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P O Ø E G N A N I E 
W czwartek 7 kwietnia o godzinie 18:00, w koúcio≥ach obu kolbuszowskich parafii, odby≥y siÍ Msze åw. w intencji zmar≥ego Ojca åwiÍtego, Jana Paw≥a II. 

Po uroczystoúciach w koúcio≥ach, wierni udali siÍ na plac po-
miÍdzy Zespo≥em SzkÛ≥ Zawodowych a Liceum OgÛlnokszta≥cπcym 
przy ulicy Jego imienia. Tam odby≥o siÍ czuwanie, modlitwy i úpiewy, 
ktÛre poprowadzi≥a m≥odzieø ze ÑScholiî koúcio≥a pod wezwaniem 
Wszystkich åwiÍtych. Podczas ich trwania, by≥a bardzo przejmujπca 

i wzruszajπca atmosfera, ktÛrπ dodatkowo wywo≥ywa≥o wyúwietlanie 
zdjÍÊ z øycia Papieøa na úcianie hali sportowej liceum. Modlitwπ i sku-
pieniem licznie zgromadzeni kolbuszowianie oddali ho≥d i poøegnali 
w Ojca åwiÍtego. UlicÍ rozúwietli≥y setki zniczy i úwiec..... 

M. K.



raüniejszej i historycznej, stanowiπcej 
OjczyznÍ. Polacy, ktÛrzy czÍsto majπ 
kompleksy wobec innych narodÛw, 
powinni byÊ dumni, øe to w≥aúnie na-
sza ziemia wyda≥a nastÍpcÍ úw. Piotra 
i najbardziej znaczπcπ postaÊ czasÛw 
wspÛ≥czesnych. Ojczysta kultura po-
twierdzi≥a takøe przez wk≥ad Karola 
Wojty≥y swojπ wielkoúÊ i atrakcyjnoúÊ 
dla innych narodÛw. W≥aúnie ten nowy 

 Jeúli chcesz znaleüÊ ürÛd≥o,
musisz iúÊ do gÛry, pod prπd.
Przedzieraj siÍ, szukaj, nie ustÍpuj,
wiesz,  øe ono musi gdzieú tu byÊ -
Gdzie jesteú ürÛd≥o?... Gdzie jesteú ürÛd≥o?  

                      (Tryptyk rzymski)

Karol Wojty≥a - Cz≥owiek, ktÛry 
znalaz≥ juø ostateczne èrÛd≥o Dobra, 
Prawdy i PiÍkna, a my, zdumieni Jego 
wielkoúciπ pytamy, skπd 
On mia≥ tyle si≥y, aby iúÊ 
ciπgle do gÛry, przedzie-
raÊ siÍ, szukaÊ, nie ustÍ-
powaÊ i bez wzglÍdu na 
okolicznoúci kochaÊ kaø-
dego cz≥owieka? Skπd 
mia≥ tyle mocy, aby do 
koÒca z nies≥abnπcym 
e n t u z j a z m e m  d u c h a 
- mimo s≥aboúci cia≥a - 
byÊ úwiadkiem wielkich 
dzie≥ Boøych? 

Pierwszym ürÛd≥em 
tej si≥y by≥ dla niego bez 
w π t p i e n i a  C h r y s t u s , 
zaú drugim polska kul-
tura.  Zreal izowa≥  ten 
m≥odzieniec z Wadowic 
zdanie z poematu My-
úlπc Ojczyzna: Ojczyzna 
- z niej siÍ wy≥aniam, 
w niej siÍ zakorzeniam. 
Karol  Wojty≥a  wyrÛs≥ 
na øyznej ziemi naro-
dowej historii i kultury. 
Stokrotnie teø sp≥aci ≥ 
wobec niej zaciπgniÍty 
wczeúniej d≥ug. Potra-
fi≥ nie tylko wy≥oniÊ siÍ 
z naszego narodowego 
ducha, ale i tak potÍønie 
siÍ w nim zakorzeniÊ, ze 
doprawdy trudno bÍdzie 
o wiÍksze niø jego bycie 
synem polskiej  ziemi. 
By≥  wielkim, niezwy-
k≥ym twÛrcπ, poetπ, mi-
strzem s≥owa, ostatnim 
polskim romantykiem, 
a jego wk≥ad w rozwÛj 
k u l t u r y  p o l s k i e j  j e s t 
wprost nie do ocenie-
nia. Jak rzadko kto z ro-
du PolakÛw uczestniczy≥ 
on bardzo intensywnie 
w  r z e c z y w i s t o ú c i  t e -

