamiÍci
tych, ktÛrzy polegli". WystawÍ dotyczπcπ drugiej wojny úwia-
towej przygotowa≥y nauczycielki historii w ZSZ w Kolbuszo-
wej Graøyna Pe≥ka i Barbara Szafraniec.

Przyby≥ych na wystawÍ powita≥ dyrektor ZSZ w Kolbu-
szowej Edward Mazur. Na ekspozycjÍ przysz≥o wielu ludzi
pasjonujπcych siÍ historiπ i kulturπ. WúrÛd zaproszonych byli
m.in.: prezes  åZØAK Mieczys≥aw Godlewski i by≥y prezes
tego zwiπzku W≥adys≥aw Ozimek. Towarzystwo Kultury im.
J. M. Goslara w Kolbuszowej reprezentowali Andrzej D. Ja-
godziÒski, Marian PiÛrek i Jacek Bardan. Na wystawie zgro-
madzono interesujπce i wartoúciowe eksponaty. By≥y zabyt-
kowe militaria, fotografie, mapy. Pod opiekπ polonistki Ma≥-
gorzaty Janusz uczniowie ZSZ w Kolbuszowej przedstawili
spektakl poetycki  pt. "By≥ taki WrzesieÒ". Wystπpili: Renata
Cisek, Iwona Chmielowiec, Monika Kaba≥a, Beata Nawrato-
wicz, Urszula ZieliÒska, Janusz Blicharz, Marcin Zybert. Po
przedstawieniu swoje uwagi krytyczne przedstawi≥a Halina
DudziÒska. Schola dzia≥ajπca przy koúciele pw. Wszystkich
åwiÍtych w Kolbuszowej zaúpiewa≥a pieúni: "Deszcz jesien-
ny, deszcz", "Polskie Kwiaty" i "ModlitwÍ o PokÛj". Ca≥oúÊ z
wielkπ wraøliwoúciπ zaaranøowa≥a Justyna Fedus. Scholπ dy-
rygowa≥a Jolanta Lubera.

Za przygotowanπ wystawÍ i program s≥owno - muzycz-
ny w imieniu zgromadzonych i w≥asnym podziÍkowa≥ staro-
sta Zbigniew Lenart. Powiedzia≥ m.in.: "pamiÍtajcie o tych,
ktÛrzy polegli, aby kiedyú pamiÍtali o was".

AS

Pamiêci tych,
którzy polegli

WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...
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SERWIS  INFORMACYJNY

Lepszy rok na drogach
powiatowych

Powiat kolbuszowski zakoÒczy≥ planowane na ten rok prace
remontowo - modernizacyjne na swoich drogach (obecnie powiato-
wych, do 1999 r. - wojewÛdzkich). WiÍkszoúÊ zadaÒ by≥a realizowa-
na w porozumieniu z gminami. A oto co zrobiono dotπd na drogach
powiatowych:

Gmina Cmolas. Na drodze nr 323 w miejscowoúci Ostrowy Ba-
ranowskie wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o d≥u-
goúci 1300 m. Na drodze nr 324 w miejscowoúci Jagodnik rÛwnieø
wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o d≥ugoúci 950
m. åciÍcia zawyøonych poboczy ziemnych dokonano na drodze nr 323

q 22 wrzeúnia br. odby≥o siÍ spotkanie przedstawicieli gmin i osÛb
zainteresowanych rozwojem ogrodnictwa i sadownictwa na na-
szym terenie   z dr inø. Wilhelmem Piterπ, Podkarpackim Inspek-
torem Inspekcji Nasiennej w Rzeszowie oraz z dr inø. JÛzefem
Kleparskim, by≥ym dyrektorem Sadowniczego Zak≥adu Doúwiad-
czalnego w Albigowej k/£aÒcuta.

q 8 paüdziernika br. odby≥o siÍ kolejne spotkanie dotyczπce przy-
gotowania strategii powiatowej (szerszy materia≥ w kolejnym
numerze).

cd. na str. 6

Starosta dziÍkuje organizatorom za wystawÍ. Fot. A. Stπpor

M≥odzieø z ZSZ w Kolbuszowej i Schola z Parafii pw. Wszystkich åwiÍ-
tych.

w miejscowoúci Ostrowy Baranowskie na odcinku o d≥ugoúci 1300m,
oraz na drodze nr 324 w miejscowoúci Jagodnik na odcinku o d≥ugoúci
950 m. Na drodze nr 326 w miejscowoúci Izdebnik wykonano odnowÍ
nawierzchni, u≥oøono dywanik na odcinku o d≥ugoúci 300 m. RÛwnieø
na drodze nr 322 w miejscowoúci Ostrowy Tuszowskie na d≥. 180 m
wykonano odnowÍ nawierzchni i u≥oøono dywanik.

Gmina Kolbuszowa. Na drodze powiatowej nr 352 w miejsco-
woúciach DomatkÛw i PrzedbÛrz wykonano powierzchniowe utrwa-
lenie nawierzchni na odcinku o d≥ugoúci 2071 m. RÛwnieø na drodze
nr 353 w miejscowoúci DomatkÛw na odcinku o d≥ugoúci 717 m, na
drodze nr 354 w miejscowoúci Nowa Wieú i DomatkÛw na odcinku
drogi o d≥ugoúci 1677 m, oraz na drodze nr 379 w miejscowoúci PorÍ-
by KupieÒskie na odcinku drogi o d≥ugoúci 653 m  wykonano po-
wierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na terenie Kolbuszowej do-
konano przebudowy chodnika w  obrÍbie drogi nr 355 przy ul. ObroÒ-
cÛw Pokoju na odcinku o d≥ugoúci 120 m. RenowacjÍ rowÛw przy-
droønych wykonano na drodze nr 376 w miejscowoúci Wide≥ka na
odcinku o d≥ugoúci 307 m oraz na drodze nr 377 w miejscowoúci Kup-
no na odcinku o d≥ugoúci 763 m. Na drodze 379 w miejscowoúci Po-
rÍby KupieÒskie wykonano mechaniczne úciÍcie poboczy ziemnych
na odcinku drogi o d≥. 653 m.

Gmina Niwiska. Na drodze nr 353 w miejscowoúci Zapole od-
nowiono nawierzchniÍ i u≥oøono dywanik na odcinku drogi o d≥u-
goúci 200 m. RenowacjÍ rowÛw przydroønych wykonano na drodze
nr 330 w miejscowoúci Przy≥Ík na odcinku drogi o d≥ugoúci 630 m,
oraz na drodze nr 351 w miejscowoúci Zapole na odcinku o d≥ugoúci
600 m. Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na dro-
dze nr 330 w miejscowoúci Przy≥Ík na odcinku drogi o d≥ugoúci 165 m.
Na tej samej drodze wykonano poszerzenia nawierzchni  na odcinku
drogi o d≥ugoúci 165 m.

Gmina Majdan KrÛlewski. Wykonano powierzchniowe utrwa-
lenie nawierzchni na drodze nr 734 w miejscowoúci Krzπtka na odcin-
ku o d≥ugoúci 500 m oraz na drodze nr 730 w miejscowoúci Majdan
KrÛlewski na odcinku o d≥ugoúci 170 m. Na drodze nr 734 w miejsco-
woúci Krzπtka wykonano úciÍcie mechaniczne poboczy ziemnych  na
d≥ugoúci 500 m. Na drodze nr 725 w miejscowoúci Huta Komorowska
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OG”LNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat kolbuszowski zajmuje powierzchniÍ 774 km2. Liczba miesz-
kaÒcÛw wynosi 60,3 tys. osÛb. GÍstoúÊ zaludnienia powiatu jest ni-
ska i wynosi 78 osÛb na km2. Siedzibπ w≥adz powiatowych jest mia-
sto Kolbuszowa liczπce 8,9 tys. ludnoúci. Blisko 40% ludnoúci powiatu
koncentruje siÍ w gminie i mieúcie Kolbuszowa. Ponad 85% miesz-
kaÒcÛw powiatu kolbuszowskiego stanowi spo≥ecznoúÊ wiejska.
Powiat leøy na skraju Puszczy Sandomierskiej. Przez jego obszar
przep≥ywa rzeka Nil, bÍdπca dop≥ywem Przyrwy. Miasto Kolbuszo-
wa i powiat kolbuszowski po≥oøone sπ w bliskiej odleg≥oúci od Rze-
szowa, stolicy wojewÛdztwa podkarpackiego, oraz od takich waø-
nych oúrodkÛw przemys≥owych regionu jak Mielec, Tarnobrzeg i Sta-
lowa Wola.
Na powiat kolbuszowski sk≥ada siÍ miasto i gmina Kolbuszowa, oraz
gminy wiejskie Cmolas, Dzikowiec, Majdan KrÛlewski, Niwiska,
RaniøÛw. Struktura administracyjna powiatu obejmuje 54 so≥ectwa
oraz 51 miejscowoúci. Powiat kolbuszowski graniczy z powiatami:
rzeszowskim, tarnobrzeskim, stalowowolskim, ropczycko-sÍdzi-
szowskim oraz mieleckim.

Przez powiat kolbuszowski przebiegajπ waøne szlaki komu-
nikacyjne wojewÛdztwa podkarpackiego. Sπ to: droga krajowa Nr 9
≥πczπca wojewÛdztwo z centrum kraju i granicπ po≥udniowπ ze S≥o-
wacjπ oraz Szerokotorowa Linia Hutniczo-Siarkowa (LHS) ålπsk ñ
WschÛd. Na obszarze powiatu krzyøujπ siÍ waøne w wojewÛdztwie
podkarpackim trasy drogowe: RzeszÛw ñ Mielec; RzeszÛw ñ Tarno-

DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Rada Powiatu Kolbuszowskiego podjÍ≥a 6 marca 1999r. uchwa≥Í w
sprawie opracowania strategii rozwoju powiatu. StrategiÍ przygotowujπ
prof. dr hab. A Klasik i dr R. GÛra wspÛlnie z radπ liderÛw powo≥anπ przez
Zarzπd Powiatu

Strategia okreúli kierunki rozwoju, szanse i zagroøenia; stanie siÍ do-
kumentem na podstawie ktÛrego zostanπ przygotowane plany realizacyjne
zadaÒ, ktÛrych wykonanie poprawi pozycjÍ ekonomicznπ powiatu i tym
samym warunki øycia mieszkaÒcÛw. Øe nie bÍdzie to ≥atwe wyzwanie úwiad-
czy (prezentowana w tym numerze ÑZiemi Kolbuszowskiejî) ÑDiagnoza
obecnej sytuacji powiatu kolbuszowskiegoî. Wiadomym jednak jest, øe to
tylko odwaøne, wspÛlne rozwiπzywanie problemÛw, zw≥aszcza trudnych,
moøe poprawiÊ warunki øycia oraz stworzyÊ szansÍ dynamicznego rozwo-
ju powiatu w przysz≥oúci i do tego zmierzamy.

ZBIGNIEW LENART
STAROSTA KOLBUSZOWSKI

cd ze str. 5
wykonano podwÛjne skropienie emulsjπ asfaltowπ na odcinku o d≥u-
goúci 500 m. RenowacjÍ rowÛw z budowπ zjazdÛw wykonano na dro-
dze nr 726 w miejscowoúci KomorÛw na odcinku o d≥ugoúci 2200 m i
na drodze nr 727 w miejscowoúci KomorÛw na odcinku drogi o d≥ugo-
úci 570 m.

Gmina Stary Dzikowiec. Na drodze nr 357 w miejscowoúci
Mechowiec przebudowano przepust pod drogπ. RenowacjÍ rowÛw
przydroønych wykonano na drodze nr 361 w miejscowoúci Kopcie
na odcinku drogi o d≥ugoúci 120 m, na drodze nr 362 w miejscowoúci
Kopcie na odcinku  o d≥ugoúci 380 m oraz na drodze nr 356 w miej-
scowoúci Kopcie na odcinku o d≥ugoúci 600 m. Na drogach nr 364 w
miejscowoúci Wilcza Wola na odcinku o d≥ugoúci 1900 m i na drodze
nr 356 w miejscowoúci Kopcie wykonano powierzchniowe utwardze-
nie nawierzchni na odcinku o d≥ugoúci 270 m. Na drodze nr 364 w
miejscowoúci Wicza Wola na odcinku o d≥. 1900 m wykonano mecha-
niczne úciÍcie poboczy ziemnych. OdnowÍ nawierzchni oraz u≥oøe-
nie dywanika wykonano na drodze nr 360 w miejscowoúci Lipnica
na odcinku o d≥. 110 m.

Gmina RaniøÛw. Wykonano renowacjÍ rowÛw przydroønych
na drodze nr 368 w miejscowoúci Turka na odcinku o d≥. 653 m. Na
drodze nr 365 w miejscowoúci Wola Raniøowska wykonano odnowÍ
nawierzchni i u≥oøenie dywanika na odcinku o d≥ugoúci 300 m. Wy-
konanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze nr 366
pomiÍdzy Raniøowem a PorÍbami Wolskimi na odcinku o d≥ugoúci
1500 m. Tam rÛwnieø wykonano mechaniczne úciÍcie poboczy ziem-
nych na odcinku drogi o d≥ugoúci 1500 m. RozpoczÍto pog≥Íbianie
rowu przy drodze Zielonka - Mazury.

EUGENIUSZ SZCZEBIWILK

brzeg; Mielec ñ Leøajsk; szlak kolejowy RzeszÛw ñ Tarnobrzeg ñ War-
szawa

POTENCJA£Y ROZWOJOWE POWIATU
Powiat kolbuszowski cechuje prÍønoúÊ demograficzna. Przyrost na-
turalny jest wysoki. Wynosi 4% i kszta≥tuje siÍ powyøej úredniego
przyrostu naturalnego w wojewÛdztwie podkarpackim. Ponad 30%
ludnoúci powiatu stanowiπ osoby w wieku przedprodukcyjnym.
Odsetek ten jest rÛwnieø wyøszy od przeciÍtnej dla ca≥ego regionu.
Powyøej 30% ludnoúci powiatu stanowiπ roczniki mobilne (przedzia-
≥y wiekowe od 20 do 39 lat). Jest to udzia≥ wyøszy od przeciÍtnej
wojewÛdzkiej. M≥odoúÊ demograficzna powiatu podkreúla wysokπ
wartoúÊ nowych miejsc pracy dla jego mieszkaÒcÛw oraz rosnπcπ
presjÍ spo≥ecznπ na rynek pracy oúrodkÛw przemys≥owych. Wska-
zuje na znaczenie edukacji zawodowej oraz rozwoju przedsiÍbior-
czoúci.
Powiat kolbuszowski posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze.
Uøytki rolne zajmujπ ponad 55% powierzchni powiatu. Wskaünik
lesistoúci wynosi blisko 35%. Na obszarze powiatu znajdujπ siÍ zbior-
niki wÛd g≥Íbinowych (Cmolas, Wide≥ka), stanowiπce zasoby wody
pitnej, oraz duøy rekreacyjny zbiornik wodny Wilcza Wola (160 ha).
Do surowcÛw naturalnych wystÍpujπcych na terenie powiatu zali-
cza siÍ torf, glinÍ, piasek i kruszywo.
Powiat jest s≥abo wyposaøony w infrastrukturÍ ochrony úrodowiska.
Dotyczy to g≥Ûwnie odprowadzenia i oczyszczenia úciekÛw oraz za-
gospodarowania odpadÛw. Walory przyrodniczo-krajobrazowe, bli-
skoúÊ oúrodkÛw miejskich oraz dostÍpnoúÊ komunikacyjna podkre-
úlajπ celowoúÊ koncentracji dzia≥aÒ na rynku rolno-spoøywczym oraz
na tworzeniu zaplecza rekreacyjnego oúrodkÛw miejskich na terenie
powiatu. Naleøy do obszarÛw s≥abo wyposaøonych w infrastruktu-
rÍ. Dotyczy to ñ oprÛcz gospodarki wodno-úciekowej ñ gospodarki
energetycznej, telekomunikacji oraz sieci drÛg lokalnych. Zuøycie
energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w powiecie kol-
buszowskim jest najniøsze w ca≥ym wojewÛdztwie. Podobna sytu-
acja ma miejsce w zakresie sieci gazowej i zuøycia gazu oraz sieci
kanalizacyjnej. Wskaünik telefonizacji kszta≥tuje siÍ poniøej úredniej
wojewÛdzkiej, ktÛra rÛwnoczeúnie jest znacznie niøsza od przeciÍt-
nej krajowej. SieÊ drÛg lokalnych cechuje niski standard, w tym zni-
koma jest d≥ugoúÊ drÛg o nawierzchni ulepszonej. Zasoby mieszka-
niowe jakimi dysponuje powiat wymagajπ powiÍkszenia. Liczba osÛb
przypadajπcych w powiecie na 1 mieszkanie naleøy do najwiÍkszych
w wojewÛdztwie podkarpackim.
Na infrastrukturÍ powiatu sk≥ada siÍ infrastruktura szkolnictwa po-
nadpodstawowego, ktÛra obejmuje 11 szkÛ≥ w tym 8 szkÛ≥ stanowiπ
technika i licea zawodowe. Powiat nie dysponuje szko≥ami artystycz-
nymi II stopnia oraz szko≥ami policealnymi. £πczna liczba uczniÛw
szkÛ≥ úrednich wynosi blisko 2,0 tys. osÛb. Wskaünik dostÍpnoúci
szkolnictwa úredniego wynosi w powiecie 37,7%, wobec 56,6% w wo-
jewÛdztwie podkarpackim. Mniejsza ranga miasta Kolbuszowa w
porÛwnaniu z sπsiednimi oúrodkami przemys≥owymi wskazuje, øe
miejscowa m≥odzieø ma moønoúÊ korzystania z nauki w szko≥ach
úrednich funkcjonujπcych w tych miastach.
Powiat kolbuszowski posiada infrastrukturÍ ochrony zdrowia na ktÛ-
rπ sk≥ada siÍ szpital z 218 ≥Ûøkami, 6 przychodni, 14 oúrodkÛw zdro-
wia i 8 aptek. Personel medyczny zatrudniony w s≥uøbie zdrowia w
przeliczeniu na 10 tys. mieszkaÒcÛw kszta≥tuje siÍ poniøej úredniej
wojewÛdzkiej.
Powiat dysponuje infrastrukturπ w dziedzinie kultury, turystyki,
sportu i rekreacji. Posiada muzeum z salπ wystaw, skansen, 2 domy
kultury, 2 baseny, 3 korty tenisowe, 26 bibliotek i 2 punkty biblio-
teczne. Powiat posiada 221 miejsc noclegowych. Liczba turystÛw w
przeliczeniu na 1000 mieszkaÒcÛw wynosi 51 osÛb wobec 235 osÛb
przeciÍtnie w skali wojewÛdztwa podkarpackiego.
W zakresie infrastruktury technicznej niezbÍdna jest koncentracja
wspÛlnych przedsiÍwziÍÊ na obszarach wiejskich. Natomiast w dzie-
dzinie funkcji us≥ugowych wzmocnienia wymaga pozycja stolicy po-
wiatu.

PROFIL I BAZA EKONOMICZNA POWIATU
Powiat kolbuszowski jest powiatem o profilu rolniczym. OgÛlna licz-
ba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi prawie 8,8 tys. go-
spodarstw. Na obszarze powiatu dominujπ gospodarstwa rolne o po-
wierzchni od 1-7 ha. Stanowiπ one 87% ≥πcznej liczby gospodarstw.
PrzeciÍtna powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie powiatu
wynosi 4,35% ha i jest wyøsza od úredniej w wojewÛdztwie podkar-
packim kszta≥tujπcej siÍ na poziomie 3,5 ha.
Przy za≥oøeniu, øe indywidualne gospodarstwo rolne prowadzi wy-
≥πcznie jego w≥aúciciel, moøna szacowaÊ, øe zatrudnienie w rolnic-
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twie indywidualnym przekracza po≥owÍ
ogÛ≥u zatrudnionych w skali powiatu. W
dzia≥alnoúci pozarolniczej najwiÍksze znacze-
nie ma przemys≥ i handel. Sektory te dajπ za-
trudnienie dla blisko po≥owy osÛb zatrudnio-
nych poza rolnictwem.
Baza ekonomiczna powiatu kolbuszowskie-
go z≥oøona g≥Ûwnie z rolnictwa, przemys≥u i
handlu nie zapewnia wystarczajπcej liczby
miejsc pracy i poziomu dochodÛw jego
mieszkaÒcom.
W powiecie kolbuszowskim istnieje sektor
ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw o zrÛøni-
cowanej strukturze branøowej. Dotyczy to za-
k≥adÛw przetwÛrstwa owocowo-warzywne-
go, zak≥adÛw meblowych, ceramiki budow-
lanej, stolarki budowlanej, kruszywa natural-
nego, firm transportowych oraz firm handlo-
wo-us≥ugowych. Obecny jego potencja≥ eko-
nomiczny nie pozwala na tworzenie nowych
miejsc pracy w skali niezbÍdnej dla wch≥o-
niÍcia duøej nadwyøki zasobÛw ludzkich.
Sektor ten wymaga zewnÍtrznego wsparcia
finansowego. Stopa bezrobocia w powiecie
kolbuszowskim jest wysoka. Wynosi ona 16%
i jest znacznie wyøsza od przeciÍtnej stopy
bezrobocia w wojewÛdztwie, kszta≥tujπcej siÍ
na poziomie 13,2%. W ogÛlnej liczbie bezro-
botnych wynoszπcej prawie 5,4 tys. osÛb, aø
77% stanowiπ osoby bez prawa do zasi≥ku.
Natomiast 22% ogÛlnej liczby bezrobotnych
stanowiπ ludzie m≥odzi pragnπcy podjπÊ pra-
cÍ po raz pierwszy.
Pozycja ekonomiczna powiatu kolbuszow-
skiego w wojewÛdztwie podkarpackim jest
niska. WspÛlnie z powiatami: brzozowskim,
strzyøowskim, ropczycko-sÍdziszowskim i
niøaÒskim zosta≥ on zaliczony do subregio-
nu úrodkowo-zachodniego. Jest to subregion
rolniczy, na obszarze ktÛrego wystÍpujπ licz-
ne bariery rozwojowe.
Podniesienie poziomu ekonomicznego i wa-
runkÛw øycia mieszkaÒcÛw subregionu, ktÛ-
ry uznany zosta≥ w za≥oøeniach ÑStrategii
rozwoju wojewÛdztwa podkarpackiegoî, za
obszar problemowy, wymaga aktywnej poli-
tyki rozwoju prowadzonej w skali ca≥ego wo-
jewÛdztwa. Subregion úrodkowo-zachodni, a
w tym powiat kolbuszowski powinien zostaÊ
objÍty priorytetem pierwszego rzÍdu dla
wsparcia zarÛwno ze úrodkÛw samorzπdo-
wych wojewÛdztwa podkarpackiego jak i
przede wszystkim wsparcia zewnÍtrznego, w
tym europejskimi úrodkami pomocowymi.
RozwÛj powiatu kolbuszowskiego bÍdzie sil-
nie uwarunkowany pozytywnymi zmianami
i wspÛ≥pracπ z sπsiednimi oúrodkami. Po-
myúlna restrukturyzacja przedsiÍbiorstw i
rozwÛj takich oúrodkÛw jak Mielec, Tarno-
brzeg, Nowa DÍba i Stalowa Wola zadecy-
duje o szansach rozwojowych ca≥ego powia-
tu kolbuszowskiego.
Szanse rozwojowe powiatu kolbuszowskie-
go sπ silnie zdeterminowane pozytywnymi
wp≥ywami Rzeszowa jako stolicy regionu
zw≥aszcza gdy chodzi o rynek produktÛw
rolno-spoøywczych, regionalny rynek zbytu
dla produktÛw ma≥ych i úrednich firm oraz
o promocjÍ produktÛw na rynki zewnÍtrzne.
Istotne znaczenie mieÊ rÛwnieø bÍdzie roz-
wÛj lotniska w Jasionce, budowa autostrady
A-4 i modernizacja linii kolejowych oraz bli-
skoúÊ specjalnych stref ekonomicznych: mie-
leckiej i tarnobrzeskiej.
Nowe impulsy rozwojowe powiatu kolbu-
szowskiego naleøy wiπzaÊ z inicjatywami lo-
kalnymi i pozyskaniem inwestorÛw w opar-
ciu o takie atuty rozwojowe powiatu jak

atrakcyjne po≥oøenie na szlakach komunika-
cyjnych, zagospodarowanie i wykorzystanie
terenÛw rekreacyjnych, wzmocnienie sektora
ma≥ych i úrednich firm wykorzystujπcych
miejscowe zasoby i walory. NiezbÍdne jest
rÛwnieø wykorzystanie sprzyjajπcego dla roz-
woju powiatu klimatu politycznego.
Waønym zadaniem w≥adz samorzπdowych

powiatu jest zmiana wizerunku powiatu jako
obszaru opÛünionego w rozwoju, bÍdπcego
sypialniπ dla sπsiednich oúrodkÛw przemys≥o-
wych. Typowo rolniczy powiat i kupiecki pro-
fil Kolbuszowej wymagajπ wzmocnienia w≥a-
snπ zaradnoúciπ i przedsiÍbiorczoúciπ, wspÛ≥-
dzia≥aniem z oúrodkami miejskimi, oraz sku-
tecznπ promocjπ i wsparciem zewnÍtrznym.

SILNE I S£ABE STRONY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
SILNE STRONY S£ABE STRONY

PIERWSZORZ DNE

q Walory przyrodnicze, kulturowe i krajobra-
zowe w tym zbiornik Wilcza Wola, tereny le-
úne i obszary chronione, rezerwaty przyrody,
skansen, tradycje kulturalne,
q Krzyøowanie siÍ na terenie powiatu rÛø-
nych szlakÛw komunikacyjnych oraz jego po-
≥oøenie w bliskoúci Rzeszowa i innych waø-
nych oúrodkÛw przemys≥owych
q Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (hala
widowiskowa, kryta p≥ywalnia, stadion spor-
towy, korty tenisowe, baza noclegowa)
q Kultura rolna, ekologiczne rolnictwo, pro-
dukcja i przetwÛrstwo zdrowej øywnoúci w
tym rozwÛj przetwÛrstwa owocowo-warzyw-
nego
q Wzrost inicjatyw gospodarczych i rozwÛj
przedsiÍbiorczoúci  w spo≥ecznoúciach lokal-
nych z wykorzystaniem zasobÛw finanso-
wych pochodzπcych z pracy zarobkowej za
granicπ

q Niski standard techniczny infrastruktury
drogowej, w tym z≥a jakoúÊ drÛg powiatowych
i gminnych
q Nieatrakcyjny rynek pracy i brak moøliwo-
úci zagospodarowania w skali powiatu wy-
kwalifikowanych zasobÛw ludzkich
q Migracja zarobkowa m≥odych i przedsiÍbior-
czych ludzi do duøych miast oraz za granicÍ.

DRUGORZ DNE

q Zintegrowana spo≥ecznoúÊ oparta na
mocnych wiÍziach rodzinnych i religijnych
oraz pomocy sπsiedzkiej
q WystÍpowanie na terenie powiatu
zbiornikÛw wÛd podziemnych oraz ujÍÊ
wodnych
q Lokalne zasoby drzewa moøliwe do
dalszego, g≥Íbszego przetworzenia
q Wysi≥ek inwestycyjny samorzπdÛw
terytorialnych na rzecz rozwoju infrastruk-
tury technicznej i informatyki

q Brak infrastruktury rekreacyjnej oraz
zaplecza noclegowo-gastronomicznego przy
zbiorniku Wilcza Wola
q Duøe rozdrobnienie indywidualnych
gospodarstw rolnych i niski stopieÒ zorgani-
zowania producentÛw rolnych
q Luki w infrastrukturze technicznej na
obszarach wiejskich
q NiedobÛr nauczycieli informatyki i jÍzyka
angielskiego

SZANSE I ZAGROØENIA ROZWOJOWE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

q Modernizacja waønych szlakÛw komuni-
kacyjnych w tym moøliwoúci zwiπzane z ist-
nieniem kolei szerokotorowej ålπsk-WschÛd
oraz projektowanπ autostradπ A-4
q MoøliwoúÊ transferu doúwiadczenia, wie-
dzy i  úrodkÛw pomocowych z Unii Europej-
skiej oraz realizacja europejskiego programu
rozwoju sektora rolnego i obszarÛw wiejskich
q BliskoúÊ krajÛw WNP oraz wielkoúÊ
wschodniego rynku zbytu zw≥aszcza w za-
kresie produktÛw rolnych
q MoøliwoúÊ kszta≥cenia siÍ m≥odzieøy w
Rzeszowskim Oúrodku Akademickim
q Pozytywne efekty reformy administracyj-
nej, w  tym decentralizacja finansÛw publicz-
nych oraz postÍp w reformowaniu sektorÛw
spo≥ecznych

q Brak d≥ugofalowej polityki paÒstwa wspie-
rajπcej restrukturyzacjÍ rolnictwa  ∑ Konkuren-
cyjny import produktÛw rolnych i  niska kon-
kurencyjnoúÊ krajowej øywnoúci na rynku miÍ-
dzynarodowym
q Restrukturyzacja zatrudnienia w duøych
przedsiÍbiorstwach zlokalizowanych w Stalo-
wej Woli, Mielcu, Tarnobrzegu i Nowej DÍbie
oraz brak alternatywnych miejsc pracy

DRUGORZ DNE
q BliskoúÊ Aglomeracji Rzeszowskiej, w tym
rozwÛj funkcji handlowo- us≥ugowej
Rzeszowa
q Popyt mieszkaÒcÛw oúrodkÛw miejskich
na us≥ugi rekreacyjne úwiadczone na
obszarze powiatu

q Brak zewnÍtrznego wsparcia finansowego
dla inwestycji infrastrukturalnych zwiπza-
nych z zagospodarowaniem rekreacyjnym
zbiornika wodnego w Wilczej Woli
q Zagroøenie stopniowego zmniejszania siÍ
rynku zbytu produktÛw rolnych w krajach
za wschodniπ granicπ
q NiestabilnoúÊ systemu podatkowego i
coraz trudniejszy dostÍp do úrodkÛw
budøetowych i preferencyjnych kredytÛw
q S≥aby potencja≥ szkolnictwa wyøszego w
regionie
q Zagroøenie likwidacji linii kolejowej
RzeszÛw ñ Tarnobrzeg
q Dominacja ekonomiczna i rynkowa krajÛw
Unii Europejskiej.

SZANSE ROZWOJOWE ZAGROØENIA ROZWOJOWE

PIERWSZORZ DNE
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MIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWA

30 wrzeúnia w Pa≥acu Prezydenckim odby≥o siÍ wrÍczenie nagrÛd dla wyrÛønionych w
Sportowym Turnieju Miast i Gmin Polski í99. Kolbuszowa  zdoby≥a I miejsce  w swej kategorii.

XV sesja Rady Miejskiej
XV sesjÍ w dniu 29 wrzeúnia rozpoczπ≥

przewodniczπcy Rady Miejskiej pan Jan
Wiπcek. Pierwszy punkt sesji dotyczy≥ in-
formacji na temat pomocy spo≥ecznej na
terenie miasta i gminy.

Pani Teresa Kubiú zastÍpca kierow-
nika Miejsko - Gminnego Oúrodka, Pomo-
cy Spo≥ecznej w Kolbuszowej,  przedsta-
wi≥a  dzia≥alnoúÊ Oúrodka, wskazujπc
szczegÛlnie na  podejmowane dzia≥ania w
zakresie pomocy ludziom znajdujπcym siÍ
w trudnej sytuacji materialnej

Pani Ewa WÛjcicka, cz≥onek grupy
charytatywnej,  przedstawi≥a problemy z
jakimi spotyka siÍ  CARITAS Polska ak-
tywnie dzia≥ajπcy przy koúciele parafial-
nym Wszystkich åwiÍtych w Kolbuszo-
wej, wydajπc m.in. darmowe posi≥ki. O
dzia≥alnoúci Polskiego Komitetu Pomocy
Spo≥ecznej w Kolbuszowej, oraz proble-
mach z jakimi siÍ boryka, poinformowa≥a
RadÍ Miejskπ pani Alicja Furga≥ reprezen-
tujπca Zarzπd Miejsko - Gminny PKPS-u.

W trakcie sesji zosta≥y podjÍte
uchwa≥y w sprawie:

- zawarcia porozumienia dotyczπcego
realizacji pod nazwπ "odnowy i re-
monty drÛg powiatowych " pomiÍdzy
Zarzπdem Miasta i Gminy i Zarzπdem
Powiatu,

- zmian w budøecie Miasta i Gminy Kol-
buszowa na 1999 rok,

- ustalenia op≥at za úwiadectwa pocho-
dzenia zwierzπt wydawanych przez
so≥tysÛw,

- za wydanie úwiadectwa jednostkowe-
go miejsca pochodzenia zwierzπt op≥a-
ta wynosi 3 z≥,

Kolbuszowa Pierwsza

Prezydent Kwaúniewski wrÍcza nagrodÍ burmistrzowi Chmilowcowi za zajÍcie pierwszego miejsca w
sportowym turnieju miast i gmin Polski 99.

- za wydanie úwiadectwa zbiorczego
miejsca pochodzenia zwierzπt op≥ata
wynosi 10 z≥,

- procedury uchwalania budøetu Miasta
i Gminy,

- ustalenia najniøszego wynagrodzenia
i wartoúci punktu pozwalajπcego usta-
liÊ wynagrodzenie pracownikÛw:

- Zespo≥u Oúwiatowego Miasta i Gmi-
ny,

- Zak≥adu Us≥ug Komunalnych
- Zak≥adu Ciep≥ownictwa,
- Zak≥adu Wodno-Kanalizacyjnego w

Kolbuszowej
- wyraøenia zgody na nabycie od Joan-

ny i Romana Styga, zam. w Kolbuszo-

wej ulica Nowe Miasto 10, niezabudo-
wanej nieruchomoúci gruntowej z
przeznaczeniem pod budowÍ parkin-
gu.

- wyraøenia zgody na sprzedaø bez
przetargu niezabudowanej nierucho-
moúci gruntowej stanowiπcej w≥asnoúÊ

Miasta i Gminy Kolbuszowa, po≥oøo-
nej w Kupnie,

- oraz na sprzedaø w trybie przetargo-
wym nieruchomoúci gruntowych sta-
nowiπcych w≥asnoúÊ Miasta i Gminy
Kolbuszowa, po≥oøonych w Kolbuszo-
wej  przy ul. Pi≥sudskiego.

Zosta≥a rÛwnieø przedstawiona
przez kierownika Wydzia≥u Rozwoju Go-
spodarczego i Gospodarki Przestrzennej
przy UrzÍdzie Miasta i Gminy informa-
cja o realizacji zadaÒ inwestycyjnych w
mieúcie i gminie Kolbuszowa.

ELØBIETA SYPER

Wszystko zaczÍ≥o siÍ w 1991 roku,
kiedy to TAFISA TRIM and Fitnes Interna-
tional Sport for All Association og≥osi≥o
turnieje  na wszystkich kontynentach úwia-
ta tzw. Challenge -Day . W turnieju tym,
corocznie  uczestniczy 123 instytucje  i or-
ganizacje sportu dla wszystkich  w 101
paÒstwach. W Polsce nad ChallengeñDay
patronuje Urzπd Kultury Fizycznej i Tury-
styki, ktÛry og≥osi≥  Sportowy Turniej
Miast i Gmin. Dlatego co roku po elimina-
cjach do Challenge- Day, w ostatniπ úrodÍ
maja odbywa siÍ Sportowy Turniej Miast
i Gmin Polski.

WspÛ≥zawodnictwo w tym turnieju
polega na porÛwnaniu procentu liczby
ludnoúci  do liczby uczestnikÛw rÛønych
form aktywnoúci fizycznej w danym dniu
przez przynajmniej 15 minut.  Dlatego teø,
w turnieju tym uczestniczπ wszystkie
szko≥y podstawowe i úrednie, przedszko-
la , zak≥ady pracy oraz wszyscy chÍtni
mieszkaÒcy miasta i gminy. Organizatora-
mi tych rozgrywek na szczeblu lokalnym,
jest Urzπd Miasta i Gminy.  Burmistrz zaú,
powo≥uje komitety, honorowy i organiza-
cyjny, ktÛre  czuwajπ nad prawid≥owym
przebiegiem turnieju.

W 1995 roku w turnieju miast i gmin
powyøej 20 tys. mieszkaÒcÛw Kolbuszowa
zajÍ≥a I miejsce w Challenge ñ Day, wygry-
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Wakacyjne wspomnienia z Bretanii
W pierwszej po≥owie lipca roku 1999 wy-

ruszy≥a do Francji grupa mieszkaÒcÛw Kolbu-
szowej i okolic.

Celem wyprawy by≥a Bretania kraina , ktÛ-
ra dla cz≥owieka pierwszy raz udajπcego siÍ do
tego najbardziej na zachÛd po≥oøonego kraÒca
Europy , kojarzy siÍ z legendami o krÛlu Artu-
rze szukajπcym z≥otego gralla oraz czarowniku
Marlinie, ktÛry posiad≥ tajemnicÍ wiecznej m≥o-
doúci.

Program pobytu zosta≥ opracowany na
podstawie doúwiadczeÒ z dziewiÍcioletniej juø
wspÛ≥pracy Kolbuszowej i PloÎrmel. Obejmowa≥
on szereg atrakcji przybliøajπcych nie tylko wa-
lory turystyczne i krajoznawcze  Bretanii. Spo-
sÛb realizacji programu pozwoli≥, jak siÍ okaza-
≥o po dwÛch tygodniach, poznaÊ rÛwnieø wspa-
nia≥π goúcinnoúÊ i kulturÍ naszych gospodarzy.
Podejmowani przez rodziny francuskie w
PloÎrmel i okolicy mieliúmy okazjÍ poznaÊ zwy-
k≥ych ludzi i ich codzienne øycie.

SposÛb traktowania nas przez bretoÒskich
przyjaciÛ≥ by≥ ujmujπcy. SerdecznoúÊ i przyjaüÒ
okazywana na kaødym kroku ≥πczy≥a siÍ z czy-
sto ludzkπ sympatiπ i szacunkiem, o ktÛrπ jak
wiemy wszyscy dosyÊ trudno w innych krajach.

Przemierzajπc BretaniÍ od pÛ≥nocy (Le
Moint Saint Michel i Saint Malo) na po≥udnie
(Carnac i Zatoka Mohrbian) oraz ze wschodu
(Rennes - dawna stolica Bretanii) na zachÛd  mie-
liúmy okazjÍ zobaczyÊ jakim przemianom kul-
turowym ulega≥a, a takøe jak historia doúwiad-
cza≥a i kszta≥towa≥a tÍ ziemiÍ. Poczπwszy od ta-
jemniczych CeltÛw z ich kamiennymi megalita-
mi ustawianymi w zagadkowy sposÛb, poprzez
zmagania bretoÒskich ksiπøπt z najazdami An-
glikÛw (pomnik tzw. bitwy 30-tu w Josselin XII
w.) i fortecÍ - klasztor Le Maint Saint Michel na
wyspie oblewanej przyp≥ywami morza,  ktÛrej
Anglicy pomimo kilkunastu oblÍøeÒ nigdy nie
zdobyli - koÒczπc na  korsarzach wyp≥ywajπcych

z Saint Malo,  gdzie najs≥ynniejszy z nich Jack
Cartie (odkrywca Kanady) spoczywa w miejsco-
wej katedrze. Tym jednak co sprawia, øe Polak
czuje siÍ dobrze jest wszechobecna symbolika
chrzeúcijaÒska ktÛra pomimo poøogi rewolucji
francuskiej, przetrwa≥a i przejawia siÍ w setkach
kamiennych krzyøy widniejπcych na pagÛrkach,
leúnych i polnych drÛøkach, wiejskich i miejskich
koúcio≥ach. OdnaleüÊ moøna rÛwnieø wiele
miejsc chrzeúcijaÒskiego kultu ≥askami s≥ynπcych
dla pπtnikÛw, takich jak Saint Anne d'Auray.

W historii okolic Ploermel doszukaliúmy siÍ
rÛwnieø akcentÛw polskich z okresu ostatniej
wojny úwiatowej. W ma≥ym miasteczku  Com-
blessac pamiÍÊ o polskich øo≥nierzach jest øywa,
a obraz Matki Boskiej CzÍstochowskiej namalo-
wany przez jednego z nich traktowany jest jak
swoisty pomnik ich bytnoúci na bretoÒskiej zie-
mi.

Podobnie w miejscowoúci Malestroit mie-
liúmy okazjÍ stanπÊ na miejscu , w ktÛrym w
obecnoúci prezydenta Raczkiewicza i gen. Sikor-
skiego formowano wojsko polskie. Mogliúmy siÍ
naocznie przekonaÊ jak polskie akcenty histo-
ryczne sπ otoczone opiekπ i naleønπ czciπ.

OgÛlny szacunek i wyrazy sympatii zna-
laz≥y swojπ kulminacjÍ w zaproszeniu naszej gru-
py do udzia≥u w oficjalnych obchodach úwiÍta
narodowego Francji. W rocznicÍ zburzenia Ba-
stylii wziÍliúmy udzia≥ w z≥oøeniu kwiatÛw pod
pomnikiem bohaterÛw w PloÎrmel, a nastÍpnie
zostaliúmy podjÍci przez mera w merostwie.

SpÍdzony we Francji czas pozwoli≥ nam
rÛwnieø na porÛwnania dotyczπce sytuacji eko-
nomicznej i gospodarczej. Jest wiele rozwiπzaÒ
ktÛre moøna zaszczepiÊ na polskim gruncie. Jed-
nym z nich jest sposÛb kreowania swojego oto-
czenia i promocja w≥asnej miejscowoúci. Tym co
przyciπga do Bretanii turystÛw sπ nie tylko nie-
kwestionowane atrakcje turystyczne w postaci
bezcennych zabytkÛw ale rÛwnieø uroda miaste-

czek i wsi ,  ktÛra úwiadczy o umi≥owaniu po-
rzπdku i gospodarnoúci ich mieszkaÒcÛw. Mo-
gliúmy tego doúwiadczyÊ odwiedzajπc las Paim-
pont zwany Broceliande, gdzie dziÍki pomys≥o-
wej promocji z miejsca z pozoru ma≥o atrakcyj-
nego uczyniono obiekt oblegany przez turystÛw.

Wysoki rozwÛj gospodarczy Francji oraz
stabilna sytuacja ekonomiczna jej mieszkaÒcÛw
sprawiajπ, øe øycie naszych bretoÒskich przyja-
ciÛ≥ sk≥ania siÍ bardziej w stronÍ "byÊ" niø "mieÊ".

Warto wiÍc by w zbliøajπcej siÍ 10-tej rocz-
nicy nawiπzania wspÛ≥pracy pomiÍdzy Kolbu-
szowπ  a PloÎrmel uczyniÊ wszystko, aby to co
osiπgnÍliúmy w ostatnich latach sta≥o siÍ naszπ
wizytÛwkπ i moøe drobnym wk≥adem do kultu-
ry  jednoczπcej siÍ Europy.