Kazimierz OøÛg

Ojczyzna - z niej się wyłaniam, 
w niej się zakorzeniam

impuls, jaki nada≥ polskoúci zakorze-
niony w niej - mimo oddalenia - Ojciec 
åwiÍty, musimy pielÍgnowaÊ i rozwi-
jaÊ. Stanie siÍ to g≥Ûwnie przez czytanie 
Jego dzie≥, homilii, encyklik, listÛw, 
przez przyjmowanie jego nauk, takøe 
tych dotyczπcych polskiej toøsamoúci 
i pamiÍci.

ZNACZENIE KULTURY
Karol Wojty≥a 

zdawa≥ sobie spra-
wÍ z ogromnego 
znaczenia kultury 
dla Narodu. Wiele 
razy z naciskiem 
podkreúla≥, øe jest 
siÍ Polakiem w≥a-
únie przez narodo-
wπ kulturÍ, ktÛra 
wyrastajπc z ducha 
chrzeúcijaÒskiego, 
powinna pociπgaÊ 
naszπ wspÛlnotÍ 
ku wyøszym war-
toúciom. Tak pisa≥ 
w ksiπøce PamiÍÊ 
i toøsamoúÊ o roli 
kultury polskiej : 
Jestem synem na-
rodu, ktÛry prze-
trwa≥ najstraszliw-
sze doúwiadczenia 
dzie jÛw, ktÛrego 
wielokrotnie sπsie-
dzi skazywali na 
úmierÊ - a on po-
zosta≥ przy øyciu 
i pozosta≥ sobπ. Za-
chowa≥ w≥asnπ toø-
samoúÊ i zachowa≥ 
poúrÛd rozbiorÛw 
i okupacji w≥asnπ 
suwerennoúÊ jako 
narÛd - nie biorπc 
za podstawÍ prze-
t r w a n i a  j a k i c h -
k o l w i e k  i n n y c h 
úrodkÛw fizycznej 
potÍg i  j ak  ty lko 
w ≥ a s n π  k u l t u r Í , 
ktÛra siÍ okaza≥a 
w tym przypadku 
potÍgπ wiÍkszπ od 
tamtych. (s. 89-90)

N a s z a  n a -
rodowa kul tura , 
o w a  i d e n t y f i k a -
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cja i legitymacja PolakÛw, sk≥ada siÍ 
z rÛønych elementÛw, a wúrÛd nich do 
najwaøniejszych naleøy jÍzyk polski 
i literatura. On sam, wychowany na 
literaturze romantycznej, w klasycz-
nym gimnazjum w Wadowicach, z pa-
sjπ grajπcy w teatrze, potem przez rok 
studiujπcy polonistykÍ na Uniwersyte-
cie JagielloÒskim, zna≥ waønoúÊ jÍzyka 
i literatury. Wczeúnie zadebiutowa≥ 
swymi utworami poetyckimi. Chcia≥ 
bez reszty oddaÊ siÍ po studiach polo-
nistycznych polskiej szkole i twÛrczoúci 
literackiej. Marzy≥y mu siÍ wawrzyny 
poetyckie. Wszystko to by≥o jednak 
planem Opatrznoúci, zmierzajπcym ku 
pÛüniejszym innym niø tylko narodowe 
przeznaczeniom.