  JERZY JEZUIT

Burmistrz Chmielowiec z prezydentem Kwa-
úniewskim.

W pa≥acu prezydenckim wúrÛd nagrodzonych.

wajπc z japoÒskim miastem Kamo-Cho,  w
roku nastÍpnym nie uczestniczy≥a w zawo-
dach, w 1997 miasto i gmina  zdoby≥a III
miejsce  w wojewÛdztwie  i nie zakwalifi-
kowa≥a siÍ do ogÛlnopolskiego turnieju.

Rok 1998 wypad≥ le-
piej i znaleüliúmy siÍ
na trzecim miejscu w
Polsce.

W tym roku roz-
grywki odby≥y siÍ 26
maja  i trwa≥y od rana
do 2100 .  Udzia≥  w
turnieju wziÍ≥y
wszystkie organizacje
sportowe dzia≥ajπce
na terenie miasta i
gminy, szko≥y úrednie
i podstawowe, przed-
szkola, zak≥ady pracy,
Fundacja na rzecz
Kultury Fizycznej i
Sportu, nauczyciele
wszystkich szkÛ≥, Po-
licja, oraz  mieszkaÒ-
cy naszego miasta i gminy.  Jak siÍ okaza-
≥o, aktywne uczestnictwo by≥o imponujπ-
ce. Kolbuszowa w kategorii miast i gmin
od 20 tys. do 50 tys. mieszkaÒcÛw, zdoby-
≥a pierwsze miejsce w Polsce.

NagrodÍ za zajÍcie pierwszego miej-
sca, burmistrzowi Miasta i Gminy Kolbu-
szowej wrÍczy≥ Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Aleksander Kwaúniewski,  gra-
tulacje z≥oøy≥ Prezes UrzÍdu Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Jacek DÍbski. W tur-
nieju sportowym miast i gmin tylko trzy
wojewÛdztwa zosta≥y wyrÛønione, w tym
wojewÛdztwo podkarpackie.  Kolbuszo-

wa, stanÍ≥a na czele wojewÛdztwa i Pol-
ski.

Burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew
Chmielowiec, pragnie podziÍkowaÊ dyrek-
torom szkÛ≥ úrednich i podstawowych, na-
uczycielom, zarzπdom osiedli, radom so-
≥eckim oraz  wszystkim uczestnikom roz-
grywek, za pomoc i wysi≥ek w organizacji
tej imprezy. Bez tej pomocy nie by≥oby
moøliwe zwyciÍstwo. GratulujÍ mieszkaÒ-
com miasta i gminy Kolbuszowa ñ powie-
dzia≥ burmistrz.

ELØBIETA SYPER

Janin Le Stradic (po lewej) jedna z prekursorek
nawiπzania wspÛ≥pracy miÍdzy Kolbuszowπ i
Ploermel. Po prawej autor artyku≥u.
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OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE... Gimnazjum
Z dniem 1 wrzeúnia 1999 r. na terenie Ni-

wisk zosta≥o utworzone gimnazjum, ktÛre funk-
cjonuje w jednym budynku ze szko≥π podstawo-
wπ. UczÍszcza do niego 77 uczniÛw, tworzπcych
trzy rÛwnoleg≥e oddzia≥y. Dla gimnazjalistÛw spo-
za Niwisk gmina zorganizowa≥a dowÛz autobu-
sami przez dwÛch przewoünikÛw. M≥odzieø  ma
rÛwnieø moøliwoúÊ korzystania ze úwietlicy.

W placÛwce tej, w ktÛrej funkcjÍ dyrektora
pe≥ni Halina RÍbisz, zatrudnionych jest 15 nauczy-
cieli. Jest dwÛch nauczycieli jÍzykÛw obcych: an-
glistka i romanistka.

DziÍki wydatnym staraniom w≥adz gmin-
nych, w budynku mieúci siÍ dobrze wyposaøona
pracownia komputerowa z 9 stanowiskami dla
uczniÛw oraz sala gimnastyczna. Obecnie trwajπ
prace budowlane przy dwÛch boiskach sporto-
wych. Od 15 paüdziernika planowane jest urucho-
mienie kuchni, dziÍki ktÛrej m≥odzieø bÍdzie mia≥a
moøliwoúÊ skorzystania z ciep≥ego posi≥ku.

PRACOWNICY URZ DU GMINY
W NIWISKACH

W dniu 29.09.1999 r. w úwiÍto úw. Archanio≥Ûw: Micha≥a, Rafa≥a i Ga-
briela w Szkole Podstawowej w Niwiskach ody≥o siÍ uroczyste pasowanie
uczniÛw kl. I oraz poúwiÍcenie pomieszczeÒ oddzia≥u przedszkolnego i
sto≥Ûwki szkolnej.

Po¿egnanie
Komisja WspÛ≥pracy z Zagranicπ Rady

Miejskiej w Kolbuszowej z g≥Íbokim øalem
zawiadamia o odejúciu do wiecznego

spoczynku wspania≥ych przyjciÛ≥ z Francji.
W ostatnim czasie zmarli

Juliette Mauche, Marie - Paule
Benoit i Claude  Eon.
By≥y to osoby ca≥ym sercem

zaangaøowane  w pracÍ na rzecz
wspÛ≥pracy PloÎrmel z Kolbuszowπ.
Jesteúmy im za to dzie≥o wdziÍczni
i jednoczeúnie zapewniamy o jego

kontynuacji. Rodzinie i przyjacio≥om
zmar≥ych sk≥adamy wyrazy wspÛ≥czucia.

Informujemy, øe w dniu 9 wrzeúnia br.
w koúciele parafialnym

w Kupnie odprawiono MszÍ úw.
w intencji zmar≥ych.

CZ£ONKOWIE KOMISJI

Pasowanie na uczniÛw

Pierwsza czÍúÊ uroczystoúci odby≥a siÍ
w koúciele parafialnym pw. úw. Miko≥aja w
Niwiskach. Ks. kanonik Wies≥aw Augustyn
i ks. Mariusz Skiba odprawili dla pierw-
szoklasistÛw i ich rodzicÛw MszÍ úw., pod-
czas ktÛrej poúwiÍcili przybory szkolne dla
pierwszakÛw oraz krzyøe do sali ÑzerÛw-
kiî i Gimnazjum w Niwiskach.

Dalsza czÍúÊ spotkania mia≥a miej-
sce w szkole. Ks. proboszcz poúwiÍci≥ nowo
oddane sale oddzia≥u przedszkolnego i sto-
≥Ûwki, udzielajπc maluchom b≥ogos≥awieÒ-
stwa. Tradycyjnego pasowania na ucznia

dokona≥a dyr. szko≥y Joanna ZieliÒska.
Wydarzeniu temu towarzyszy≥a piÍkna in-
scenizacja obrazujπca dobro i z≥o w wyko-
naniu pierwszakÛw i samorzπdu szkolne-
go. Przygotowali jπ uczniowie pod kierun-
kiem p. Urszuli Zawiszy i p. Barbary GÛrki
- Starzec.

UroczystoúÊ zakoÒczy≥o wspÛlne
spotkanie przy herbacie rodzicÛw i
uczniÛw.

PRACOWNICY URZ DU GMINY
W NIWISKACH

Uroczysta akademia
Gaude Mater Polonia odúpiewa-

nym przez chÛr  Szko≥y Podstawo-
wej Nr1, rozpoczÍ≥a siÍ uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, zorganizowana przez bur-
mistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa.
Liczne grono nauczycielskie zgroma-
dzi≥o siÍ aby wspÛlnie  uczciÊ ten
dzieÒ.

M≥odzieø szkolna przygotowa≥a czÍúÊ
artystycznπ, w ktÛrej nie tylko przedstawi≥a
dzieje szkolnictwa polskiego, ale takøe wyra-
zi≥a swπ wdziÍcznoúÊ nauczycielom za ich pra-
cÍ, cierpliwoúÊ, wytrwa≥oúÊ i przekazywanπ
wiedzÍ. Serdeczne øyczenia nauczycielom,
pracownikom administracji i obs≥ugi z≥oøyli:
przewodniczπcy Rady Miejskiej  Jan Wiπcek,
burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmie-
lowiec, inspektor oúwiaty przy UMiG w Kol-
buszowej Witold StagraczyÒski, oraz prze-
wodniczπcy ZNP oddzia≥ Kolbuszowa  Jan
Mierzwa. Zbigniew Chmielowiec deklarujπc
dobrπ wspÛ≥pracÍ  w≥adz samorzπdowych
oraz pomoc szko≥om,  wrÍczy≥ 12 nagrÛd zaBurmistrz sk≥ada gratulacje wyrÛønionym nauczycielom
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Osteoporoza
D r  n .  m e d . J a r o s ³ a w  R a g a n  r a d z i :

Osteoporoza to choroba zrzeszotnienia koúci. Polega ona na
nadmiernej utracie tkanki kostnej, co z kolei powoduje, ze koúci
stajπ siÍ wyjπtkowo kruche i niewytrzyma≥e - zrzeszotnia≥e koúci
mogπ ulec z≥amaniu nawet przy prÛbie podniesienia pozornie nie-
wielkiego ciÍøaru. T≥umaczπc naukowo jest to zmniejszenie masy
koúci na jednostkÍ jej objÍtoúci.

Przyczyna to podesz≥y wiek (szczegÛlnie u kobiet po prze-
kwitaniu - estrogeny zapobiegajπ niszczeniu koúci), unieruchomie-
nie, leczenie kortykosterydami, nadczynnoúÊ tarczycy, alkoholizm,
akromegalia. Mejscowπ osteoporozÍ obserwuje siÍ wokÛ≥ nie uøy-
wanych stawÛw (np. w reumatoidalnym ich zapaleniu).

CECHY KLINICZNE - na ogÛ≥ chory zg≥asza siÍ z powodu
nag≥ego bÛlu zwiπzanego ze z≥amaniem koúci lub zapadniÍciem
siÍ krÍgu.

BADANIA POMOCNICZE - zwyk≥e badanie radiologiczne
ma ograniczonπ wartoúÊ poza wykluczeniem ewentualnego z≥a-
mania. PewnoúÊ dajπ nam dopiero badania dendydometryczne,
czyli pomiar gÍstoúci koúci. Sπ ürÛd≥a, ktÛre mÛwiπ, øe po 20 roku
øycia kaødy z nas traci oko≥o 1% swojej masy kostnej rocznie. Jed-
nak u kobiet po menopauzie (z racji stopniowego zmniejszania
siÍ iloúci produkowanych przez jajniki estrogenÛw) proces ten ule-
ga gwa≥townemu przyúpieszeniu i utrata wynosi nawet 5% rocz-
nie. Po ukoÒczeniu 45 roku øycia kaødy z nas ma statystycznie
szansÍ znaleüÊ siÍ poúrÛd osÛb, ktÛre zachorujπ na osteoporozÍ.
Po≥owa dotkniÍtych osteoporozπ, w wyniku ktÛrej z≥amali np. szyj-
kÍ koúci udowej pozostaje kalekami do koÒca øycia, a ponad 30%
z powodu tego powik≥ania umiera w ciπgu najbliøszych kilku mie-
siÍcy. Jeúli nawet sk≥onnoúÊ do osteoporozy mamy w genach - moø-
na jednak postÍpowanie choroby zahamowaÊ.

Gdy badania pomocnicze stwierdzπ osteoporozÍ musimy
poddaÊ siÍ terapii. NajogÛlniej polega ona na podawaniu lekÛw
zapobiegajπcych absorpcji koúci i na zaøywaniu magnezu, wap-
nia, witaminy D3 i C. Bardzo istotna w procesie leczenia osteopo-
rozy jest Hormonalna Terapia ZastÍpcza. Leczenie osteoporozy
prowadzi ortopeda, chirurg, ginekolog. Dodajπc, øe dieta bogata
w mleko i ryby, ruch fizyczny, umiarkowane kπpiele s≥oneczne i
hormonalna terapia zastÍpcza to ABC profilaktyki w zapobiega-
niu osteoporozie.

Kobiety, ktÛre sπ bardziej naraøone na osteoporozÍ, powinny
w sposÛb szczegÛlny pamiÍtaÊ o diecie bogatej w mleko i jego prze-
twory. Obliczono, øe kobieta przed okresem przekwitania potrze-
buje co najmniej 1000 mg wapnia dziennie co odpowiada w przy-
bliøeniu 3 pe≥nym szklankom mleka.

(zrzeszotnienie koúci, odwapnienie koúci)

cd na str. 12

Dzieci podczas przedstawienia.

szczegÛlne osiπgniÍcia w pracy dydaktyczno -  wychowawczej nauczy-
cielom, dyrektorom szkÛ≥ i przedszkoli z terenu miasta i gminy.

Musimy pamiÍtaÊ takøe o nauczycielach, ktÛrzy podczas II woj-
ny úwiatowej ginÍli za tajne nauczanie, za przekazywanie polskoúci,
powiedzia≥a pani Maria Kuku≥a pedagog szkolny SP Nr 2, przedsta-
wiajπc krÛtkπ historiÍ polskiego szkolnictwa.

Reforma da≥a szko≥om duøπ autonomiÍ w kszta≥towaniu swojej
oferty programowej. Nauczyciele we wspÛ≥pracy ze úrodowiskiem lo-
kalnym i rodzicami stanÍli przed powaønym zadaniem wprowadza-
nia zmian. Edukacja w nowej zreformowanej szkole przebiega w trzech
etapach ; nauczanie zintegrowane w klasach 1-3, nastÍpnie 4ñ6 i gim-
nazja. Nowa szko≥a stawia na rozwijanie umiejÍtnoúci ucznia, patrze-
nie w przysz≥oúÊ z w≥asnego punktu widzenia, rozwijanie zaintereso-
waÒ, oraz miejsce drugiego cz≥owieka w øyciu. Bardzo waønπ rolÍ w
edukacji powinni odgrywaÊ rodzice, ktÛrzy sπ kolebkπ oraz pierwszym
Ñdrogowskazemî jaki dziecko napotyka w swoim øyciu. Szko≥a ma
przygotowywaÊ m≥odych ludzi do wejúcia na rynek pracy jakøe zrÛø-
nicowany i wymagajπcy, pomagajπc w zdobywaniu wiedzy i kwalifi-
kacji. Ale ma takøe uczyÊ jak uchroniÊ siÍ przed negatywnym wp≥y-
wem roønego typu niebezpieczeÒstw tego úwiata, jak narkomania, al-
koholizm itp. Waøne jest aby nauczyciel umia≥ uøyÊ metod, ktÛre za-
chÍci≥yby m≥odzieø i dzieci do Ñrozkoszowania siÍ wiedzπî.

ELØBIETA SYPER

OsteoporozÍ zwyk≥o siÍ nazywaÊ cichym z≥odziejem koúci,
bowiem przez d≥ugi czas drπøy bezboleúnie i bezobjawowo. Jak
zatem stwierdziÊ, czy jesteúmy na niπ jakoú naraøeni? Bez wiÍk-
szego ryzyka pope≥nienia b≥Ídu pozytywnπ odpowiedü otrzyma-
my, gdy okaøe siÍ, øe:

- w rodzinie by≥a osteoporoza,
- naduøywamy nikotyny, kofeiny, alkoholu,
- mamy ma≥o ruchu,
- w diecie ma≥o mleka, ryb i warzyw,
- rzadko przebywamy na s≥oÒcu,
- chorujemy na nerki, wπtrobÍ, nadczynnoúÊ tarczycy, cukrzy-

cÍ, goúciec stawowy,
- poddani byliúmy chemioterapii, przyjmowaliúmy leki przeciw-

zakrzepowe lub sterydy
- mieliúmy z≥amania nadgarstka, stawu biodrowego lub stawÛw

krÍgos≥upa,
- kobiety po menopauzie, ostatnia miesiπczka wystπpi≥a przed

45 rokiem øycia.
Jeøeli na wiÍkszoúÊ pytaÒ odpowiemy - tak -nasze zagro-

øenie osteoporozπ jest duøe, a wizyta u lekarza konieczna!

80 lat PCK

W bieøπcym roku jest obchodzona 80-ta rocznica narodzin Pol-
skiego Czerwonego Krzyøa. Zarzπd Rejonowy PCK w Kolbuszowej
postanowi≥ w szczegÛlny sposÛb uczciÊ tÍ rocznicÍ. W czerwcu br.
zaproponowano, by uczniowie szkÛ≥ powiatu kolbuszowskiego za-
sadzili 80 drzew. Na proúbÍ Zarzπdu PCK w Kolbuszowej o udo-
stÍpnienie sadzonek odpowiedzieli leúnicy ze åwierczowa i  Weryni.
Podarowali 250 drzewek i krzewÛw. Pracownicy PCK w Kolbuszo-

Wystawa prac plastycznych na rynku w Kolbuszowej.
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Orkiestra jakoú
siÍ miewa...

Z muzykiem Stanis≥awem Wronπ z Kolbuszowej roz-
mawia Antoni Stπpor.

ProszÍ przedstawiÊ swojπ osobÍ czytelnikom "Ziemi Kolbu-
szowskiej".
Urodzi≥em siÍ 9 paüdziernika 1929 r. w TrzÍsÛwce. Z miejscowoúci tej
pochodzπ tacy muzycy jak: Stanis≥aw Czachor, JÛzef Fryc, Andrzej
Ha≥daú czy Jan Styga. ZaciÍcie do muzyki mam po moim wujku Pawle
Piotrowskim. By≥ on wysokiej klasy lutnikiem. Przed wojnπ, juø zaszcze-
piony muzycznie gra≥em po weselach. W 1949 r. zosta≥em wcielony do
Marynarki Wojennej w Gdyni. Dosta≥em siÍ do Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej. W owym czasie orkiestra ta by≥a uwaøana

P y ³ k iP y ³ k iP y ³ k iP y ³ k iP y ³ k i
Z Kolbuszowej. Dnia 9 bm. przyby≥ w granice powiatu

kolbuszowskiego JE. hr. Go≥uchowski, powitany przez pre-
zesa hr. Tyszkiewicza i starostÍ dr Michniewskiego, reprezen-
tacje gmin powiatu wys≥a≥y po kilkadziesiπt koni, na ktÛrych
dziarska m≥Ûdü mazurska w czterech odmiennych w powie-
cie uøywanych narodowych strojach jakby plutonami podzie-
lona na dwÛjki poprzedza≥a i zamyka≥a szereg powozÛw. Na
wstÍpie przy wzniesionej ozdobnej bramie pierwszych gmin
ktÛre mia≥ przejeødøaÊ hr. namiestnik, Wide≥ka i Kupno, ocze-
kiwa≥ z radnemi i nauczycielem na czele dziatwy szkolnej
naczelnik gminy ktÛry podajπc chleb i sÛl wita≥ goúcia sta-
rym obyczajem: ÑMoøe tam, mÛwi≥, na szerokiem a wielkiem
úwiecie takich goúci inaczej witajπ, my tu zachowujπc zwy-
czaj ojcÛw naszych, witamy ciÍ chlebem i solπ jako zastÍpcÍ
cesarza i krÛla, tym gospodarskim darem Boøym abyú go
zdrÛw w zakπtku naszym poøywa≥ i nigdy o nas nie zapo-
mnia≥ tak jak my starsi i ta drobna dziatwa niezapomniemy
do úmierci dnia szczÍúliwego przybycia twojego do nasî

Hr. Go≥uchowski Agenor (812-1875), polityk, konserwa-
tysta, od 1843 r. cz≥onek Sejmu Stanowego. W latach 1850-59,
1866-68 i 1871-75 namiestnik Galicji. Uzyska≥ ograniczone
uprawnienia dla j. polskiego w sπdzie i urzÍdach.

cd. ze str. 11

wej  wraz z uczniami 12-tu szkÛ≥ zasadzili trzy razy wiÍkszπ liczbÍ
drzewek niø by≥o w planach. RÛwnieø przed wakacjami og≥oszony
zosta≥ konkurs na prace plastyczne tematycznie zwiπzane z PCK. Do
organizatorÛw nap≥ynÍ≥o 217 prac. W czerwcu br. na rynku w Kol-
buszowej wystawiono najciekawsze prace. W planach jest organiza-
cja wielkiego biegu czerwonokrzyskiego i turniej pi≥ki noønej.

J”ZEF

Dzieci z Cmolasu z drzewkami.

Kapelmistrz wúrÛd  swych uczniÛw

kÛ≥ka muzyczne. W 1978 r. przenios≥em siÍ do Jeøowego. DziÍki po-
mocy ks. pra≥ata Ludwika Bielawskiego, ktÛry nie øa≥owa≥ grosza na
instrumenty, za≥oøy≥em orkiestrÍ dÍtπ. Najpierw by≥a to orkiestra pa-
rafialna a pÛüniej zmieni≥a status na orkiestrÍ straøackπ. WkrÛtce, po

kilku prÛbach "ogrywaliúmy" prawie wszystkie okoliczne imprezy. W
Jeøowem na rÛønych instrumentach nauczy≥em graÊ 76 uczniÛw. W 1997
r. powrÛci≥em do Kolbuszowej. Za≥oøyliúmy rodzinnπ orkiestrÍ dÍtπ.
Brakowa≥o nam kilku mundurÛw. ZwrÛci≥em siÍ z proúbπ do komen-
danta JÛzefa Halata o wypoøyczenie mi kilku uniformÛw. Komendant
Halat zaproponowa≥ mi, abym za≥oøy≥ straøackπ orkiestrÍ dÍtπ. Poro-
zumieliúmy siÍ z Zarzπdem WojewÛdzkim OSP i zarejestrowaliúmy or-
kiestrÍ. Jest nas ponad 30 orkiestrantÛw, w tym silna reprezentacja ro-
dzinna w postaci 14 osÛb. Grajπ trzy pokolenia WronÛw. Sπ wúrÛd nas
wybitni muzycy. No i orkiestra jakoú siÍ miewa, chociaø z funduszami
jest k≥opot.