Kiedy w roku 1978 zosta≥ papie-
øem, Ojczyzna znajdowa≥a siÍ w oko-
wach systemu komunistycznego. Ofi-
cjalna kultura, nieustannie cenzurowa-
na, zdominowana przez aparatczykÛw 
z szeregÛw wiernej Moskwie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, stara≥a 
siÍ odciπÊ PolakÛw od korzeni religij-
nych tej kultury. JÍzyk publiczny by≥ 
takøe na us≥ugach systemu totalitar-
nego, s≥uøy≥ k≥amstwu i zniewoleniu 
cz≥owieka. Jednak w tej, zdawaÊ by siÍ 
mog≥o beznadziejnej dla narodu sytu-
acji, przyszed≥ w czerwcu 1979 roku 
pierwszy powiew wolnoúci. Polacy 
us≥yszeli nowy jÍzyk, zupe≥nie inny 
niø jÍzyk propagandy komunistycz-
nej. By≥y to znakomicie przez papieøa 
mÛwione homilie, pe≥n e odniesieÒ do 
kultury narodowej, ktÛra wyrasta z gle-
by polskiej religijnoúci - by≥ to jÍzyk 
wartoúci religijnych i narodowych zu-
pe≥nie poza cenzurπ. By≥a to polszczy-
zna barwna, piÍkna, dostojna i prosta, 
czasem øartobliwa, by≥ to jÍzyk øarli-
woúci religijnej, daleki od manipulacji, 
s≥uøπcy przekazowi wartoúci. Kultura 
polska zaczÍ≥a na nowo oddychaÊ po 
komunistycznym zaczadzeniu. A sta≥o 
siÍ to za sprawπ Jana Paw≥a II. I to jest 
g≥Ûwna jego zas≥uga dla polskoúci. Ten 
nowy jÍzyk zaczπ≥ juø nied≥ugo owoco-
waÊ ruchem Solidarnoúci. Wprawdzie 
stan wojenny stanowi≥ prÛbÍ cofniÍcia 
historii i przywrÛcenia starego jÍzyka 
k≥amstwa, ale nastÍpowa≥y nowe piel-
grzymki papieøa (rok 1983, 1987). MÛ-
wi≥ on ciπgle o niezbywalnych prawach 
narodu do decydowania o w≥asnym 
losie. Ciπgle najmocniej walczy≥ za na-
rÛd i z narodem. Aø nastπpi≥ rok 1989, 
kiedy wybuch≥a wolnoúÊ.

POLSKA TOØSAMOå∆
Karol Wojty≥a naleøy zatem do 

najwiÍkszych w dziejach obroÒcÛw 
polskiej toøsamoúci,  takøe i jÍzyka 
polskiego, a przez swoje teksty nadal 
na ten jÍzyk wp≥ywa. Czytajπc jego 
homilie, dzie≥a poetyckie, ksiπøki ob-
cujemy z polszczyznπ niezwyk≥π, bo-
gatπ, wyraøajπcπ g≥ÍbiÍ rÛønych treúci. 

Idea≥em by≥oby naúladowanie piÍkna 
tych tekstÛw. Znaczenie tej niezwyk≥ej 
postaci dla Ojczyzny polega takøe na 
tym, øe przez swoje teksty, g≥ÍbiÍ my-
úli, swoistoúÊ i piÍkno ich jÍzykowego 
kszta≥tu wyznacza on ojczystej mo-
wie nowe jakøe waøne dziú - w dobie 
relatywizmu jÍzykowego i obniøenia 
kultury s≥owa - horyzonty stylistyczne 
i aksjologiczne. Tym, co od razu nas 
uderza, kiedy s≥uchamy kazaÒ Jana 
Paw≥a II bπdü czytamy jego teksty, to 
wielkie poczucie prawdy tych s≥Ûw. 
Sπ to s≥owa prawdziwe, autentycz-
nie przeøywane, s≥owa, ktÛrych jedy-
nym celem jest chwa≥a Boøa i dobro 
drugiego cz≥owieka. Polacy majπ nie 
tylko niedoúcig≥y wzÛr piÍknego mÛ-
wienia i pisania w jÍzyku ojczystym, 
ale i przyk≥ad, jak naleøy kulturπ øyÊ 
i troszczyÊ siÍ o jej rozwÛj.