W takim razie chyba nie myúli Pan, aby iúÊ na emeryturÍ sko-
ro podjπ≥ siÍ trudu za≥oøenia i budowania od podstaw orkiestry
dÍtej?
W cz≥owieku ca≥y czas jeszcze tkwi ta øy≥ka muzyczna. Jak muzykujÍ,
to ca≥y czas czujÍ siÍ m≥ody.

Jest Pan uczniem organisty W≥adys≥awa Magdy z Kolbuszo-
wej, adepta s≥ynnej organistowskiej szko≥y salezjanÛw w Przemy-
úlu.
Pierwszπ szko≥Í na organach pobiera≥em w≥aúnie u W≥adys≥awa Mag-
dy. DziÍki niemu duøo siÍ nauczy≥em, lecz on nie mÛg≥ mi zapewniÊ
øadnego úwiadectwa posiadanych przeze mnie umiejÍtnoúci i dlatego
podjπ≥em naukÍ w Tarnowie, aby otrzymaÊ dyplom. Pan organista by≥
dla mnie bardzo dobrym nauczycielem i przyjacielem. Jeøeli chodzi o
muzykÍ sakralnπ to bardzo duøo nauczy≥em siÍ w≥aúnie u W≥adys≥a-
wa Magdy.

Kto jeszcze wywar≥  najwiÍkszy wp≥yw na Pana wychowa-
nie muzyczne?
Zami≥owanie do muzyki by≥o u mnie tak potÍøne, øe bez instrumen-
tÛw nie mog≥em siÍ obejúÊ. Zawsze do czegoú dπøy≥em, wyznacza≥em
sobie cel, myúlπ wykracza≥em w przysz≥oúÊ i dlatego mÛj postÍp  mu-
zyczny, to przede wszystkim wynik ciÍøkiej pracy.

Czy w Jeøowem kontynuujπ Pana pracÍ?
Orkiestra dÍta dzia≥a nadal. Jak wyjeødøa≥em z Jeøowego to proszono
mnie, abym przyjeødøa≥ na prÛby orkiestry i abym nadal by≥ jej kie-
rownikiem. Nie zgodzi≥em siÍ, jest to za duøa odleg≥oúÊ od Kolbuszo-
wej, ponad 50 kilometrÛw. PragnÍ jeszcze podzieliÊ siÍ z czytelnikami
"Ziemi Kolbuszowskiej" informacjπ o tym, øe w Jeøowem prÍønie dzia-
≥a muzeum regionalne, ktÛre posiada wspania≥e zbiory. W zbiorach mu-
zeum jest ponad 210 rzeübionych postaci Chrystusa Frasobliwego oraz
wiele cennych ikon. TwÛrcπ muzeum jest ks. Ludwik Bielawski. Mu-
zeum mieúci siÍ w starej plebani. Zapraszam wszystkich do odwiedze-
nia tego obiektu.

Jak Pan zareagowa≥, gdy komendant Halat zaproponowa≥ za-
≥oøenie orkiestry?
Z mi≥π chÍciπ przyjπ≥em tÍ propozycjÍ, poniewaø wiedzia≥em, øe w te-
renie by≥o wielu "uúpionych" muzykÛw, ktÛrzy kiedyú dobrze grali, a
teraz nie byli czynni muzycznie. Wszystkich ich pozbiera≥em i gramy
razem do tej pory.

za najlepszπ reprezen-
tacyjnπ orkiestrÍ dÍtπ w
Wojsku Polskim. W
Gdyni skoÒczy≥em
Szko≥Í Muzycznπ I
Stopnia na trπbkÍ. W
orkiestrze gra≥em
przez trzy lata. Po po-
wrocie z wojska w 1952
r. pracowa≥em w Po-
wiatowym Domu Kul-
tury w Kolbuszowej.
SkoÒczy≥em zaocznie
Technikum Rolnicze w
Weryni i Studium Or-
ganistowskie u ks. Ka-
zimierza Pasionka w
Tarnowie. Przez 15 lat
gra≥em na organach w
koúciele parafialnym w
TrzÍsÛwce. Tam prowa-
dzi≥em scholÍ oazowπ i
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Dyryguje Stanis≥aw Wrona. Fot. M. Kowal

Ale øeby graÊ muszπ byÊ instrumenty,
no i ... pe≥ny øo≥πdek.
Kaødy orkiestrant gra na w≥asnym instrumen-
cie. tylko uczniowie Êwiczπ na wypoøyczo-
nych od pana Frankiewicza instrumentach pa-
rafialnych. Jeszcze wspomnÍ o mundurach lot-
niczych, ktÛre za≥atwi≥em w Szkole Orlπt w
DÍblinie za czasÛw minionego systemu. Za≥a-
twia≥em tÍ sprawÍ przez Urzπd Gminy w Je-
øowem, wtedy przez parafiÍ nic siÍ nie da≥o
za≥atwiÊ. Nuty mamy w≥asne, zapisane w po-
nad 30 ksiπøeczkach marszowych.

Jakie macie trudnoúci w dzia≥alnoúci?
Przede wszystkim finansowe. Ludzie do-
jeødøajπ na prÛby z daleka i nikt im nie zwra-
ca za to pieniÍdzy. Pomaga nam jak moøe sta-
rosta Zbigniew Lenart. Teraz pragnÍ ujednoli-
ciÊ nasze stroje i w zwiπzku z tym przyda≥by
siÍ nam jakiú zastrzyk pieniÍdzy.

Czy macie prywatnych sponsorÛw?
Bardzo chcemy mieÊ jakiú sponsorÛw, aby po-
mogli nam unieúÊ nasze problemy. Zaprasza-
my wszystkich chÍtnych do wspÛ≥pracy. My
od siebie moøemy daÊ trochÍ piÍknej muzyki.

Orkiestra Stanis≥awa Wrony podczas uroczystego otwarcia budynku Sta-
rostwa

Czy u orkiestrantÛw jest zapa≥ do gry?
Tak oczywiúcie, zapa≥ jest wielki. Na kaødπ prÛbÍ i wystÍp orkiestran-
ci stawiajπ siÍ niemal w komplecie. Tu w≥aúnie pragnÍ wymieniÊ wszyst-
kich orkiestrantÛw, sπ to: Ewa Marut, Edyta, Jolanta i Natalia Wrona,
Zbigniew Bia≥ek, JÛzef BieleÒ, Jan Cebula, Edward Grzelak, Damian
Jaskot, Ludwik Karkut, Ryszard K≥osowski, Stanis≥aw Kosiorowski, An-
drzej Krakowski, Jan Marzec, Jan Marut, Kamil Kozak, S≥awomir Opa-
liÒski, Stanis≥aw Ozimek, Stanis≥aw Rudny, Mieczys≥aw i Piotr Sikora,
oraz ch≥opaki z rodziny WronÛw: Artur, Jan, Janusz, Jerzy, Krzysztof,
Krzysztof syn Jerzego, £ukasz, Ryszard, Tomasz i wreszcie ja Stanis≥aw.

Jakπ  widzi Pan przysz≥oúÊ dla orkiestry?
Z ca≥ego serca pragnÍ, aby ta orkiestra pomimo trudnoúci organizacyj-
no - finansowych utrzyma≥a siÍ. Oczekujemy na pojawienie siÍ spon-
sorÛw, aby pomogli nam w dalszym rozwoju orkiestry, tak abyúmy
mogli daÊ duøo przyjemnoúci spo≥eczeÒstwu. Ja wiem, øe sπ w Kolbu-

szowej ludzie, ktÛrzy majπ tzw. ducha muzycznego i oni jeúli zechcπ,
potrafiπ nam pomÛc. Na razie orkiestra istnieje dlatego, øe ludzie w
niej grajπ z zami≥owania, a nie z chÍci zysku. Gramy utwory øa≥obne,
weselne, koúcielne, patriotyczne i rozrywkowe.

Czy uwaøa Pan, øe jest potrzeba wspÛ≥pracy z Domem Kultu-
ry w Kolbuszowej? Tam przecieø teø dzia≥a orkiestra dÍta, ktÛra
odnosi duøe sukcesy, posiada moøliwoúci instrumentalne, finan-
sowe i organizacyjne.
Do tej pory na ten temat nie by≥o øadnych rozmÛw. Moim zdaniem
powinna byÊ jedna dobra, straøacka orkiestra dÍta. Kierownicy orkiestr
muszπ byÊ osobami, z ktÛrymi bÍdzie siÍ moøna porozumieÊ. Instytu-
cja, jakπ jest Dom Kultury jest zobowiπzana do wspÛ≥pracy z wszystki-
mi ludümi tworzπcymi kulturÍ. My nie chcemy, aby nas traktowano
jako orkiestrÍ opozycyjnπ do orkiestry DK. Z tych dwÛch orkiestr na-
pewno powsta≥by jeden bardzo dobry zespÛ≥.

Pana orkiestra dÍta mia≥a juø ponad 20 wystÍpÛw...
Dok≥adnie 27. Pierwszy nasz wystÍp mia≥ miejsce w Mechowcu 3 maja
1998 r., a ostatni 12 wrzeúnia br. na I Powiatowych Zawodach Sporto-
wo - Poøarniczych Jednostek Ochotniczych Straøy Poøarnych na sta-
dionie w Kolbuszowej.

Jak wspominacie ostatnie diecezjalne doøynki w Rzeszowie?
Zyskaliúcie uznanie publicznoúci i s≥awÍ w ca≥ym regionie Pod-
karpacia. Bezpoúredniπ transmisjÍ z uroczystoúci przeprowadzi≥y
Radio Via i Telewizja RzeszÛw.
Wspominamy tÍ uroczystoúÊ bardzo serdecznie. DziÍkujemy ks. dzie-
kanowi Stanis≥awowi WÛjcikowi, za to øe zechcia≥ zaprosiÊ nas do wziÍ-
cia udzia≥u w tej uroczystoúci.

Napisa≥ Pan s≥owa i muzykÍ do kilkudziesiÍciu pieúni religij-
nych. ProszÍ o tym powiedzieÊ.
Gdy jestem zadumany nad sensem øycia wtedy piszÍ s≥owa inspiro-
wane wiarπ, nastÍpnie siadam do pianina i piszÍ muzykÍ. Obecnie trwa-
jπ przygotowania do wydania zbioru moich pieúni religijnych. NiektÛ-
re bardzo siÍ spodoba≥y ludziom w koúcio≥ach.

DziÍkuje bardzo za rozmowÍ i øyczÍ Panu oraz ca≥ej orkie-
strze dÍtej sukcesÛw.

Minê³y "Wakacje
w Bibliotece '99"

W piπtek 27 sierpnia zakoÒczono cykl zajÍÊ i zabaw organizo-
wanych dla najm≥odszych czytelnikÛw przez Miejskπ i Powiatowπ
BibliotekÍ Publicznπ w Kolbuszowej - Oddzia≥ dla Dzieci.

Zabawy pod szyldem "Wakacje w Bibliotece '99" rozpoczÍ≥y siÍ
28 czerwca og≥oszeniem rÛønych konkursÛw, m.in. pt. "Poøeracz ksiπ-
øek". Przez dwa wakacyjne miesiπce dzieci mog≥y wybraÊ coú intere-
sujπcego dla siebie. Panie bibliotekarki Teresa Bernat i Maria WÛjcic-
ka czyta≥y bajki W. Chotomskiej, wiersze J. Tuwima i utwory Cz. Jan-
czarskiego. Dzieci, ktÛre lubiπ koleøeÒskπ rywalizacjÍ zmaga≥y siÍ w
konkursie plastycznym, literackim i wiedzy z zakresu historii Pol-
ski, przyrody, kosmosu. By≥y rÛwnieø projekcje bajek i filmÛw, wy-
úwietlanie slajdÛw i pokazy multimedialne. W organizacji tych roz-

rywek pomaga≥y staøystki: Marta Krupa i Ewa Wachnicka. G≥Ûwnym
autorem programu by≥ Janusz Koz≥owski.

W dniu 27 sierpnia dzieci, ktÛre najaktywniej uczestniczy≥y w
zabawach i konkursach zosta≥y nagrodzone. NajwiÍkszym "poøera-
czem ksiπøek" okaza≥a siÍ Ewa JamrÛz. Przeczyta≥a ich ponad 60.
Najbardziej lubi≥a czytaÊ ksiπøki z serii "Bevery Hills", gdyø one po-
ruszajπ problemy nastolatkÛw. Zaraz za Ewπ uplasowali siÍ: Sylwia
Sarama i Tomasz Cis≥o. ZwyciÍzcy od Andrzeja D. JagodziÒskiego,
dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszo-
wej, otrzymali cenne nagrody ksiπøkowe. Za udzia≥ w konkursach
nagrody dostali rÛwnieø: Katarzyna Ciuba, Anna Cis≥o, Katarzyna
Czachor, Anna Magda, Klaudia Stπcel, Beata Szostak, Katarzyna Szo-
stak, Dorota Frπcz.

Po radosnym czasie spÍdzonym w bibliotece dzieci rozpoczÍ≥y
naukÍ w zreformowanej szkole. Juø teraz z utÍsknieniem czekajπ na
"Wakacje w Bibliotece 2000"

AS
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"Z øycia p≥ynie samo z≥o, ze sztuki tylko szczÍúcie".

H. Sienkiewicz

W Majdanie, w bibliotece

Finaliúci "Mini listy przebojÛw". Siedzπ od lewej: Marzena Rzeünik, Asia
StaÒczak, Adam WÛjcik, Ewelina KamiÒska, Asia Skura, Wioletta KamiÒ-
ska, Stojπ od lewej: Ola Konefa≥, Pawe≥ StaÒczak, Kacper Druøbicki, Basia
KozdÍba, Krysia Barnaú, Grzegorz Rojek.

Ocena "Mini listy przebojÛw". Od lewej stojπ nauczycielki: Teresa Serafin,
Halina KopeÊ, oraz bibliotekarki: Teresa Chyra, Urszula OsiÒska

wiek przyzwyczajony do ryczπcego od rana do nocy telewizora, zechcia≥
odbyÊ wÍdrÛwkÍ po úwiecie "spokojnej wody" musi byÊ czymú zachÍ-
cony. Telewizor krzyczy przecieø agresywnπ reklamπ kolejnych filmÛw,
a ksiπøka tylko spokojnie leøy na pÛ≥ce. Dlatego tak waøne sπ dzia≥ania
bibliotekarzy, zmierzajπce do przyciπgniÍcia czytelnikÛw do bibliotek.
RÛønie sobie z tym radzπ. W tym miejscu chcemy przedstawiÊ pracÍ
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie KrÛlewskim pani
Urszuli OsiÒskiej i bibliotekarki tam pracujπcej pani Teresy Chyra. Mimo
znanych powszechnie k≥opotÛw finansowych z jakimi boryka siÍ pol-
ska kultura, od czasu objÍcia przez paniπ UrszulÍ stanowiska kierowni-
ka w 1991 roku, przyby≥o 7 tysiÍcy woluminÛw. Sπ wúrÛd nich "bia≥e
kruki" - wydania z 1900, 1934 i 1947 roku ofiarowane przez ludzi, ktÛrzy
odpowiedzieli na apel w sprawie ofiarowania bibliotece ksiπøek czasem
poniewierajπcych siÍ gdzieú na strychu. Lista ofiarodawcÛw jest bardzo
d≥uga. Kaøda podarowana ksiπøka jest ewidencjonowana z adnotacjπ
od kogo pochodzi. Pani Ula zaznacza, øe ksiÍgozbiÛr i nowy budynek
biblioteki nie imponowa≥by okaza≥oúciπ, gdyby nie stosunek wÛjta Ta-
deusza Cebuli do kultury. To on potrafi ze skromnego budøetu gminy
wyasygnowaÊ úrodki na funkcjonowanie placÛwki. DziÍki temu, øe sπ
jakieú pieniπdze na materia≥y, moøna organizowaÊ np. zajÍcia plastycz-
ne dla dzieci. Oglπdam rÛøne prace wykonane przez m≥odych artystÛw.
Zadziwia rÛønorodnoúÊ stylÛw, technik malarskich i pomys≥Ûw. Jedne
sπ inspirowane przeczytanπ lekturπ, inne efektem pobudzonej wyobraü-
ni. Pani kierownik mÛwi, øe dzieciom nie moøna niczego narzuciÊ, zmu-
siÊ do takiej a nie innej twÛrczoúci. Ona tylko wykorzystuje ich w≥asne
pragnienia uzewnÍtrznienia swoich emocji i ostroønie podsuwa sposÛb
realizacji. Sπ wyklejanki ze úcinkÛw materia≥Ûw podarowanych przez za-
k≥ad krawiecki, wypchane zwierzπtka, ikebana, flakoniki. Wielkanocny
krÛlik, kot z zadowolonπ minπ i gπski na stawie wydajπ siÍ takie natural-
ne. Wystarczy przymknπÊ oczy by poczuÊ ich ciep≥o i us≥yszeÊ przymilne
miauczenie. Stos wykonanych przez dzieci obrazÛw czeka na oprawie-
nie. Pani kierownik planuje zawiesiÊ je w obszernym hollu, jeøeli tylko
znajdzie siÍ sponsor, ktÛry zechce sfinansowaÊ to przedsiÍwziÍcie.

W bibliotece prowadzona jest teø szkÛ≥ka jÍzykÛw obcych i kur-
sy komputerowe, ktÛre do niedawna cieszy≥y siÍ ogromnym powodze-
niem. Pani Ula proponuje teø dzieciom Êwiczenia umys≥owe poprzez
wspÛlne rozwiπzywanie krzyøÛwek i organizuje konkursy poetyckie.
O tym, øe te wszystkie dzia≥ania przynoszπ juø pozytywne efekty moøe
úwiadczyÊ mπdroúÊ p≥ynπca ze strof wierszy kilkuletnich poetÛw:

"MÛj dom to nie tylko budynek,
to przede wszystkim Mama i Tata
nie moøe zabraknπÊ siostry i brata..."
albo:
"ZiemiÍ mamy tylko jednπ
i w dodatku bardzo biednπ.
To jest dla nas wielki skarb,
niech nie roúnie úmieci garb..."
W bibliotece organizowane sπ teø wystawy rocznicowe (obecnie o

Juliuszu S≥owackim), oraz wystawy twÛrczoúci malarskiej, rÍkodzielni-
czej, fotograficznej, itp. W chwili obecnej swoje prace wystawia pan Alek-
sander Dziechciarz z Kolbuszowej.

Moøna by jeszcze wymieniaÊ w nieskoÒczonoúÊ inicjatywy po-
dejmowane przez panie bibliotekarki z Majdanu KrÛlewskiego. Czy
sprawdzπ siÍ sienkiewiczowskie s≥owa zacytowane na wstÍpie?

ELØBIETA KWAåNIK

Podsumowanie "Lata '99"
W Domu Kultury w Kolbuszowej GÛrnej, w przeddzieÒ rozpoczÍcia

roku szkolnego zakoÒczono cykl programÛw wakacyjnych dla dzieci. W dniu
31 sierpnia dzieci, ktÛre najaktywniej uczestniczy≥y w zabawach i konkur-
sach animowanych przez EdytÍ Kus - Mokrzyckπ i KatarzynÍ CebulÍ - Ce-
sarz zosta≥y nagrodzone dyplomami "za udzia≥ w wakacyjnych spotkaniach
w Domu Kultury w Kolbuszowej GÛrnej". WyrÛønieni zostali: Agnieszka,
Andrzej i Kamil £agowscy, Ewelina,  Gabriela, Lidia i Andrzej Kret, Sylwia
Kulig, Ma≥gorzata Micha≥ek, Anna, Barbara, Ilona, Izabela, Justyna, Magda-
lena, Patrycja, Sylwia, Dominik i Jaros≥aw Maciπg, Boøena Niezgoda, Mag-
dalena i Damian StrÛø, Alicja SkowroÒska, Joanna Tarnowska, Karolina i
Monika Tylutki, Jolanta Wo≥osik, Agnieszka Zawodny, Adrian Augustyn,
Kuba Dziak, Dawid K≥aczko, Karol Mazur. Po wrÍczeniu dyplomÛw i poczÍ-
stunku, odby≥a siÍ prezentacja strojÛw na bal przebieraÒcÛw. By≥o doborowe
towarzystwo Czerwonego Kapturka, misia, Baby Jagi, pary staruszkÛw, klau-
na, ksiÍøniczki i wrÛøki. Po tym  wszystkim nastπpi≥y taÒce w takt øywio≥o-
wej grupy Gipsy Kings.

J”ZEF

Jakøe prawdziwe sπ te s≥owa w dzisiejszym, zwariowanym úwie-
cie, w ktÛrym jest coraz mniej miejsca na kulturÍ, a wszechobecna agre-
sja i przemoc wyzwala w ludziach najgorsze instynkty. Zatroskani o byt
codzienny juø nie potrafimy dostrzec radoúci w blasku wschodzπcego
dnia, w aromacie porannej kawy, w uúmiechu dziecka. Wydaje nam siÍ,
øe øycie - tak ciÍøkie obecnie - wymaga od nas ca≥kowitego poúwiÍcenia
siÍ naszego "tu i teraz".

Czasem pozwalamy sobie na obejrzenie jakiegoú banalnego filmu
w telewizji, ktÛry nie wymaga od nas zbytniego myúlenia i koncentracji.
Pobieønie przebiegamy wzrokiem gazetÍ - raczej z przyzwyczajenia lub
obowiπzku aniøeli z wewnÍtrznej potrzeby obcowania z kulturπ. Ksiπø-
ka dla przeciÍtnego Polaka jest czymú odleg≥ym, czymú po co rzadko
siÍga. Statystyki bijπ na alarm - co piπty Polak w ubieg≥ym roku nie prze-
czyta≥ øadnej ksiπøki. Moøe to wina bibliotek s≥abo wyposaøonych, z
dawno nie uzupe≥nianym i nie aktualizowanym ksiÍgozbiorem - a moøe
przyczyna tkwi w psychice ludzi przekonanych, øe nie moøna uciekaÊ
w úwiat fikcji, gdy ten rzeczywisty wali siÍ na g≥owÍ? By m≥ody cz≥o-
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W krÍgu kultury

Kardyna≥ Adam Koz≥owiecki w otoczeniu dzieci z Domu Kultury. Za kardyna≥em stoi p. Janina WÛjto-
wicz. Maj 1998r.

Gminny Dom Kultury w Majdanie KrÛ-
lewskim jeszcze do niedawna straszy≥ odrapa-
nymi úcianami  i wzbudza≥ zaintresowanie je-
dynie podczas nielicznych dyskotek. W gmi-
nie by≥a swego rodzaju kulturalna pustynia.
Wszystko zaczÍ≥o siÍ zmieniaÊ, gdy w lutym
1998 roku, kierownikiem zosta≥a pani Janina
WÛjtowicz. Gmina wyasygnowa≥a úrodki na
remont budynku, w ktÛrym mieúci siÍ dom
kultury i gminna biblioteka. Intensywne prace
trwa≥y do listopada 1998 roku, a ich efekt jest
imponujπcy. Wyremontowano úwietlicÍ, salÍ
widowiskowπ na 100 miejsc, zaplecze, gabinet.
Dzieci, m≥odzieø i doroúli zaczÍli coraz czÍúciej
zaglπdaÊ do domu kultury. Poczπtkowo z czy-
stej ciekawoúci, potem juø dla samej przyjem-
noúci obcowania z kuturπ i sztukπ.

Pierwszym wydarzeniem, ktÛre zostawi-
≥o úlad w kronice prowadzonej przez panie tu
pracujπce: RenatÍ Wilk i JaninÍ WÛjtowicz, sπ
eliminacje do konkursu ÑWygraj sukcesî, prze-
prowadzone 26 lutego 1998 roku. Potem juø -
jak w kalejdoskopie - przesuwajπ siÍ kolejne
konkursy, akademie, wystÍpy, spektakle teatral-
ne, koncerty. Zyskujπ coraz wiÍkszπ popular-
noúÊ i widowniÍ. Jedne same w sobie niosπ
ogromny ≥adunek emocjonalny (obchody 20
rocznicy pontyfikatu Ojca åw. pod has≥em:
ÑCz≥owiek nie moøe øyÊ bez mi≥oúciî); inne
dopiero muszπ przecieraÊ sobie drogÍ w ser-
cach i umys≥ach ludzi (koncert chopinowski).
Jedne wyciskajπ ≥zy wzruszenia (DzieÒ Matki,
boøonarodzeniowe jase≥ka) inne wyzwalajπ
drzemiπce w ludziach talenty i moøliwoúci
(konkurs wieÒcÛw doøynkowych, wielkanoc-
nej plastyki). Jedno jest pewne - wszystkie po-
magajπ piÍknie øyÊ i jednoczπ spo≥ecznoúÊ gmi-
ny.

Takie wydarzenia jak przyjazd kardyna≥a

A. Koz≥owieckiego - wielkiego Rodaka i hono-
rowego obywatela Majdanu KrÛlewskiego -
oczywiúcie nie mog≥y pozostaÊ bez echa. Z tej
okazji pani WÛjtowicz wraz z towarzyszkami
przygotowa≥y specjalny program.

DziÍki zajÍciom prowadzonym w domu
kultury Majdan jako gmina mÛg≥ siÍ godnie
zaprezentowaÊ w Warszawie w trakcie impre-
zy pn. ÑNasz cz≥owiek na urzÍdzieî, kiedy to
rywalizowa≥y ze sobπ gminy: Radzi≥Ûw i Maj-
dan KrÛlewski. Wynik tej rywalizacji to 9:3 dla
Majdanu i prawo dalszego startu

ZajÍcia muzyczne prowadzone przez pa-

UrszulÍ KopeÊ, EløbietÍ Ruszkiewicz i RenatÍ
Wilk.

Opuszczony i cichy do niedawna budy-
nek znÛw tÍtni øyciem. M≥odzieø znalaz≥a al-
ternatywÍ dla puszki piwa, dzieci pole do po-
pisu, doroúli wytchnienie w codziennoúci, a
gmina pewnoúÊ, øe jest coú co warto robiÊ,
mimo øe w chwili obecnej nie przynosi wymier-
nych efektÛw. Wpojenie pewnych wartoúci i
promowanie takiego a nie innego stylu øycia
moøe przynieúÊ efekty dopiero za kilka lat, ale
warte jest zachodu.

ELØBIETA KWAåNIK

nÛw Marcina Pliú i Czes≥awa Mlek odbywajπ
siÍ 3 razy w tygodniu. Dzia≥a rÛwnieø kÛ≥ko
plastyczne i teatralne prowadzone przez panie:

Œwi¹tki strugane wiatrem
" Kto dzisiaj modli siÍ jeszcze do was
przydroøne úwiπtki niedokoÒczone strugane wiatrem"

 Stanis≥awa KopeÊ

W kronice Ko≥a TwÛrcÛw AmatorÛw
w Dzikowcu dzia≥ajπcego od 1994 r. jest
wpis        o treúci: "Niech bÍdπ b≥ogos≥a-
wione rÍce tych, co upiÍkszajπ øycie piÍk-
nem dla ludzi". Okres prawie szeúciolet-
niej dzia≥alnoúci, to udzia≥ licznej grupy
twÛrcÛw amatorÛw z dziedziny rzeüby,
malarstwa, haftu, modelarstwa, grafiki i
rysunku, w wystawach i imprezach orga-
nizowanych przez instytucje uøytecznoúci
publicznej.

XI åwiatowy Festiwal Polonijnych Ze-
spo≥Ûw Folklorystycznych w Rzeszowie
by≥ ukoronowaniem kilkuletniej dzia≥alno-
úci Ko≥a. Na zaproszenie WojewÛdzkiego
Domu Kultury i Biura Organizacyjnego
"WspÛlnota Polska" w kiermaszu rÍko-
dzie≥a artystycznego w dniach 19 -
24.07.1999 r. udzia≥ wziÍli:  Marian Sochac-
ki - (Dzikowiec), Wies≥aw Kosiorowski -
(Mechowiec), Jan i Maria Cebulowie -
(Kolbuszowa) - cz≥onkowie Kapeli Ludo-
wej Jana Cebuli.

            Udzia≥ w festiwalu by≥ wyrÛø-
nieniem dla cz≥onkÛw Ko≥a TwÛrczoúci
AmatorÛw z Dzikowca za wieloletniπ
dzia≥alnoúÊ. Stoisko twÛrcÛw z Kolbu-
szowszczyzny cieszy≥o siÍ ogromnym za-
interesowaniem polonijnych goúci, jak
rÛwnieø mieszkaÒcÛw Rzeszowa.

MARIAN SOCHACKI
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Od 1 stycznia 1999 r., wraz z
reformπ administracyjnπ naszego
paÒstwa, nastπpi≥y zmiany w struk-
turach Policji. Zmiany te przepro-
wadzane sπ takøe w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Kolbuszowej i
podleg≥ych Komisariatach Policji.
Aby zapoznaÊ mieszkaÒcÛw nasze-
go powiatu z ich efektami, pragnie-
my zaprezentowaÊ policjantÛw
pierwszego kontaktu spo≥eczeÒ-
stwa z Policjπ ñ dzielnicowych jed-
nostek Policji powiatu kolbuszow-
skiego.

PrezentacjÍ rozpoczynamy od
dzielnicowych miasta i gminy Kol-
buszowa,  a w kolejnych numerach
ÑZiemi Kolbuszowskiejî przedsta-
wiaÊ bÍdziemy policjantÛw z po-
szczegÛlnych KomisariatÛw Policji
naszego powiatu.

Miasto i gmina Kolbuszowa
podzielona jest na osiem rejonÛw, w
tym trzy obejmujπ swym zasiÍgiem
miasto. årednio na jednego dzielni-
cowego przypada 3,5 tys. miesz-
kaÒcÛw. Najbardziej zagroøona
przestÍpczoúciπ jest Kolbuszowa,
na terenie ktÛrej znajduje siÍ duøa
liczba placÛwek handlowych i us≥u-
gowych, naraøonych na kradzieøe
i w≥amania. Na przyblokowych par-
kingach dochodzi do uszkodzeÒ sa-
mochodÛw, kradzieøy akcesoriÛw
samochodowych, czy w≥amaÒ i kra-
dzieøy wyposaøenia tych pojazdÛw.
W blokach mieszkalnych odnoto-
wuje siÍ g≥Ûwnie w≥amania do piw-
nic i kradzieøe rowerÛw, oraz narzÍ-
dzi. Na terenie miasta, szczegÛlnie
w dni targowe majπ miejsce kra-
dzieøe kieszonkowe.

Na terenach wiejskich odnoto-
wuje siÍ najwiÍcej nieporozumieÒ
sπsiedzkich, oraz uszkodzeÒ mie-
nia.

Bezpoúredni nadzÛr nad pra-
cπ dzielnicowych w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Kolbuszowej
sprawuje:

Specjalista Wydzia≥u Prewen-
cji i Ruchu Drogowego ñ

Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...

POZNAJ SWEGO DZIELNICOWEGO
Kontakt telefoniczny ñ 22-71-

141 lub 22-71-717 wew. 233.

REJON NR 1
Obejmuje zachodniπ czÍúÊ

miasta z ulicami: Akacjowπ; Gen.
Bora ñKomorowskiego; W≥adys≥a-
wa Broniewskiego; 22 Lipca; Ada-
ma Gancarza; Gwardii Ludowej;
JagielloÒskπ; Jesionowπ; Kasztano-
wπ; Kazimierza Wielkiego; Wojcie-
cha Kossaka; Marii Konopnickiej;
Janka Krasickiego; Krakowskπ ñ na
zachÛd od ul. Grunwaldzkiej; Par-
tyzantÛw ñ od ul. S. Øeromskiego
do ul. Topolowej; Piaskowπ; PiÍk-
nπ; Po≥udniowπ; Kazimierza Prze-
rwy ñ Tetmajera; Pszennπ; W≥ady-
s≥awa Reymonta; Rzemieúlniczπ;
Marii Siedmiograj; Siewnπ; Juliu-
sza S≥owackiego; Kazimierza
SkowroÒskiego; Topolowπ; Wa-
rzywnπ; Aleksandra Zawadzkiego;
Zboøowπ; Prof. Øytkowskiego.

Dzielnicowym w tym rejonie
jest:

REJON NR 3
Obejmujπcy wschodniπ czÍúÊ

Kolbuszowej z ulicami: Stefana
Batorego; Boles≥awa Chrobrego;
Fabrycznπ; Handlowπ; 11 Listopa-
da; Kolejowπ; Tadeusza Koúciusz-
ki; Leúnπ; Rolnika; Rzeszowskπ;
Ks. Ludwika Ruczki; Soko≥owskπ;
Towarowπ; TyszkiewiczÛw; Jana
Wiktora; Øytniπ; Jaúminowπ; Klo-
nowπ; Wrzosowπ, jest obecnie bez
dzielnicowego.

REJON NR 5
Obejmuje miejscowoúci: Kol-

buszowa Dolna; ZarÍbki; åwier-
czÛw.

Dzielnicowym w tym rejonie
jest:

podkom. mgr Wojciech Chmaj.
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w Komendzie Powiatowej Policji w
Kolbuszowej Plac Wolnoúci 1 ñ po-
kÛj nr 9, w godzinach od 800 do 1500.

sierø. szt. Leszek Fila.
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w budynku KPP w Kolbuszowej, Pl.
Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 8.

Kontakt telefoniczny ñ 22-71-
141 lub 22-71-717 wew. 231.

REJON NR 2
Obejmuje centrum Kolbu-

szowej z ulicami: Jana Paw≥a II;
Piekarskπ; Placem Wolnoúci; Bo-
les≥awa Prusa; JÛzefa Pi≥sudskie-
go; Miko≥aja Reja; RÛøanπ; JÛzefa
Rzπdzkiego; Henryka Sienkiewi-
cza; S≥onecznπ; Fryderyka Chopi-
na; Sportowπ; Targowπ; 3 Maja;
Wiúniowπ; Wincentego Witosa;
Wolskπ; Wojska Polskiego; Zielo-
nπ.

Dzielnicowym w tym rejo-
nie jest:

Moøna siÍ z nim kontakto-
waÊ w budynku KPP w Kolbuszo-
wej, Pl. Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 8.

Kontakt telefoniczny ñ22-
71-141 lub 22-71-717 wew. 231.

REJON NR 7
Obejmuje miejscowoúci: Wi-

de≥ka i K≥apÛwka.
Dzielnicowym w tym rejonie

jest:

st. sierø. Miros≥aw Brudz.

m≥. asp. Stanis≥aw WÍglowski
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w budynku KPP w Kolbuszowej, Pl.
Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 12

Kontakt telefoniczny ñ 22-71-
141 lub 22-71-717 wew. 239.

REJON NR 6
Obejmuje miejscowoúci: Do-

matkÛw; PrzedbÛrz; Huta Przed-
borska; Nowa Wieú.

Dzielnicowym w tym rejonie
jest:

m≥. asp. Stanis≥aw Zygmunt
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w budynku KPP w Kolbuszowej, Pl.
Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 12

Kontakt telefoniczny ñ 22-71-
141 lub 22-71-717 wew. 239.

m≥. asp. Stanis≥aw Zygmunt

sierø. Bogdan Paluch
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w budynku KPP w Kolbuszowej, Pl.
Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 8

Kontakt telefoniczny ñ 22-71-
141 lub 22-71-717 wew. 231.

sierø. Andrzej RodzoÒ
Moøna siÍ z nim kontaktowaÊ

w budynku KPP w Kolbuszowej, Pl.
Wolnoúci 1 ñ pokÛj nr 12.

Kontakt telefoniczny ñ 22-71-
141 lub 22-71-717 wew. 239

KOMISARZ EWA   S CZKOWSKA

REJON Nr 8
Obejmuje miejscowoúci: Kupno,

PorÍby KupieÒskie, Bukowiec
Dzielnicowym w tym rejonie

jest:
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12 wrzeúnia 1999 r. odby≥y siÍ w Kolbuszowej I Po-
wiatowe Zawody Sportowo - Poøarnicze Jednostek OSP
powiatu kolbuszowskiego.

Pierwsze powiatowe

Juø od godziny 1330 jednostki z terenu ca≥ego powiatu zbie-
ra≥y siÍ na kolbuszowskim stadionie. O godzinie 1400 wszyst-
kie druøyny uroczyúcie wmaszerowa≥y na p≥ytÍ stadionu, gdzie
odby≥a siÍ uroczysta odprawa, wciπgniÍto flagÍ paÒstwowπ na
maszt.

WúrÛd zaproszonych goúci byli miÍdzy innymi: kpt. Sta-
nis≥aw Kuüniar - przedstawiciel Komendanta WojewÛdzkiego
PSP w Rzeszowie, Dariusz Büdzikot - przewodniczπcy Rady
Powiatu Kolbuszowskiego, podkom. Mieczys≥aw MargaÒski
- zastÍpca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej,
kpt. Jan Paúko - przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP
w Ropczycach, st.kpt. JÛzef Halat - Komendant Powiatowy PSP
w Kolbuszowej, Stanis≥aw Kosiorowski - prezes Zarzπdu Po-
wiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Zbigniew Chmielowiec
- burmistrz Miasta i Gminy w Kolbuszowej, Jan Zuba - wice-
burmistrz, oraz wÛjtowie gmin powiatu kolbuszowskiego.

Obecnych powita≥ i uroczystego otwarcia zawodÛw do-
kona≥ starosta kolbuszowski Zbigniew Lenart. Po czÍúci ofi-
cjalnej rozpoczÍ≥y siÍ starty w konkurencjach: bieg sztafetowy
i Êwiczenia bojowe.  W zawodach udzia≥ wziÍ≥y druøyny w
trzech grupach wiekowych.

W grupie I - dziewczπt zwyciÍøy≥a druøyna z Niwisk, w
grupie I - ch≥opcÛw druøyna z Kolbuszowej GÛrnej. W grupie
II A dziewczπt wygra≥a druøyna z Domatkowa, w grupie II A
ch≥opcÛw druøyna z Dzikowca. W grupie III kolejnoúÊ by≥a
nastÍpujπca: I miejsce - druøyna z Raniøowa, II miejsce - dru-
øyna ze Staniszewskiego, III miejsce - druøyna z Kolbuszowej
GÛrnej.

Po godzinie 1800 nastπpi≥o wrÍczenie dyplomÛw, pucha-
rÛw i nagrÛd pieniÍønych, ufundowanych przez starostÍ kol-
buszowskiego, oraz nagrÛd ksiπøkowych zakupionych przez
Biuro PodrÛøy "Wagabunda".

ANNA CZACHOR

Uroczysta odprawa

Zaproszeni goúcie

Straøacy w akcji

Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...
talne zdanie: "Gdzie nie ma szacunku dla chleba, tam moøe go
zabraknπÊ". Ca≥oúÊ programu koordynowa≥ ks. Janusz Kurasz.

Na doøynki do Rzeszowa przyjecha≥a niedawno powsta≥a
orkiestra dÍta, dzia≥ajπca przy Komendzie Powiatowej Straøy Po-
øarnej w Kolbuszowej na czele z jej  za≥oøycielem i kapelmistrzem
Stanis≥awem Wronπ. Orkiestra stanowi≥a oprawÍ muzycznπ Mszy
úw. Efektownie i z werwπ zaprezentowa≥a siÍ Kapela Ludowa Zie-
mi Kolbuszowskiej. Do Mszy úw. s≥uøyli ministranci i lektorzy z
dekanatu kolbuszowskiego. Nad wszystkimi opiekÍ sprawowa≥
dziekan dekanatu kolbuszowskiego   ks. Stanis≥aw WÛjcik.

J”ZEF

Kolbuszowski akcent na
doøynkach diecezjalnych
W niedzielÍ 29 sierpnia przed rzeszowskπ katedrπ odby≥y siÍ diecezjal-

ne doøynki. Duøy wk≥ad w przygotowanie uroczystoúci od strony liturgicznej i
artystycznej wnieúli ludzie z dekanatu kolbuszowskiego. Gospodarzami do-
øynek byli Zofia Czachor z Weryni i Edward Augustyn z Kolbuszowej GÛrnej.
Przed Mszπ úw. schola z parafii pw. Wszystkich åwiÍtych z Kolbuszowej  przed-
stawi≥a s≥owno - muzyczny program poetycki o chlebie.

Pod kierunkiem Justyny Fedus schola przy akompaniamen-
cie instrumentÛw zaúpiewa≥a m.in. piosenki pt. "Szachownica" i
"Dzielmy siÍ wiarπ, jak chlebem". ZespÛ≥ wystπpi≥ w sk≥adzie: Bar-
bara i Katarzyna Fedus, Katarzyna FurmaÒska, Jolanta Lubera, Mo-
nika Malec, Jowita Mazurkiewicz, Agata Mokrzycka, Kinga Rzπ-
sa, Bart≥omiej i Krzysztof Andryú, Krzysztof Gdowik oraz Sobie-
s≥aw Pawlikowski. Goúcinnie wokalnie i instrumentalnie wspar≥
zespÛ≥ kleryk Adam Kubiú. Recytowali: Agnieszka Ragan, Kata-
rzyna Starzec i Antoni Stπpor. Podczas wystÍpu pad≥o fundamen-

Zlazowisko KSM
Parafia w Niwiskach znalaz≥a siÍ na trasie pieszej pielgrzymki

m≥odzieøy Diecezji Rzeszowskiej, zrzeszonej w Katolickim Stowa-
rzyszeniu M≥odzieøy (KSM). Pielgrzymka odby≥a siÍ w dniu 17 wrze-
únia br.  w godzinach popo≥udniowych. Wczeúniej zwiedzano pozo-
sta≥oúci wyrzutni pociskÛw V - 1 i V - 2 w Bliünie i øÛ≥tym szlakiem
przywÍdrowano w okolice koúcio≥a (ok. 120 osÛb).

Trasa pielgrzymki i dzieÒ jej rozpoczÍcia zosta≥y wybrane celo-
wo, aby w 60-tπ rocznicÍ podpisania zgubnego dla Polski Paktu Rib-
bentrop - Mo≥otow uczciÊ pamiÍÊ poleg≥ych i przy okazji zapoznaÊ
siÍ z ponurymi pamiπtkami pozosta≥ymi po II wojnie úwiatowej.

cd. na str. 18
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O godz. 1800 w koúciele parafialnym pw. úw. Miko≥aja w Niwi-
skach bp Edward Bia≥og≥owski celebrowa≥ MszÍ úw. rozpoczynajπcπ
triduum dla uczczenia úw. Stanis≥awa Kostki - patrona m≥odzieøy.
Po odpoczynku i zwiedzeniu zabytkowych obiektÛw sakralnych, tj.
koúcio≥a i kaplicy cmentarnej z XIX w. oraz okolic po by≥ym lotnisku
wojskowym (z okresu wojny) uczestnicy udali siÍ na nocleg do dwor-
ku hr. Hupki. Obecnie mieúci siÍ tam GOiB.