Od czasÛw wadowickiego gim-
nazjum Karol Wojty≥a jako poeta by≥ 
s≥ugπ i rzemieúlnikiem s≥owa. Fascy-
nowa≥a go literatura romantyczna, sam 
zaczπ≥ pisaÊ poezje, a ulubionym jego 
poetπ sta≥ siÍ Cyprian Kamil Norwid. 
TwÛrczoúÊ poetycka Karola Wojty≥y 
narasta≥a stopniowo. Nie wszed≥ do 
naszej literatury pod swoim nazwi-
skiem, lecz jako Andrzej JawieÒ. Jego 
twÛrczoúÊ literacka obfituje w dzie≥a 
g≥Íbokie, oryginalne i wielowπtkowe. 
WymieniÊ tu naleøy takie utwory, jak: 
PieúÒ o Bogu ukrytym, Wybrzeøa pe≥ne 
ciszy, Psa≥terz, Stanis≥aw, Brat naszego 
Boga, Hiob. Znajdujemy w nich charak-
terystyczne motywy, swoiste odbicie 
jakøe bogatego wnÍtrza Autora. Mamy 
w tych utworach bardzo pog≥Íbionπ re-
fleksjÍ, wyraøonπ úrodkami poetyckimi, 
nad wybranymi fragmentami Starego 
i Nowego Testamentu, uwielbienie dla 
myúli úw. Jana od Krzyøa, odniesienie 
do antyku, wreszcie bogaty pok≥ad 
polskiej historii i tradycji. Istotne sπ 
tutaj wp≥ywy S≥owackiego i Norwi-
da, a takøe WyspiaÒskiego - chociaøby 
w poemacie Stanis≥aw. Arcydzie≥em 
literatury polskiej, wielkπ per≥π poetyc-
kπ jest ostatni jego utwÛr zatytu≥owany 
jako Tryptyk rzymski. åwiadczy on, øe 
Karol Wojty≥a pozosta≥ teø do koÒca 
øycia poetπ. Jest to utwÛr niezwyk≥y, 
wyjπtkowy, bowiem rzadko papieøe 
tworzπ teksty poetyckie, jest to po-
etycka summa filozoficzna i teologicz-
na. Te poetyckie medytacje, napisane 
pod wyraünym wp≥ywem úw. Jana od 
Krzyøa, pokazujπ Autora jako Cz≥o-
wieka niezachwianej wiary, wiernego 
s≥ugÍ Koúcio≥a i kaødego cz≥owieka, 
jako HumanistÍ wraøliwego na sztukÍ 
i piÍkno. Studiowanie tego dzie≥a moøe 
staÊ siÍ prawdziwπ ucztπ duchowπ.  Na 
poczπtku odnajdujemy w poetyckich 
obrazach refleksjÍ nad losami cz≥o-
wieka i szczegÛlne zobowiπzanie do 
wÍdrÛwki ku ürÛd≥om. A potem jest 
przejmujπcy opis Kaplicy SykstyÒskiej 

i tego konklawe, ktÛre ma nastπpiÊ po 
úmierci Autora.

TESTAMENT
I na koniec kilka zdaÒ o Testamen-

cie. Jego tekst by≥ pisany w rÛønych 
okresach, jednak zawsze w czasie re-
kolekcji watykaÒskich. OtÛø co roku, 
na poczπtku Wielkiego Postu papieø 
uczestniczy w specjalnych tygodnio-
wych rekolekcjach. ZwrÛÊmy uwagÍ, 
jak wielkπ wagÍ przywiπzywa≥ Jan Pa-
we≥ II do tych ÊwiczeÒ duchownych, 
skoro podczas nich pisa≥ testament. 
Zostawi≥ nam zresztπ wspania≥y tekst 
innych rekolekcji watykaÒskich, ktÛre 
sam w roku 1976, a wiÍc na dwa lata 
przed wyborem na papieøa, wyg≥asza≥ 
dla Paw≥a VI i jego wspÛ≥pracowni-
kÛw. Jest to - wed≥ug mnie - jedna 
z najg≥Íbszych w XX wieku ksiπøek 
poúwiÍconych duchowoúci i ma tytu≥ 
Znak sprzeciwu. Naleøy koniecznie jπ 
przeczytaÊ!

Testament nosi wszelkie cechy tek-
stÛw Wojty≥y. Napisany przepiÍknπ 
polszczyznπ, o nienagannej interpunk-
cji (widaÊ jπ w rÍkopisie), bogato inkru-
stowany cytatami z Pisma úwiÍtego - 
polskimi i ≥aciÒskimi jest raczej poetyc-
kπ medytacjπ Ojca úwiÍtego nad jego 
pos≥ugπ i czasami, w ktÛrych przysz≥o 
mu øyÊ. To jeszcze jedno zawierzenie 
Ojca åwiÍtego Bogu i Matce NajúwiÍt-
szej. Takøe i tu mamy liczne odniesienia 
do dziejÛw Narodu polskiego i naszej 
kultury. Zadziwia mnie umiejÍtnoúÊ 
uøywania sentencji ≥aciÒskich. Kultura 
polska zawsze mia≥a korzenie w kultu-
rze ≥aciÒskiej.

Karol Wojty≥a uøywa≥ czÍsto na 
okreúlenie roli jÍzyka w kulturze naro-
du metafory domu. Wed≥ug Niego jÍzyk 
ojczysty to takie bezpieczne schronienie 
dla kaødego Polaka. Zmieniajπc nieco 
tÍ przenoúniÍ, mÛwiÍ, øe ca≥e dziedzic-
two, jakie nam zostawi≥ Ojciec åwiÍty 
Jan Pawe≥ II, to taki wielki, bezpieczny 
dom. Obyúmy jak najczÍúciej w nim 
przebywali, studiujπc jego dzie≥a! Cze-
ka nas zatem trud wiernych uczniÛw, 
ktÛrzy choÊ w czÍúci pÛjdπ úladem Na-
uczyciela. Te w≥aúnie studia jego dzie≥ 
pozwolπ nam poszerzyÊ przestrzeÒ 
wewnÍtrznej wolnoúci, przekroczyÊ 
prÛg nadziei i znaleüÊ - tak jak On - 
èrÛd≥o. Dadzπ nam si≥Í, aby budowaÊ 
polskπ pamiÍÊ i toøsamoúÊ, aby wstaÊ 
i pÛjúÊ do gÛry.

   G”RNO, 10 KWIETNIA 2005.

Prof. dr hab. Kazimierz OøÛg, poloni-
sta, wybitny jÍzykoznawca, jest pracowni-
kiem naukowym Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. 

årÛdtytu≥y pochodzπ od redakcji. 
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WYDARZENIA...

W wyniku nag≥ych roztopÛw i opadÛw deszczu 
nasz rejon dotknÍ≥a klÍska powodzi. W czwartek po 
po≥udniu 17 marca 2005 poziom wody w miejscowych 
rzekach zaczπ≥ stopniowo siÍ podnosiÊ. Najgorsza 
sytuacja mia≥a miejsce w piπtek, 18 marca, w godzinach 
popo≥udniowych i wieczornych, kiedy fala powodziowa 
osiπgnÍ≥a kulminacjÍ. 