W sobotÍ rano po úniadaniu wzmocniona grupa o dodatkowe
30 osÛb z KSM parafii Niwiska wyruszy≥a zielonym szlakiem (im.
gen. W≥adys≥awa  Sikorskiego) przez rezerwat przyrody "Buczyna"
do Przy≥Íka i OstrÛw Tuszowskich na zlazowisko KSM. Po przyby-
ciu pozosta≥ych grup pieszych modlono siÍ u stÛp Matki Boskiej -
Madonny z Puszczy. Zgromadzi≥o siÍ blisko 250 pielgrzymÛw.

Po wspÛlnej modlitwie, kolacji i noclegu w szkole, nastÍpnego
dnia m≥odzieø uda≥a siÍ do Cmolasu, aby przed cudownym obrazem
Przemienienia PaÒskiego zakoÒczyÊ swoje pielgrzymowanie uroczy-
stπ Mszπ úw.   i powrÛci≥a do swoich domostw.

M£ODZIEØ  KSM

cd. ze str. 17

Wojciech Wilk odbiera nagrodÍ.

NA DZIA£CE I W OGRÓDKUNA DZIA£CE I W OGRÓDKUNA DZIA£CE I W OGRÓDKUNA DZIA£CE I W OGRÓDKUNA DZIA£CE I W OGRÓDKU

Piêkne ogrody, balkony, tarasy
W úwietlicy profilaktyczno - wychowawczej Polskiego Komitetu

Pomocy Spo≥ecznej w Kolbuszowej, w dniu 8 wrzeúnia br. podsumowa-
no IV edycjÍ letniego konkursu " PiÍknie u ciebie, piÍknie moøe byÊ i u
mnie". Konkurs zorganizowa≥y i przeprowadzi≥y Zarzπdy Osiedli Nr
1,2 i 3 w Kolbuszowej. Powo≥ane komisje dokona≥y przeglπdÛw kon-
kursowych  w sierpniu.

 Komisja Konkursowa Zarzπdu Osiedla Nr 1 w kategorii ogrÛd-
kÛw wyrÛøni≥a: BeatÍ i Andrzeja Jadach, EwÍ i Mariusza Mytych,  AnnÍ
i Lucjana Ozimek, AnnÍ i Andrzeja Partyka,  Stanis≥awÍ i Ryszarda Sa-
lach, WandÍ i Edwarda Salach, EløbietÍ i Andrzeja Sarama,  MariÍ i Wie-
s≥awa Sitko, ZofiÍ i Jana Sitko, BarbarÍ i Jerzego Tokarz, MariÍ i Zyg-
munta Wilk, ZofiÍ i Mariana Wisz,  TeresÍ i Jana Zuba, KrystynÍ i Stani-
s≥awa Zuber, Czes≥awÍ i Tadeusza Zygmunt. W kategorii balkonÛw i
tarasÛw wyrÛønienia otrzymali: Iwona i Wies≥aw Bπba, Helena i Antoni
Marek, Halina i Jerzy Mazan, Ma≥gorzata i Zbigniew Puk, Lucyna i Wal-
demar ZarÍbscy.

Komisja Konkursowa Zarzπdu Osiedla Nr 2 w kategorii ogrÛd-
kÛw wyrÛøni≥a osoby: Czes≥awÍ i Jana Barnat, MariÍ i JÛzefa Bryk, Do-
rotÍ i Wincentego Czyøewskich, KrystynÍ i Jana DudziÒskich, HalinÍ i
Zbigniewa FurmaÒskich, EløbietÍ i Jakuba Miko≥ajczyk, EwÍ i Stanis≥a-

wa Nowak, ZofiÍ i Stanis≥awa Panek, EløbietÍ i Antoniego P≥aza, Hen-
ryka Pytlak, MartÍ i Grzegorza Rybak, MariÍ i Jerzego SzafraÒskich, Elø-
bietÍ i Zenona Skowron, MariÍ i Franciszka Stπpor, KrystynÍ i Adama
Tylutki. W kategorii ogrÛdkÛw "retro" wyrÛøniono: AnnÍ Augustyn,
AnnÍ i Jana Mierzwa, ZofiÍ i Stefana Regu≥a, ModestÍ i Kazimierza StÍ-
pieÒ, Ma≥gorzatÍ i Bogdana Sokalskich, ZofiÍ i Stanis≥awa Wrona, Kry-
stynÍ i Edwarda Wyzga.

W kategorii balkony i tarasy wyrÛøniono: IrenÍ i Ryszarda Biesia-
deckich, JolantÍ i Andrzeja DudziÒskich, JaninÍ i Marka Chmielowiec,
BarbarÍ i Andrzeja Frydrych, Ma≥gorzatÍ Malik,  BarbarÍ i Artura Mzyk,
MartÍ i Janusza Kwietniowskich, MariÍ i Mariana Kazimierczak, Stefa-
niÍ i Czes≥awa Pastu≥a, plebaniÍ  parafii pw. Wszystkich åwiÍtych, Ste-
faniÍ i Andrzeja Roøek, MarzenÍ i Stanis≥awa WeryÒskich, EløbietÍ i Ro-
mana Wilk, EwÍ i Boles≥awa WÛjcickich. Komisja wyszczegÛlni≥a rÛw-
nieø kategoriÍ ogrÛdkÛw przyblokowych. Nagrodzone zosta≥y osoby,
ktÛre opiekujπ siÍ  tymi ogrÛdkami. Sπ to: Maria Kardyú, Eleonora Ni-
cek, Maria Kobylarz, Halina Rzeszutek.

Komisja Konkursowa Zarzπdu Osiedla Nr 3 w kategorii ogrÛd-
kÛw wyrÛøni≥a: MariÍ i Edwarda Miazga, LucynÍ i Stanis≥awa Nowak,
BeatÍ i Eugeniusza Kobylarz, Ma≥gorzatÍ i Mariusza Placek, MariÍ i Ste-
fana Orzech, KrystynÍ i Stanis≥awa Wilk,  Tomasza ZieliÒskiego, BeatÍ i
Andrzeja Øywiec. W kategorii balkony i tarasy wyrÛøniono: HelenÍ i
Jerzego Fitas, KarolinÍ i Jana Iwaniak, BarbarÍ i Wac≥awa Orzech, MartÍ
i Andrzeja P≥odzieÒ, Bogumi≥Í i Kazimierza Puzio, TeresÍ i Ignacego
Wiπcek, JaninÍ i Wojciecha Wilk. Za opiekÍ nad ogrÛdkiem przybloko-
wym wyrÛøniono JÛzefa Konia.

Po wrÍczeniu nagrÛd w postaci albumÛw, dotyczπcych pielÍgnacji
ogrodÛw, nastπpi≥a wymiana doúwiadczeÒ i degustacja przygotowane-
go poczÍstunku.

ANTONI ST•POR

Z LASU I NADLEŒNICTWA...Z LASU I NADLEŒNICTWA...Z LASU I NADLEŒNICTWA...Z LASU I NADLEŒNICTWA...Z LASU I NADLEŒNICTWA...
ìW wiosennym lesie Maryja siÍ jawi i s≥odko wszyst-

kim w trudzie b≥ogos≥awiî

PoúwiÍcenie krzyøa na kapliczce.

W intencji leúnikÛw
W dniu 8 sierpnia br

w rocznicÍ poúwiÍcenia
kapliczki z wizerunkiem
Matki Boskiej Leúnej, od-
by≥a siÍ w piÍknej scenerii,
bo w otoczeniu drzew,
krzewÛw i roúlin runa
Msza úw. w intencji
wszystkich leúnikÛw i ich
rodzin.

CelebrÍ sprawowa≥ ks.
dziekan Stanis≥aw WÛjcik,
ks. Jan PÍpek i ks. pro-
boszcz Stanis≥aw Sambor-
ski. Dokonano rÛwnieø po-
úwiÍcenia o≥tarza polowe-
go, nowego krzyøa na ka-
pliczce i wyremontowanego
budynku nadleúnictwa. W
Mszy úw. bra≥ udzia≥ staro-
sta Starostwa Kolbuszow-
skiego, burmistrz Miasta i
Gminy Kolbuszowej, ko-
mendant Komendy Powia-
towej Policji w Kolbuszo-
wej, Komendant Powiatowej PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Kol-
buszowej, pracownicy Nadleúnictwa Kolbuszowa, sπsiednich nad-
leúnictw i zak≥adÛw úwiadczπcych us≥ugi leúnictwu, przedstawi-
ciel Regionalnej Dyrekcji LasÛw PaÒstwowych w Kroúnie, oraz my-
úliwi i miejscowa ludnoúÊ.

W 1998 roku zosta≥ podarowany pracownikom nadleúnictwa
przez ks. proboszcza tutejszej parafii obraz z wizerunkiem Matki
Boskiej Leúnej. W dniu 26 czerwca 1998 roku zosta≥ poúwiÍcony
on podczas Mszy úw. NastÍpnie wysuniÍto propozycjÍ budowy
kapliczki w celu umieszczenia tam obrazu. BudowlÍ zlokalizowa-
no w lesie na terenie szkÛ≥ki leúnej. Projekt opracowa≥ nadleúni-
czy Kazimierz Krigier, a wykona≥ stolarz Krzysztof KopeÊ z Ko-
morowa, Stanis≥aw Jachyra z Cmolasu i pracownicy nadleúnictwa.
KapliczkÍ poúwiÍcono 8 wrzeúnia 1998 roku podczas Mszy úw. W
nastÍpnym roku wykonano o≥tarz dziÍki pomocy Krzysztofa Kop-
cia i Stanis≥awa K≥odowskiego. Umieszczono rÛwnieø nowy krzyø
podarowany przez rzeübiarza Zenona Mokrzyckiego z DπbrÛw-
ki.

Kapliczka jest miejscem modlitwy i odpoczynku dla leúni-
kÛw, ludzi pracujπcych w lesie, myúliwych, turystÛw, wiernych.

BART£OMIEJ PERET
 NADLEåNICTWO KOLBUSZOWA
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Trzy niwiskie huty szk³a

Wêdrówki po dawnych przemys³achWêdrówki po dawnych przemys³achWêdrówki po dawnych przemys³achWêdrówki po dawnych przemys³achWêdrówki po dawnych przemys³ach

w powiecie kolbuszowskimw powiecie kolbuszowskimw powiecie kolbuszowskimw powiecie kolbuszowskimw powiecie kolbuszowskim

Wzmianka o pierwszej czynnej hucie szk≥a
w Niwiskach pojawi≥a siÍ w rejestrze poboro-
wym powiatu pilzneÒskiego juø w 1591 roku,
gdzie wymieniono jπ jako ÑOfficina Vitreariaî z
jednym piecem szklarskim. Pracowa≥a jeszcze w
pierwszej po≥owie XVII wieku, jeúli przyjπÊ, øe
wystÍpujπcy w rejestrze z 1629 roku Ñartifexî
(mistrz, rzemieúlnik), ktÛry p≥aci≥ 16 gr podatku
rocznie, by≥ hutnikiem w niwiskiej hucie szk≥a.
Lokalizacja tej huty, niestety, nie jest nam znana.

Pod koniec XVIII wieku wieú Niwiska z
folwarkiem i duøym obszarem leúnym kupi≥ Sze-
raszyc Hupka, prawdopodobnie z pochodzenia
Czech, ktÛrego syn Franciszek za≥oøy≥ tu na sa-
mym poczπtku XIX wieku kolejnπ hutÍ szk≥a.
HutÍ usytuowano w lesie przy granicy z Huci-
skiem, gdzie obecnie znajduje siÍ (po lewej stro-
nie drogi do Leszcz i Kamionki) miejsce zwane
Stara Huta. By≥ to duøy zak≥ad, zatrudniajπcy
oprÛcz kilkunastu majstrÛw sprowadzonych z
Czech, takøe kilkudziesiÍciu robotnikÛw z Ni-
wisk i pobliskiego Huciska. Pochodzπcy z roku
1845 opis tej huty opublikowa≥ w swoim pamiÍt-
niku A.M. PaproÊ (Antoni MaÒkowski z ZarÍ-
bek ko≥o Kolbuszowej): ÑWúrÛd lasu sta≥ obszer-
ny budynek; wszed≥szy do niego zosta≥em zdu-
miony ogromnym w úrodku budynku zbudowa-
nym piecem o 10 framugach (...). Przy kaødej fra-
mudze sta≥ doúwiadczony robotnik z d≥ugim, na
obu koÒcach mosiÍønπ blachπ okutym cybu-
chem, na koniec ktÛrego nawinπwszy potrzeb-
nπ iloúÊ masy szklanej, znajdujπcej siÍ w p≥yn-
nym stanie w glinianym kocio≥ku wúrÛd p≥omie-
ni ñ zwraca≥ siÍ do pomocnika, ujmujπcego wy-
dmuchanπ baniÍ w drewnianπ formÍ dowolne-
go przedmiotu; czynnoúÊ ta odbywa≥a siÍ z nad-
zwyczajnπ szybkoúciπ i zrÍcznoúciπ, a przy mniej-
szych robotach, np. flaszeczkach, s≥oikach itp.,
wprawia≥a w podziwî. Huta sp≥onÍ≥a na poczπt-
ku lat piÍÊdziesiπtych XIX wieku. Nie odbudo-
wano jej juø na starym miejscu, lecz po pewnym
czasie przeniesiono na nowe, tu, gdzie obecnie
znajduje siÍ czÍúÊ wsi zwana Podhucie (miejsce

to na mapie katastralnej Niwisk z 1900 r. ozna-
czono jako Glassfabrik), przy drodze z koúcio≥a
niwiskiego do Trzeúni i Huciska. Sta≥ tu w≥aúci-
wy budynek huty  (drewniany i pokryty dachem
z gontÛw), z piecem szklarskim i prostowniπ
wewnπtrz, a obok magazyn na wyroby szklane i
budynek zarzπdu. Natomiast w miejscu, gdzie
dzisiaj znajduje siÍ stara szko≥a podstawowa sta≥
czworak, w ktÛrym mieszkali hutnicy z rodzi-
nami.

Trzecia huta niwiska wed≥ug Emila Ho≥ow-
kiewicza zuøywa≥a rocznie 3100 m3 drewna opa-
≥owego. Drewno pozyskiwano z lasÛw naleøπ-
cych do obszaru dworskiego. Natomiast piasek
kwarcowy (podstawowy sk≥adnik masy szkla-
nej) wydobywano poczπtkowo w gÛrnej czÍúci
Niwisk, a kiedy go zabrak≥o, sprowadzano z
PoddÍbiny w powiecie mieleckim. Do wyrobu
szk≥a przywoøono ze stacji kolejowej w Przec≥a-
wiu potaø i sodÍ w beczkach (powszechnie sto-
sowany wtedy topnik) oraz bia≥π glinkÍ na do-
nice szklarskie (wytapiano w nich masÍ szkla-
nπ). HutÍ prowadzi≥ dr Jan Hupka, w≥aúciciel Ni-
wisk, do spÛ≥ki z hutnikiem Franciszkiem Opit-
zem. Dopiero na poczπtku XX wieku przekaza-
no jπ w dzierøawÍ Ludwikowi Macenderowi,
majstrowi pochodzπcemu ze starej hutniczej ro-
dziny czeskiej. Tuø przed wybuchem I wojny
úwiatowej hutÍ zamkniÍto z powodu braku
drewna opa≥owego, a jej budynki i piec szklar-
ski sprzedano na rozbiÛrkÍ; kupi≥ je przedsiÍbior-
ca budowlany z Kolbuszowej, Marcin Osiniak.

W ostatnim okresie dzia≥alnoúci w hucie
niwiskiej wyrabiano szk≥o taflowe na szyby, bu-
tle, dzbanki, szklanki, kieliszki, talerze, flaszecz-
ki apteczne i szkie≥ka do lamp naftowych. Wy-
roby te huta eksponowa≥a w 1877 roku na Wy-
stawie Krajowej Rolnictwa i Przemys≥u we Lwo-
wie, gdzie uzyska≥y bardzo wysokπ ocenÍ za czy-
stoúÊ szk≥a i znakomite wykonanie. SzczegÛlnie
cenione i poszukiwane by≥y duøe dzbanki na
piwo (2-3 litrowe), wykonane ze szk≥a potaso-
wego lub sodowego, niektÛre zdobione bogato

szlifem i grawerowaniem (jak dzban z wygrawe-
rowanπ miÍdzy innymi datπ 1879, ze zbiorÛw et-
nograficznych Muzeum OkrÍgowego w Rzeszo-
wie), sprzedawane do kompletu z 6 lub 12
szklankami.

Wyroby z huty niwiskiej zbywano nie
tylko na miejscu. Przyjeødøali po nie furmanka-
mi (po 20-30 furmanek na raz) kupcy øydowscy
z rÛønych stron Galicji. CzÍúÊ wyrobÛw dostar-
czano rÛwnieø hurtownikowi z Gorlic, skπd wy-
sy≥ano je do Czech. Dzisiaj na Podhuciu spotyka
siÍ przy okazji prac ziemnych fragmenty rozbi-
tych donic, u≥amki wyrobÛw szklanych i rÛønej
wielkoúci bry≥ki szk≥a. Przy odrobinie szczÍúcia
moøna znaleüÊ, gdzieú w ciemnej komorze starej
cha≥upy, jakπú butelkÍ, szklankÍ, a nawet dzban
ñ przedmiot poøπdania wielu kolekcjonerÛw.

Z drugπ hutπ szk≥a w Niwiskach zwiπza-
na jest sprawa Juliana Macieja Goslara, rewolu-
cjonisty galicyjskiego, ktÛry: ÑNa wiosnÍ r. 1851
zamÛwi≥ w szklarni w Niwiskach znacznπ iloúÊ
mocnych szklanych kul wydrπøonych, ktÛre mia-
≥y s≥uøyÊ jako rodzaj strzelajπcej procy w razie
wybuchu rewolucji, a kilka sztuk podobnych
kaza≥ juø na prÛbÍ przysposobiÊî (z Obwieszcze-
nia C.K. Wojenno ñ Sπdowej Sekcji Zarzπdu Woj-
skowego we Wiedniu z 5 lutego 1852).

W 1966 roku opowiada≥ mi JÛzef Jemio≥o z
Podhucia, øe w czasie powstania styczniowego
w hucie niwiskiej robiono kule szklane do strzelb.
Poniewaø ktoú doniÛs≥ o tym do w≥adz austriac-
kich, aresztowano wÛwczas zarzπdcÍ huty, leúni-
czego Franciszka Skπpskiego. Kul tych zrobiono
kilka koryt. CzÍúÊ zabrali Austriacy, a czÍúÊ pra-
cownicy huty zakopali w ziemi. W czasie I woj-
ny úwiatowej Micha≥ Jemio≥o, starszy brat moje-
go rozmÛwcy, chodzi≥ do lasu na Ñrabsickeî i
uøywa≥ tych kul, a poniewaø by≥y one rÛønej
wielkoúci, jedna rozerwa≥a mu lufÍ starej strzel-
by, raniπc przy okazji w lewπ rÍkÍ. Od tego cza-
su brat przesta≥ zajmowaÊ siÍ polowaniem.

MACIEJ SKOWRO—SKI

Talerz  z huty niwiskiej w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

2-litrowy dzban na piwo z kolekcji M. Skow-
roÒskiego.

Sprostowanie
Do tytu≥u ostatniego artyku≥u p. Macieja

SkowroÒskiego z cyklu "WÍdrÛwki po dawnych
przemys≥ach..." (ZK, nr 4/45, s. 16), podczas dru-
ku wkrad≥ siÍ b≥πd. Tytu≥ powinien brzmieÊ: Kuü-
nica wilczowolska. Autora, oraz CzytelnikÛw
przepraszamy.
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Ma³a FatimaMa³a FatimaMa³a FatimaMa³a FatimaMa³a Fatima
RZESZOWSZCZYZNY (cz. IV.)

W 1949 r. do miejsca objawieÒ Matki Bo-
skiej w Mazurach przyby≥o kilkanaúcie tysiÍ-
cy ludzi. Ilu przyby≥o z powodu zwyk≥ej cie-
kawoúci, a ilu z prawdziwej poboønoúci tego
nie wiadomo. Wiadomo natomiast, øe wielu,
bardzo wielu przyby≥o aby prosiÊ o ≥aski i
wys≥uchanie modlitwy.

Uzdrowienia
Oko≥o po≥owy czerwca majπ miejsce

pierwsze cudowne uzdrowienia chorych. Do-
konujπ siÍ one na pastwiskach, podczas ostat-
nich objawieÒ Matki Boskiej. Z wielu uzdro-
wieÒ jakie wÛwczas zosta≥y ujawnione najg≥o-
úniejsze by≥o uzdrowienie 48 letniej mieszkan-
ki Markowizny Ma≥ej Julii Matu≥a. - Mama d≥u-
gi czas chorowa≥a na chorobÍ umys≥owπ - wspo-
mina jej cÛrka JÛzefa Partyka z Soko≥owa
M≥p. - coú siÍ jej porobi≥o z g≥owπ, nie wiedzia≥a
co robi. Niby wiedzia≥a, a nie wiedzia≥a. By≥a w
szpitalu w Kolbuszowej, ale tam nie by≥o miejsca
dla takich i pozosta≥a w domu. Leczy≥a siÍ u takie-
go wsiowego lekarza w £oinach, pi≥a zio≥a, ale nie
by≥o øadnej poprawy. W po≥owie czerwca, gdy lu-
dzie szli na objawienia ona wymknÍ≥a siÍ z domu i
posz≥a za jakimiú ludümi, zupe≥nie nieúwiadomie,
na te pastwiska mazurskie. Tam w t≥umie uda≥o

mi siÍ jπ odnaleüÊ, ale znowu mi zginÍ≥a. Prosi≥am
MatkÍ Boskπ o zdrowie dla mamy i modli≥am siÍ,
øeby siÍ jaki cud sta≥, bo to by≥o straszne... Z pa-
stwisk przysz≥am sama do domu i ona przysz≥a
sama. Sama juø potrafi≥a wrÛciÊ do domu. WidaÊ
by≥o jakπú zmianÍ. No i w kilku dniach siÍ jej ta
g≥owa uzdrowi≥a. Bez niczego, bez lekarzy, bez
szpitala przesz≥o, i øy≥a jeszcze ile lat, i zdrowa.
Mia≥a g≥owÍ do wszystkiego.