W tym dniu niewielki Nil sta≥ siÍ rwπcπ 
rzekπ i wystπpi≥ ze swoich brzegÛw. Wyla≥y 
takøe inne rzeki ñ GÛrniaka, åwierczÛwka oraz 
potok Bukowiec. NajwiÍksze zagroøenie spowo-
dowa≥ jednak Nil. 

Wed≥ug danych UrzÍdu Miejskiego, w ca-
≥ej gminie Kolbuszowa powodziπ zosta≥o do-
tkniÍtych 72 rodziny. NajciÍøsza sytuacja by≥a 
w Kolbuszowej Dolnej, gdzie ucierpia≥o 50 go-
spodarstw domowych. W samej Kolbuszowej 
zalanych zosta≥o 25 domostw, po 1 w ZarÍbkach 
i Domatkowie. OgÛ≥em w Gminie zalanych zo-
sta≥o 490 ha. Podtopiony zosta≥ cmentarz - osoby, 
ktÛrych bliscy tam spoczywajπ z niepokojem ob-
serwowa≥y nurt wody w rzece. Przez ca≥y czas, 
do ustabilizowania siÍ sytuacji, straøacy walczyli 
o ZespÛ≥ SzkÛ≥ Nr 1 i KomendÍ Powiatowπ Poli-
cji, uk≥adajπc worki z piaskiem i odpompowujπc 
wodÍ. Woda wtargnÍ≥a do czÍúci recepcyjnej i na 
zaplecze techniczne kolbuszowskiego skansenu. 
Tam takøe ratowano pomieszczenia magazyno-
we uk≥adajπc worki z piaskiem.

Bardzo duøe utrudnienia woda spowo-
dowa≥a na trasie nr 9, RzeszÛw ñ Tarnobrzeg. 
Droga ta zosta≥a zalana i zablokowana w Kol-
buszowej Dolnej, gdzie objazd wyznaczono 
przez ulicÍ Ppr. Sawy oraz w Kupnie - tam ruch 

PowÛdü w powiecie kolbuszowskim

   

samochodÛw odbywa≥ siÍ wahad≥owo. Ca≥ko-
wicie nieprzejezdna by≥a droga Kolbuszowa 
ñ SÍdziszÛw Ma≥opolski, gdzie przy wjeüdzie 
do Kolbuszowej wyla≥ Nil. Duøe zagroøenie 
wystπpi≥o rÛwnieø na zalewie Maziarnia, gdzie 
poziom wody zaczπ≥ gwa≥townie podnosiÊ siÍ. 

Straty jakie wyrzπdzi≥a powÛdü niestety nie 
sπ ma≥e, tylko w Gminie Kolbuszowa wynoszπ 
one - wed≥ug szacunkÛw specjalnie powo≥anej 
komisji - 1 milion 200 tysiÍcy z≥otych.

W ca≥ym powiecie kolbuszowskim woda 
zala≥a 1450 hektarÛw ziemi, podtopionych zo-
sta≥o 315 budynkÛw. 

Wielkie uznanie naleøy siÍ pracownikom 
PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Kolbuszowej oraz 
jednostkom Ochotniczych Straøy Poøarnych z te-
renu ca≥ego powiatu, jak rÛwnieø pracownikom 
Zak≥adu Us≥ug Komunalnych i Policji, dziÍki 
ktÛrym klÍska powodzi nie przynios≥a jeszcze 
wiÍkszych strat. 

MARIUSZ KONEFA£

 
 

 
16 marca w Miejskiej i Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Kolbuszowej, odby≥o siÍ 
spotkanie z mgr Andrzejem Selwπ, absolwen-
tem Wydzia≥u Prawa UMCS oraz kierunku 
ñ JÍzyk i Kultura UkraiÒska, Wyøszej Szko≥y 
Zawodowej w Sanoku. Wyg≥osi≥ on referat 
pt. ÑMiÍdzy prawos≥awiem a katolicyzmem 
ñ sytuacja religijna na Ukrainieî. 

Podczas spotkania uczestnicy mogli 
obejrzeÊ ekspozycjÍ albumÛw prezentujπcych 
kulturÍ ukraiÒskπ co by≥o udanym dope≥nie-
niem referatu.

MK

Kolbuszowa Dolna.

Szko≥y Podstawowej nr 1 broni≥y worki z piaskiem.
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NOCNE DY¯URY APTEK 
 W KOLBUSZOWEJ

11 ñ 17 kwietnia                  Plac Wolnoúci 37
18 ñ 24 kwietnia                  ul. Pi≥sudskiego 9
25 kwietnia ñ 1 maja       ul. 11-go Listopada 6
2 ñ 8 maja                 ul. ObroÒcÛw Pokoju 17 

 M≥ode ma≥øeÒstwo poszukuje 
w Kolbuszowej mieszkania do wynajÍcia. 

Tel. 0/ 889 438 181

Dlaczego zginÍ≥a 18-letnia Monika Au-
gustyn? Takie pytanie zadali w≥adzom gminy 
w sobotÍ rozøaleni mieszkaÒcy Kolbuszowej 
GÛrnej. Ponad 150 ludzi w miejscu, gdzie 
trzy dni wczeúniej øycie straci≥a dziewczyna 
przez godzinÍ blokowa≥o drogÍ krajowπ nr 9. 
W tym czasie utworzy≥ siÍ dwukilometrowy 
korek.

TydzieÒ temu oko≥o godziny 14 na dro-
dze krajowej nr 9 w Kolbuszowej GÛrnej 
"skoda octavia" uderzy≥a w uczennicÍ dru-
giej klasy technikum w Zespole SzkÛ≥ Agro-
technicznych i Ekonomicznych w pobliskiej 
Weryni. Dziewczyna zmar≥a. 

NIE WIADOMO, KTO ZAWINI£ 

- Nie wiadomo jeszcze, kto tak na-
prawdÍ zawini≥ - twierdzi Franciszek Ryb-
czyÒski, szef Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej. - SprawÍ bada specjalnie 
powo≥ana w tym celu komisja. Moøe gdyby 
m≥oda kobieta sz≥a po lewej stronie jezd-
ni, a nie po prawej, do tragedii by nie do-
sz≥o. Z drugiej jednak strony nie moøna 
wykluczyÊ, øe brak chodnika by≥ w tym 
przypadku jednπ z przyczyn wypadku. 
Przypomnijmy, øe jest to drugi úmiertelny 
wypadek na tym odcinku w ostatnim cza-
sie. Oko≥o dwa miesiπce temu pod ko≥ami 
samochodu zginπ≥ 50-letni mÍøczyzna. Kie-
rowca, ktÛry go przejecha≥, zbieg≥ z miejsca 
wypadku. 

BURMISTRZ DEKLARUJE 

Dla kolbuszowskiej m≥odzieøy, kolegÛw 
i koleøanek Moniki i doros≥ych mieszkaÒcÛw 
wsi sprawa jest oczywista. - Naszym zdaniem 
bezpoúredniπ przyczynπ úmierci Moniki by≥ 
brak chodnika - twierdzi Joanna Staniszew-
ska, przyjaciÛ≥ka dziewczyny. - Dlaczego 
pomimo øe miejsce wypadku jest na terenie 
zabudowanym, nie ma przejúÊ dla pieszych, 
ani øadnej tablicy ograniczajπcej prÍdkoúÊ? 
N a j w i Í c e j  g o r z k i c h  s ≥ Û w  o d  p ro t e -