G≥oúne w owym czasie by≥o teø uzdro-
wienie Wojciecha Burka z MazurÛw - Za-
karczmia. - Burek Wojtek chorowa≥ na nogÍ -
przypomina sobie Jan BoguÒ. Nie wiem co to
by≥a za choroba. By≥ w szpitalu w Kolbuszowej.
Mieli mu tÍ nogÍ odjπÊ, bo inaczej nie bÍdzie øy≥.
Sprawa by≥a powaøna. Przed operacjπ wypuúcili
go do domu na rozmyúlenie. Mia≥ siÍ zastanowiÊ
co zrobiÊ. Przyszed≥ do Marysi i gada≥. Ona mu
powiedzia≥a, øe - bÍdziesz zdrowy tylko dwadzie-
úcia czπstek rÛøaÒca øebyú zmÛwi≥ w miejscu obja-

wieÒ. Dwadzieúcia razy øebyú odwiedzi≥ to miej-
sce. I zosta≥ zdrowy. Ja siÍ go pytam potem - to
Wojtek chodzi≥eú tak? - A dwa razy dziennie cho-
dzi≥em. To co mia≥em powiedziane tom wszystko
wykona≥, jeszcze z procentem. Do szpitala juø nie
wrÛci≥. Potem jeszcze d≥ugie lata øy≥ i noga go nie
bola≥a.

SpoúrÛd znanych przyk≥adÛw cudow-
nych wyleczeÒ, tzw. uzdrowieÒ, najwiÍcej do-
kona≥o siÍ poprzez modlitwÍ i obecnoúÊ w
miejscu objawieÒ Matki Boskiej. Zdarza≥y siÍ
rÛwnieø przypadki uzdrowieÒ poprzez mo-
dlitwÍ i mokry piasek ze studzienki. Jednπ z
osÛb, ktÛra dziÍki temu wyzdrowia≥a by≥ JÛ-
zef Olszowy z MazurÛw - £uga. - Kilka dni le-
øa≥ chory na silny bÛl g≥owy - twierdzi jeden z
jego przyjaciÛ≥. Matka wziÍ≥a piasku ze studzien-
ki, ob≥oøy≥a ko≥o g≥owy i przesta≥a boleÊ. Jak mu tÍ
ziemiÍ od g≥owy wziÍ≥a, to i bÛl wziÍ≥a. Od tego
czasu by≥ zdrowy. G≥owa go juø wiÍcej nie bola≥a.
Wodπ ze studzienki JÛzef Olszowy leczy≥ rÛwnieø
øo≥πdek. Mia≥ jπ zawsze w domu i uøywa≥ do koÒ-
ca swojego øycia.

Wiele osÛb zosta≥o uzdrowionych po-
przez modlitwÍ i wodÍ z cudownej studzien-
ki. Szacuje siÍ, øe dziÍki szczerej modlitwie i
piciu tej wody, bπdü nacieraniu niπ chorych

czÍúci cia≥a w okresie minionych piÍÊdziesiÍ-
ciu lat wyleczy≥o siÍ co najmniej kilkadziesiπt
osÛb. W ten sposÛb leczono m.in. bÛle g≥owy,
rπk, nÛg, øo≥πdek, oraz inne dolegliwoúci.
DziÍki piciu i nacieraniu tπ wodπ ciÍøkπ cho-
robÍ skÛry wyleczy≥a  Franciszka Warcho≥ z
MazurÛw - Zakarczmia. Odtπd mocno wie-
rzy≥a w prawdziwoúÊ objawieÒ i moc wody
ze studzienki.

Zdumiewajace jest, øe osoby uzdrowio-
ne w wiÍkszoúci, w 90 procentach nie chcπ
tego faktu ujawniÊ. Jeúli juø ujawniπ to chcπ
pozostaÊ anonimowe. Duøo czasu trzeba,
øeby do nich dotrzeÊ i przekonaÊ do mÛwie-
nia. Dlaczego tak siÍ dzieje? Dlaczego ci lu-
dzie, ktÛrych obowiπzkiem jest úwiadczyÊ o
Bogu nie chcπ siÍ oficjalnie do tego przyznaÊ?
Zapyta≥em Jana Bogunia. Oto co mi odpowie-
dzia≥. - UzdrowieÒ by≥o bardzo duøo. Duøo uzdro-
wionych by≥o i jest nadal, tylko nie chcπ siÍ do tego

przyznaÊ. Nie chcπ, bojπ siÍ, wstydzπ... Przez ca≥e
lata nie wolno by≥o o tym mÛwiÊ. WiÍkszoúÊ tych
uzdrowionych nie chce, øeby siÍ z nich inni úmia-
li. Ile to ludzi jest takich, nawet i w Mazurach, øe
siÍ úmiejπ z tych co wierzπ w objawienia, i z tych
co tam chodzπ siÍ modliÊ. Ci, ktÛrzy zostali uzdro-
wieni trzymajπ to dla siebie. NiektÛrzy mnie po-
wiedzπ, ale ma≥o. Ja teø nie jestem w stanie wszyst-
kiego spamiÍtaÊ.

W tym miejscu nasuwa siÍ kolejne pyta-
nie. Dlaczego dotychczas nikt z kompetent-
nych osÛb nie zajπ≥ siÍ badaniem omawianych
uzdrowieÒ? Dlaczego nikt do tej pory nie
przebada≥ uzdrowionych, ani nawet siÍ nimi
nie zainteresowa≥, jakby ich po prostu nie
by≥o? Na to pytanie BoguÒ nie potrafi odpo-
wiedzieÊ.

Woda z cudownej studzienki powsta≥ej
dok≥adnie w miejscu objawieÒ Matki Boskiej
znajduje siÍ w wielu mazurskich domach,
oraz w domach wielu mieszkaÒcÛw  okolicz-
nych wiosek i miast. Kaødego roku, szczegÛl-
nie w maju, czerwcu, i paüdzierniku moøna
zauwaøyÊ zatrzymujπce siÍ przy studzience
samochody nie tylko z rejestracjπ rzeszowskπ,
czy tarnobrzeskπ, ale i lubelskπ, katowickπ,
wroc≥awskπ, czasem i zagranicznπ. Wysiada-
jπ z nich ludzie, nabierajπ wodÍ do pojemni-
kÛw i odjeødøajπ.

èrÛd≥o, ktÛre wytrysnÍ≥o w 1949 r. bije
do dnia dzisiejszego. Woda z tego ürÛd≥a w
niczym nie rÛøni siÍ  od normalnej wody. A
jednak. Woda ze studzienki ma w≥aúciwoúci
lecznicze i natury tego fenomenu nie sposÛb
naukowo poznaÊ.

Odnowienie miejsca objawieÒ
W paüdzierniku 1978 r. , w dniu wybo-

ru krakowskiego kardyna≥a Karola Wojty≥y na
papieøa rozpoczπ≥ siÍ upadek komunizmu w
Polsce. Po strajkach i protestach robotniczych
w sierpniu 1980 r. powsta≥ potÍøny bo dzie-
siÍciomilionowy, antykomunistyczny zwiπ-
zek zawodowy ÑSolidarnoúÊî. Duch wolno-
úci i odnowy, ktÛry zstπpi≥ na polskπ ziemiÍ
nie ominπ≥ wsi Mazury. Jesieniπ 1980 r. zawiπ-
za≥o siÍ ko≥o ÑSolidarnoúci Wiejskiejî, na cze-
le ktÛrego stanπ≥ wzorowy i odwaøny rolnik
Jan Dul. Pod jego przewodnictwem ko≥o ma-
zurskiej ÑSolidarnoúciî naleøa≥o do najwiÍk-
szych w okolicy i najaktywniejszych.

Na wiosnÍ 1981 r. spe≥ni≥a siÍ jedna z naj-
waøniejszych przepowiedni Marysi - Ñprzy-
szed≥ czas, przyszli ludzie z daleka i odnowi-
li to miejsceî. Tymi Ñludümi z dalekaî byli
dzia≥acze mieleckiego Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej, ktÛrzy realizujπc proúbÍ prymasa
Stefana WyszyÒskiego w sprawie odszukania
i odnowienia zaniedbanych, bπdü  ca≥kowi-
cie zapomnianych miejsc objawieÒ trafili m.in.
do Lipnicy, nastÍpnie do MazurÛw. Poczπt-
kiem marca cz≥onkowie KIK, na czele ze zna-
nym mieleckim lekarzem Janem Rusinem od-
wiedzili Jana Bogunia. Z duøym zaintereso-
waniem obejrzeli obraz Matki Boskiej z Pa-
stwisk, nastÍpnie miejsce objawieÒ. Tam
wspÛlnie z Boguniem i Drapa≥π z Lipnicy od-
mÛwili czπstkÍ rÛøaÒca i LitaniÍ do Matki
Boskiej. PodjÍli rÛwnieø decyzjÍ o ogrodzeniu
studzienki i wzniesieniu przy niej krzyøa.

Jan BoguÒ zabra≥ siÍ do pracy. W≥asny-
mi si≥ami pog≥Íbi≥ studzienkÍ, przy pomocy
ziÍcia zakopa≥ beton i sprawi≥ metalowe ogro-
dzenie. WkrÛtce wyciosa≥ drewniany krzyø i
postawi≥ go przy studzience. Uroczyste po-
úwiÍcenie krzyøa i studzienki odby≥o siÍ w
niedzielÍ 10 maja 1981 r. Dokona≥ tego pro-
boszcz mazurski ks. JÛzef Kowal. Podczas
krÛtkiego przemÛwienia skierowanego do kil-
kudziesiÍciu osÛb prosi≥, øeby tego miejsca nie
zaniedbywaÊ. Prosi≥ o to szczegÛlnie dzieci.

Pielgrzymi odmawiajπcy rÛøaniec w miejscu objawienia Matki Boskiej. Paüdziernik 1982 r.
Fot. B. Popek
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Powiew ciep≥ego powietrza z zachodu
nie trwa≥ d≥ugo. Niebawem PolskÍ ogarnπ≥
mroüny niø ze wschodu. W grudniu 1981 r.
komuniúci wprowadzili tzw. stan wojenny. Tu
naleøy zaznaczyÊ, øe zarÛwno w okresie sta-
nu wojennego, jak i potem ani SB, ani MO nie
walczy≥y z mazurskimi objawieniami. Nie
przeszkadzali siÍ modliÊ, nie rozganiali.
Ograniczali siÍ jedynie do obserwacji.

W pierwszπ niedzielÍ czerwca 1982 r. do
miejsca objawieÒ w Mazurach przyby≥a po
raz pierwszy grupa pielgrzymÛw z okolic
Rzeszowa i Jaros≥awia, pod przewodnictwem
Aleksandra Jarosza. Pielgrzymi wspÛlnie z
mieszkaÒcami MazurÛw i sπsiednich wiosek
odmÛwili rÛøaniec, koronkÍ do Mi≥osierdzia
Boøego, úpiewali pieúni o Matce Boskiej. Mo-
dlili siÍ za OjczyznÍ, za papieøa, o pokÛj, oraz
w prywatnych intencjach. Zaopatrzyli siÍ
rÛwnieø w wodÍ ze studzienki. Odtπd grupy
pielgrzymÛw pod przewodnictwem Aleksan-
dra Jarosza z Rzeszowa przez kilka najbliø-
szych lat bÍdπ w miarÍ regularnie, od wiosny
do jesieni w kaødπ pierwszπ niedzielÍ miesiπ-
ca modliÊ siÍ przy studzience na pastwiskach.

Jesieniπ 1983 r. miejsce objawieÒ by≥o po-
waønie zagroøone. Na pastwiskach pojawi≥y
siÍ osoby, ktÛre wymyúli≥y sobie g≥Íboki ka-
na≥ melioracyjny odkryty, majπcy biegnπÊ w
prostej linii akurat przez cudownπ studzien-
kÍ i krzyø. Jan BoguÒ czym prÍdzej pog≥Íbi≥
jπ wkopujπc dwa dodatkowe betony. Wyko-
na≥ rÛwnieø solidny betonowy cokÛ≥ pod
krzyøem. Po interwencjach Bogunia i innych
osÛb ostatecznie kana≥ zosta≥ wykopany trzy
metry obok. Wbrew zamierzeniom projektan-
tÛw kana≥ Ûw nie zlikwidowa≥ studzienki, ani
jej nie osuszy≥. Przyczyni≥ siÍ natomiast do
poprawy czystoúci wody.

NastÍpnego roku staraniem Jana Bogu-
nia w miejscu objawieÒ zosta≥a wzniesiona
okaza≥a figura Matki Boskiej Fatimskiej. Pra-
ce trwa≥y oko≥o trzech miesiÍcy. Fundatorem
cementowej rzeüby by≥ Zbigniew Baran z
PrzybyszÛwki. 19 sierpnia 1984 r. ks. pro-
boszcz JÛzef Kowal dokona≥ Ñcichegoî po-
úwiÍcenia statuy. Dwa lata potem zosta≥o

wykonane zadaszenie. Ca≥oúÊ nazwana zosta-
≥a - ÑSza≥as Matki Boøejî.

Kilkunastoosobowe pielgrzymki, ktÛ-
re z g≥oúnym úpiewem, wielkim rÛøaÒcem i
figurkπ M. B. Fatimskiej raz w miesiπcu sz≥y
od Zielonki na pastwiska, wywiera≥y coraz
wiÍksze wraøenie na mieszkaÒcach wioski.
Pielgrzymi wstÍpujπc do koúcio≥a na MszÍ úw.
mieli okazjÍ spotkaÊ siÍ z miejscowym  dusz-
pasterzem ks. Kowalem. Nigdy jednak tego
nie uczynili. Mimo prÛúb i wezwaÒ probosz-
cza nie uczyni≥ tego rÛwnieø organizator i
przewodnik pielgrzymek Aleksander Jarosz.
Stopniowo narasta≥ konflikt, ktÛry poúrednio
uderzy≥ w miejsce objawieÒ, w osobÍ Jana
Bogunia i uczestnikÛw comiesiÍcznych mo-
dlitw na pastwiskach. W niedzielÍ 9 wrzeúnia
1984 r. podczas Mszy úw. w koúciele parafial-
nym w Mazurach i kaplicy w Korczowiskach
ks. proboszcz wypowiedzia≥ siÍ publicznie na
temat Jarosza i jego dzia≥alnoúci. Powo≥a≥ siÍ
na biskupa ordynariusza, ktÛry - zna≥ Jarosza
jako cz≥owieka niegodnego zaufania, dzia≥a-
jπcego bez porozumienia z w≥adzami koúciel-
nymi i bez jakichkolwiek uprawnieÒ ze stro-
ny tych w≥adz, g≥oszπcego rzeczy niezgodne
z naukπ Koúcio≥a, powo≥ujπcego siÍ na ludzi
majπcych dziwne widzenia z Matkπ Boskπ,
og≥aszajπcego proroctwa dotyczπce koÒca
úwiata, groøπcego przy tym strasznπ wojnπ,
klÍskami, itp.

Ton wypowiedzi proboszcza by≥ ostry,
zdecydowany. Mimo, iø s≥owa krytyki ude-
rza≥y w osobÍ Aleksandra Jarosza wiÍkszoúÊ
parafian odebra≥a je jednoznacznie: KoúciÛ≥
nie popiera ani mazurskich objawieÒ, ani osÛb
ktÛre je odnawiajπ. Lepiej tam nie chodziÊ i
nie naraøaÊ siÍ ksiÍøom. Odtπd w modlitwach
przy studzience uczestniczy≥o coraz mniej
osÛb, odbywa≥y siÍ wiÍc coraz rzadziej, aø
wreszcie przesta≥y siÍ odbywaÊ.

Rok 1999
Do dnia dzisiejszego osoby pragnπce siÍ

wspÛlnie modliÊ, úpiewaÊ pieúni i odmawiaÊ
rÛøaniec w miejscu objawieÒ Matki Boskiej no-
szπ w sercach øal do ks. Kowala. Majπ preten-
sje o to, øe nie pozwalajπc na organizowanie
wspÛlnych modlitw Jaroszowi, sam ich rÛw-
nieø nie organizowa≥, a wrÍcz przeciwnie, ro-
bi≥ wszystko by zniechÍciÊ jak najwiÍcej para-
fian do miejsca objawieÒ.

Co dzieje siÍ w Mazurach 50 lat po obja-
wieniach Matki Boskiej? Nic siÍ nie dzieje. Wy-
starczy tu przyjechaÊ i popatrzeÊ. Ludzie, po-
dobnie jak w kaødej innej wiosce powiatu kol-
buszowskego zajÍci sπ swoimi sprawami, za-
gonieni, zapracowani, przygnÍbieni. Narzeka-
jπ na parlamentarzystÛw, ktÛrzy ich oszukali,
na rzπd ktÛry doprowadza do upadku gospo-
darstwa rolne, a ich rolnikÛw do nÍdzy. Wielu
tÍskni za komunπ. Objawieniami nie interesu-
je siÍ nikt, ani mieszkaÒcy (z wyjπtkiem kilku-
nastu osÛb), ani w≥adze samorzπdowe, ani w≥a-
dze koúcielne. Gdy w drodze na pastwiska za-
trzymamy siÍ w wiosce by siÍ czegoú dowie-
dzieÊ moøemy us≥yszeÊ ironicznie - panie, jakie
tam objawienia. Coú tam by≥o kiedyú podobno, ja-
kieú cuda, cha, cha, ale KoúciÛ≥ tego nie uzna≥. Pan
w to wierzy? Niech pan pyta Bogunia, albo Benka
Popka, on coú tam pisa≥ na ten temat. Nie dziwmy
siÍ. 50 lat przymusowego milczenia ze strony
úwiadkÛw objawieÒ, oraz 50 lat k≥amstw i kpin
ze strony komuny zrobi≥o swoje. Tych, ktÛrzy
pamiÍtajπ objawienia jest z kaødym miesiπcem
coraz mniej, a m≥odzieø sprawami Koúcio≥a
prawie øe siÍ nie interesuje.

Kiedy juø dojedziemy na pastwiska, od-
szukamy w leszczynach cudownπ studzienkÍ
i stojπcπ kilkadziesiπt metrÛw dalej kapliczkÍ

zastaniemy to , co BoguÒ zrobi≥, i ile zrobi≥ w
latach osiemdziesiπtych, kiedy jeszcze mia≥
wiÍcej si≥. Miejsce objawieÒ zarasta krzakami.
Krzaki samosiejki, ktÛre wyrastajπ w kanale
melioracyjnym, oraz bezmyúlnie zasadzony
przy studzience lasek o ile nie zostanπ usuniÍ-
te w przysz≥oúci zmieniπ wyglπd cudownego
miejsca. BÍdzie wyglπdaÊ tak, jakby Matka
Boska objawi≥a siÍ w lesie, w krzakach, a nie
na piÍknych, kwiecistych ≥πkach.

NastÍpnπ rzeczπ, jakπ zauwaøymy w
miejscu objawieÒ to cisza, spokÛj. Musieliby-
úmy mieÊ duøo szczÍúcia, øeby zobaczyÊ ko-
goú modlπcego siÍ przy studzience. Gdzie te
t≥umy úpiewajπce z donoúnym g≥osem - awe,
awe, awe Maryja, odmawiajπce chÛrem rÛøaniec.
Nie ma tu dzisiaj ani ubowcÛw, ani pielgrzy-
mÛw. Pielgrzymka mazurskiej m≥odzieøy pod
przewodnictwem ks. proboszcza Wies≥awa
Doparta i kleryka Czes≥awa Matu≥y modli≥a siÍ
w Kalwarii Pac≥awskiej.

Cisza i spokÛj panuje rÛwnieø na po-
dwÛrku Jana Bogunia. ZarÛwno on sam jak i
jego cÛrka Janina i ziÍÊ w ostatnich latach zo-
stali mocno dotkniÍci przez los. Mimo ciπg≥e-
go zapracowania znajdujπ czas dla goúci py-
tajπcych o objawienia. Pokazujπ wiszπcy w
duøej izbie obraz Matki Boskiej z Pastwisk. Jan
BoguÒ mimo swoich 83 lat czuje siÍ dobrze.  O
objawieniach opowiada≥by ca≥ymi godzinami.
Nie ma w Mazurach drugiej takiej osoby, ktÛ-
ra by tak kocha≥a MatkÍ Boskπ jak Jan BoguÒ.
Nie ma osoby, ktÛra by dla jej chwa≥y tyle zro-
bi≥a co Jan BoguÒ.

Objawienia mazurskie mimo, iø mia≥y
miejsce na ≥πkach wsi Mazury nie sπ sprawπ
wy≥πcznie Jana Bogunia, ani mieszkaÒcÛw
tejøe wioski. Matka Boska objawiajπc siÍ w
Mazurach, podobnie jak w Fatimie objawi≥a
siÍ dla wszystkich, bez wzglÍdu na granice
administracyjne, miejsce zamieszkania, za-
moønoúÊ, wykszta≥cenie, zajmowane stano-
wiska. Wszyscy powinni czuÊ siÍ za nie od-
powiedzialni. SzczegÛlna odpowiedzialnoúÊ
ciπøy na w≥adzach koúcielnych. Do nich bo-
wiem naleøy powo≥anie specjalnej komisji
do zbadania prawdziwoúci mazurskich obja-
wieÒ, cudownych uzdrowieÒ, i zajÍcie ofi-
cjalnego stanowiska.

ÑMa≥a Fatimaî Rzeszowszczyzny czeka...

BENEDYKT POPEK

Cudowna studzienka i krzyø wzniesiony przez
Jana Bogunia. Rok 1999.

"Sza≥as Matki Boøej" ze statuπ M.B. Fatimskiej.
Rok 1999.
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STARE FOTOGRAFIE...STARE FOTOGRAFIE...STARE FOTOGRAFIE...STARE FOTOGRAFIE...STARE FOTOGRAFIE...

ze zbiorów Karola Grodeckiego

Ulica Narutowicza dawniej... ... i dziú.

Pierzeja Rynku - strona pÛ≥nocna

Kolbuszowskie "Ucho igielne" - przejúcie od strony:

Narutowicza Rynku
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WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...

POWIATOWE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNEPOWIATOWE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNEPOWIATOWE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNEPOWIATOWE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNEPOWIATOWE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE
SZKÓ£ PODSTAWOWYCHSZKÓ£ PODSTAWOWYCHSZKÓ£ PODSTAWOWYCHSZKÓ£ PODSTAWOWYCHSZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Zawody te rozegrane zosta≥y w dniu 23 wrzeúnia br. na stadionie w Kolbuszowej. W igrzyskach
startowa≥o 112 zawodnikÛw i zawodniczek ze szkÛ≥ podstawowych (klasa V-VI) w Cmolasie, Hucie Komo-
rowskiej, Nowej Wsi, Hucisku, Majdanie KrÛlewskim, Dzikowcu, Przy≥Íku, Siedlance, Hucinie, Mechow-
cu, Wilczej Woli, Kopciach, Jagodniku, HadykÛwce, Trzeúni, Wide≥ce, Lipnicy, Kolbuszowej GÛrnej, Krzπtce,
Komorowie oraz SP 1 i SP 2 Kolbuszowa

WYNIKI:
DziewczÍta Ch≥opcy
60 m  60 m

1. Aneta So≥ek SP Huta Komorowska 9,51 s 1. Kamil Adranowicz SP 1 Kolbuszowa 9,03 s
2. Ewa Mokrzycka SP Dzikowiec 9,56 s 2. Daniel Gnap SP 2 Kolbuszowa 9,10 s
3. Edyta Cudo SP Nowa Wieú 9,80 s 3. Dominik Chmielowiec SP Siedlanka 9,25 s
                                600 m                                                                                           1000 m
1. Anna Øak SP Majdan KrÛlewski 2,00,3 1. Grzegorz Gancarczyk SP Krzπtka 3,26,9
2. Aleksandra Mazur SP 1 Cmolas 2,03,1 2. Krzysztof Serafin SP Dzikowiec 3,29,0
3. Aneta Kaczmarska SP Majdan KrÛlewski2,06,3 3. Marek LewandowskiSP Siedlanka 3,30,7
                             skok w dal                                                                                    skok w dal
1. Ewa Mokrzycka SP Dzikowiec 388 cm 1. Grzegorz Mosio≥ek SP 1 Kolbuszowa 420 cm
2. Edyta Cudo SP Nowa Wieú 361 cm 2. Daniel Gnap SP 2 Kolbuszowa 381 cm
3. Patrycja Mazur SP 1 Kolbuszowa 361 cm 3. Kamil Adranowicz SP 1 Kolbuszowa 378 cm
                              pi≥ka palantowa                                                                       pi≥ka palantowa
1. Anna Pastu≥a SP 1 Kolbuszowa 40,00 m 1. Jacek Olesiak SP HadykÛwka 56,50 m
2. Marta Bezak SP Hucisko 37,90 m 2. Wojciech WÛjcicki SP 1 Kolbuszowa 54,50 m
3. Marzena Rokosz  SP 1 Kolbuszowa 36,00 m 3. Dawid SzczÍch SP Wilcza Wola 51,50 m

Wszyscy wyøej wymienieni zawodnicy i zawodniczki uzyskali awans do fina≥Ûw wojewÛdzkich,
ktÛre odbÍdπ siÍ w Rzeszowie.

POWIATOWA GIMNAZJADA W L.A.
Indywidualne mistrzostwa powiatu kolbuszowskiego w lekkoatletyce ñ Gimnazjada ñ rozegrane

zosta≥y 22 wrzeúnia na kolbuszowskim stadionie. Na starcie stanÍ≥o 138 zawodniczek i zawodnikÛw ze
szkÛ≥ podstawowych z Majdanu KrÛlewskiego, Komorowa, Huty Komorowskiej, Krzπtki, Cmolasu, Hady-
kÛwki, Dzikowca, Niwisk, Lipnicy, Wide≥ki, Kolbuszowej Dolnej, Kolbuszowej GÛrnej, Kopci, Mechowca,
Jagodnika, Zespo≥u SzkÛ≥ w Wilczej Woli oraz gimnazjÛw z Cmolasu, Majdanu, Wide≥ki, Niwisk, Dzikowca
a takøe z SP 2 i Gimnazjum 2 z Kolbuszowej.

WYNIKI:
     DziewczÍta Ch≥opcy

          100 m 100 m
1. Katarzyna Duda Gimnazjum 2 Kolbusz. 14,87 s 1.Marcin Tomasiewicz Gimnazjum Majdan 13,03 s
2. Magdalena MistoÒ SP 1 Cmolas 15,20 s 2.£ukasz Tokarz SP Mechowiec 13,10 s
3. Anna FurmaÒska SP 2 Kolbuszowa 15,35 s 3. Tomasz TÍcza SP Krzπtka 13,34 s
                      300 m 300 m
1. Agnieszka Drapa≥a SP Lipnica 50,60 s 1. Krzysztof KopeÊ SP Kopcie 44,49 s
2. Bernadeta Øπd≥o Gimnazjum Niwiska 50,62 s 2. Pawe≥ ZiÍba SP KomorÛw 45,06 s
3. Paulina Olejarz SP Dzikowiec 50,80 s 3. Damian Czekaj SP KomorÛw 45,34 s
                                    600 m 1000 m
1. Beata Rusin SP Lipnica 1,58,10 1. Mateusz WÛjcik SP Majdan KrÛl. 3,06,97
2. Katarzyna Nagaú Gimnazjum 2 Kolbusz.2,02,26 2. Grzegorz Rozmus SP Kolb. GÛrn. 3,07,51
3. Katarzyna RÍbisz SP Dzikowiec 2,04,79 3. £ukasz SkÛra SP Majdan KrÛl. 3,17,17

sztafeta 4x100 sztafeta 4x100
1. SP 2 Kolbuszowa 1. SP Majdan KrÛlewski
2. SP Majdan KrÛlewski 2. SP 2 Kolbuszowa
3. Gmina Stary Dzikowiec

skok w dal skok w dal
1. Magdalena Cudo SP 2 Kolbuszowa 386 cm 1. Micha≥ Kwaúny SP 2 Kolbuszowa 449 cm
2. Anna Biesiadecka SP 2 Kolbuszowa 385 cm 2. Pawe≥ ZiÍba SP KomorÛw 437 cm
3. Elwira Wagner SP Majdan KrÛl. 376 cm 3 Wojciech Gurdak SP Majdan KrÛl. 436 cm

kula 3 kg kula 4 kg
1. Magdalena Cudo SP 2 Kolbuszowa 10.05 m 1. Jan Cis≥o SP  2 Kolbuszowa 1.064 m
2. Natalia Kosiorowska SP Majdan KrÛl. 8.67 m 2. Wojciech BrÛzda SP 2 Kolbuszowa 9.57 m
3. Anna Biesiadecka SP 2 Kolbuszowa 8.38 m 3. Lucjan Wilk SP 2 Kolbuszowa 9.41 m

oszczep
1. Krzysztof JustyÒski Gimnazjum Majdan KrÛl. 36,50 m
2. Dominik Pajπk Gimnazjum Majdan KrÛl. 26,70 m
3. Grzegorz Haptaú SP 2 Kolbuszowa 24,00 m

Wszyscy wyøej wymienieni zawodnicy uzyskali awans do zawodÛw wojewÛdzkich, ktÛre odbÍdπ
siÍ w Rzeszowie

POWIATOWE DRU¯YNOWE SZTAFETOWE
BIEGI PRZE£AJOWE

Stadion w Kolbuszowej by≥ arenπ Powiatowych Druøynowych Sztafetowych BiegÛw Prze≥ajowych,
ktÛre rozegrane zosta≥y 27 wrzeúnia. Zawodnicy rywalizowali na trasach 10x800 m ñ dziewczÍta i 10x1000
m ñ ch≥opcy.

Szko≥y podstawowe ñ klasa V ñ VI
DziewczÍta Ch≥opcy
1. SP 2 Kolbuszowa 1. SP Werynia
2. SP Werynia 2. SP 2 Kolbuszowa
3. SP 1 Cmolas 3. SP Majdan KrÛlewski
4. SP Wide≥ka 4. SP Dzikowiec

5. SP Majdan KrÛlewski 5. SP 1 Cmolas

Gimnazjada ñ klasa VIII i I gimnazjum
DziewczÍta                                                                        Ch≥opcy
1. SP Majdan KrÛlewski 1. SP 1 Kolbuszowa
2. SP 2 Kolbuszowa 2. SP Majdan KrÛlewski
3. SP 1 Cmolas 3. SP Werynia
4. SP Kolbuszowa GÛrna
5. SP 1 Kolbuszowa

Do zawodÛw rejonowych awansowa≥y po 2 druøyny

GMINNE DRU¯YNOWE SZTAFETOWE
BIEGI PRZE£AJOWE

Na trasach biegowych kolbuszowskiego stadionu 24 wrzeúnia br. rozegrane zosta≥y Gminne Dru-
øynowe Sztafetowe Biegi Prze≥ajowe. DziewczÍta mia≥y do pokonania trasÍ 10x800 m, a ch≥opcy 10x1000m

WYNIKI:
Szko≥y podstawowe ñ klasa V i VI

DziewczÍta Ch≥opcy
1. SP 2 Kolbuszowa 1. SP 2 Kolbuszowa
2. SP Werynia 2. SP Werynia
3. SP Wide≥ka 3. SP Kolbuszowa GÛrna
4. SP 1 Kolbuszowa 4. SP 1 Kolbuszowa
5. SP Kolbuszowa GÛrna 5. SP Wide≥ka

 Gimnazjada ñ klasa VIII i I gimnazjum
1. SP 2 Kolbuszowa 1. SP 1 Kolbuszowa
2. Gimnazjum 2 Kolbuszowa 2. SP Kolbuszowa GÛrna
3. Gimnazjum 1 Kolbuszowa 3. SP Werynia
4. SP 1 Kolbuszowa 4. SP 2 Kolbuszowa

5. Gimnazjum 2 Kolbuszowa
6. Gimnazjum 1 Kolbuszowa

GMINNE IGRZYSKA  LEKKOATLETYCZNE
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne SzkÛ≥ Podstawowych rozegrane zosta≥y 17 wrzeúnia b.r. na
stadionie "Kolbuszowianki". WziÍ≥o w nich udzia≥ 180 zawodniczek i zawodnikÛw ze szkÛ≥ podstawowych
z Przedborza, Nowej Wsi, Wide≥ki, Kolbuszowej GÛrnej oraz SP 1 i SP 2 Kolbuszowa.

WYNIKI:
DziewczÍta Ch≥opcy

                  60 m                                                                                60 m
1. Barbara Hodor SP 1 Kolbuszowa 9,2 s. 1. Kamil Adranowicz SP 1 Kolbuszowa 9,0 s.
2. Edyta Cudo SP Nowa Wieú 9,9 s. 2. Daniel Grap SP 2 Kolbuszowa 9,1 s.
3. Patrycja Mazur SP 1 Kolbuszowa 10,15 s. 3. Mariusz Kuna SP 2 Kolbuszowa 9,2 s.
                             600 m                                                                                          600 m
1. Agnieszka RozmusSP Kolbuszowa G. 2.17.0 1. Wies≥aw Olszowy SP  2 Kolbuszowa 3.36,0
2. Sylwia Micha≥ek SP Wide≥ka 2.18,0 2. Andrzej Bryk SP Kolbuszowa GÛrna 3.38,0
3. Monika Puk SP 1 Kolbuszowa 2.19,0 3. Mateusz Pπczek SP Wide≥ka 3.45,0
                          skok w dal                                                                                       skok w dal
1. Barbara Hodor SP 1 Kolbuszowa 356 cm 1. Daniel Gnap SP 2 Kolbuszowa 400 cm
2. Patrycja Mazur SP 1 Kolbuszowa 351 cm 2. Kamil Adranowicz SP 1 Kolbuszowa 390 cm
3. Edyta Cudo SP Nowa Wieú 348 cm 2. Damian Rozmus SP Nowa Wieú 390 cm

3. Konrad Rymanowski SP 2 Kolbuszowa 370 cm
3. Grzegorz Mosio≥ek SP 1 Kolbuszowa 370 cm

                          pi≥ka palantowa                                                                              pi≥ka palantowa
1. Anna Pastu≥a SP 1 Kolbuszowa 38 m 1. Wojciech WÛjcicki SP 1 Kolbuszowa 50 m
2. Marzena Rokosz SP 1 Kolbuszowa 33 m 2. Konrad Kwarta SP PrzedbÛrz 47 m
3. Joanna Cudo SP 1 Kolbuszowa 31 m 3. Krystian Fita≥ SP Nowa Wieú 46 m

IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE
W DZIKOWCU

W Dzikowcu 17 wrzeúnia b.r. rozegrane zosta≥y Gminne Igrzyska Indywidualne w Lekkoatletyce w
kategorii szkÛ≥ podstawowych klasa V ñ VI oraz gimnazjum.

WYNIKI:
Szko≥y podstawowe

DziewczÍta Ch≥opcy
60 m 60 m

1. Agnieszka Kosiorowska SP Mechowiec 1. Krzysztof Serafin SP Dzikowiec
2. Ewa Mokrzycka SP Dzikowiec 2. Dawid SzczÍch ZS Wilcza Wola
3. Katarzyna Gazda ZS Wilcza Wola 3. Marek BieleÒ SP Dzikowiec

                                         600 m 1000 m
1. Magdalena Rusin SP Lipnica 1. Krzysztof Serafin SP Dzikowiec
2. Ilona Wojciechowska ZS Wilcza Wola 2. Krzysztof Krawiec ZS Wilcza Wola
3. Agnieszka TÍcza SP Dzikowiec 3. Damian Maciπg SP Dzikowiec

                                    skok w dal skok w dal
1. Gabriela Krawiec ZS Wilcza Wola 352 cm 1. Dawid SzczÍch ZS Wilcza Wola 385 cm
2. Paulina Wilk SP Kopcie 341 cm 2. Krzysztof Serafin SP Dzikowiecc 379 cm
3. Agnieszka Kosiorowska SP Mechowiec313 cm 3. Pawe≥ Rzπsa SP Kopcie332 cm
                                    pi≥ka palantowa  pi≥ka palantowa
1. Ewa Mokrzycka SP Dzikowiec 30,5 m 1. Dawid SzczÍch ZS Wilcza Wola 41,5 m
2. Gabriela Krawiec ZS Wilcza Wola 30 m 2. Pawe≥ Pyra SP Kopcie40 m
3. Celina Ko≥odziej ZS Wilcza Wola 26 m 3. Damian Maciπg SP Dzikowiec 37 m

cd. na str. 24
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OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...

   Sp. z o.o. z Kolbuszowej
powinny byæ w Twoim sklepie, hurtowni czy

magazynie.
A gdy ich nie masz, zadzwoñ do nas.

To przecie¿ takie proste!
 Nasze numery

tel./fax: (017) 2273-015
Nasz adres:

36-100 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7
(dawna Rejonowa Spó³dzielnia

Ogrodniczo-Pszczelarska)
Zapraszamy Rolników okolicznych miejscowo�ci

do rozmów na temat przysz³ych
umów kontraktacyjnych.

Czekamy, Trafisz bez trudu.

Nie mówimy, ¿e jeste�my lepsi od innych.
To powiesz Ty sam, gdy spróbujesz naszych prze-
tworów. Produkujemy: sa³atki, d¿emy, ogórki kon-
serwowe, paprykê, æwik³ê, pieczarki marynowane.

Wyroby nowo powsta³ego Zak³adu
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej
Zarzπd Miejsko-Gminny w Kolbuszowej o f e r u j e us≥ugi gastro-
nomiczne w postaci:
- t a n i c h, smacznych obiadÛw dla grup zorganizowanych, oraz

osÛb indywidualnych,
- organizowanie niewielkich spotkaÒ i przyjÍÊ okolicznoúciowych

/urodziny, imieniny, komunia itp./ w przyjemnych pomieszcze-
niach Klubu ÑStarszych PanÛwî przy ul. Janka Bytnara 3 - by≥y In-
ternat ZSZ w Kolbuszowej. Informacji udzielamy pod numerem te-
lefonu: 28-70-86, lub 583-75-90.

Z A P R A S Z A M Y

Lokale
OSP w Mazurach wynajmuje salÍ tanecznπ 110 m2, salÍ goúcinnπ 95 m2,

z kuchniπ i ch≥odniπ. Wszystko w jednym parterowym budynku.
Kontakt Czes≥aw Bia≥as, Mazury, tel. 22 85 344. Zapraszamy.

Us³ugi
NadzÛr budowlany, projektowanie

Jan WrÛbel, Kolbuszowa, ul. Armii Krajowej 4, tel. 22 72 993

I n f o r m a c j a
Uprzejmie informujemy, øe úwiadczymy ODP£ATNIE US£UGI
MEDYCZNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABOLATORYJ-
NEJ - labolatorium centralne przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4.

OFERUJEMY SZEROK• GAM  PODSTAWOWYCH
I SPECJALISTYCZNYCH BADA—.

Badanie za odp≥atnoúciπ bez skierowaÒ lekarskich
wykonujemy w godzinach 725 - 1900.

Oferujemy moøliwoúÊ pobierania krwi w domu pacjenta z
zabezpieczeniem przez niego transportu.

Wyniki badaÒ do odebrania w tym samym dniu.
SzczegÛ≥owe informacje pod nr tel. 22 72 222, wew. 303.

Gimnazjada
DziewczÍta                          Ch≥opcy
        100 m                                                              100 m
1. Beata Rusin SP Lipnica 1. £ukasz Tokarz SP Mechowiec
2. Agnieszka Drapa≥a SP Lipnica 2. Grzegorz Wiπcek SP Lipnica
3. Renata CiupiÒska SP Dzikowiec 3. Dariusz Serafin SP Dzikowiec
                                300 m                                                            300 m
1. Agnieszka Drapa≥a SP Lipnica 1. Dariusz Serafin SP Dzikowiec
2. Paulina Olejarz SP Dzikowiec 2. Krzysztof  KopeÊ SP Kopcie
3. Katarzyna Kubiú SP Dzikowiec 3. £ukasz Gul SP Mechowiec
                                    600 m        1000 m
1. Beata Rusin SP Lipnica 1. Marian KopeÊ ZS Wilcza Wola
2. Katarzyna RÍbisz SP Dzikowiec 2. Adam TÍcza SP Lipnica
3. Ilona RoøekZS Wilcza Wola 3. Grzegorz Go≥πbek SP Lipnica
                          skok w dal skok w dal

1-2 Beata Rusin SP Lipnica 363 cm 1 Krzysztof KopeÊ SP Kopcie 416 cm
1-2 Katarzyna Kubiú SP Dzikowiec 363 cm 2. Dariusz Serafin SP Dzikowiec 403 cm

 3. Agnieszka Jakubowska ZS Wilcza Wola  361 cm 3. Tomasz Grπdzki SP Dzikowiec  389 cm

MICHA£ FRANCZYK

KOMIKSY
Posiadam do sprzedania komiksy z rÛønych serii i  z rÛønych

krajÛw. MogÍ sprzedaÊ kolekcjÍ archiwalnych numerÛw  "Espe" i
"WegetariaÒski åwiat" oraz magazyny filmowe

i koszykarskie; tel. 22 73 761.

KUPNO SPRZEDA¯
Potrzebujesz czegoú, chcesz kupiÊ?

Masz coú do sprzedania,
szukasz kupca?

ZamieúÊ og≥oszenie w naszej gazecie.
Jesteúmy czytani we wszystkich gminach, w mieúcie

i wielu wioskach. Korzystaj z okazji.
Og≥oszenia  drobne drukujemy za darmo!

Mistrzowie gminy - pi≥karze gimnazjum 2 Kolbuszowa. Stojπ od lewej: £ukasz
Ha≥daú, Mateusz BieleÒ, Mateusz Serafin, Krzysztof Paluszek, Jacek Kwaúny, Do-
rian Pik i £ukasz Owak. KlÍczπ od lewej: Grzegorz Draus, Konrad Ozimek, Adam
Øarkowski, Dariusz Brzoza, Robert Rzepka, Mateusz Kardyú i Wiktor Strzelczyk.