Kolejny úmiertelny wypadek ...
s tu jπcych us ≥ysza≥  Zbigniew Chmie-
l o w i e c ,  b u r m i s t r z  K o l b u s z o w e j . 
- Jest mi przykro, ale nie moøna obwi-
niaÊ tylko i wy≥πcznie nas za brak chod-
nika - mÛwi burmistrz. - BudowÍ ciπgu 
dla pieszych mamy w planach od dawna. 
Wykonaliúmy na w≥asny koszt projekt 
techniczny i mamy pozwolenie na budo-
wÍ. Dlatego teø protesty ani nie przyspie-
szπ, ani nie opÛüniπ terminu inwestycji. 
Wies≥aw Kaczor, zastÍpca dyrektora d.s. 
technicznych Generalnej Dyrekcji DrÛg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie: - BudowÍ 
chodnika w Kolbuszowej GÛrnej mamy za-
planowanπ na ten rok i wraz z miejscowym 
samorzπdem to zrobimy. Niewπtpliwie kaø-
dy wypadek úmiertelny jest tragediπ, jednak 
czy zawsze powodem úmierci jest stan drogi? 
Burmistrz wyda≥ specjalne oúwiadczenie, 
w ktÛrym obieca≥ øe budowa chodnika roz-
pocznie siÍ juø na prze≥omie maja i czerwca. 
Poza tym poinformowa≥, øe zorganizuje 
spotkanie, na ktÛre zaprosi przedstawicieli 
dyrekcji drÛg krajowych. 

GDYBY BY£ CHODNIK... 

-  Wszystkie  deklarac je  mamy na 
piúmie -  mÛwiπ protestujπcy.  -  W ra-
zie niewywiπzania siÍ z obietnic, sk≥a-
damy sprawÍ do sπdu i bÍdziemy orga-
nizowaÊ blokady ulicy co dwa tygodnie. 
Najmniej do powiedzenia ma rodzina zmar-
≥ej tragicznie Moniki. - Chcielibyúmy przede 
wszystkim podziÍkowaÊ tym, ktÛrzy zor-
ganizowali tak piÍkny pogrzeb - mÛwi Wi-
told Augustyn, brat dziewczyny. - Jesteúmy 
wdziÍczni ksiÍøom, dyrekcji szko≥y w We-
ryni, a przede wszystkim licznie przyby≥ym 
mieszkaÒcom. W budowÍ chodnika trzeba 
siÍ angaøowaÊ, bo jego powstanie moøe oca-
liÊ nie jedno øycie. Jestem pewny, øe gdyby 
by≥, siostra nadal by øy≥a.

PG

   
Oddaleniem apelacji powoda zakoÒczy-

≥a siÍ sprawa przeciwko Zbigniewowi Lenar-
towi, wytoczona mu przez Zarzπd Powiatu. 

Pozwem z dnia 7 marca 2003 r. Staro-
stwo Powiatowe w Kolbuszowej wnios≥o 
o zasπdzenie zwrotu kwoty 8.075,97 z≥ wraz 
z odsetkami, tytu≥em pobranego wynagro-
dzenia za pracÍ w Liceum OgÛlnokszta≥-
cπcym w Kolbuszowej, od dnia 1 wrzeúnia 
1999 r. do 31 sierpnia 2001 r. Zbigniew Le-
nart sprawowa≥ w tym czasie jednoczeúnie 
funkcjÍ Starosty Powiatu Kolbuszowskiego. 
Po dwÛch latach procesÛw Sπd OkrÍgowy 
w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 27 stycznia 
2005 r. zakoÒczy≥ sprawÍ.

ìPamiÍtam jej rozeúmiane oczy, jak 
biega≥a po schodach, jak zawsze potrafi≥a 
siÍ cieszyÊî- tak wspomina zmar≥π tra-
gicznie MonikÍ Augustyn, jedna z jej ko-
leøanek. W sercach wszystkich zapanowa≥a 
pustka, wielki øal po jej utracie. Ta úmierÊ 
by≥a dla nas, kolegÛw i koleøanek, nauczy-
cieli, najbliøszych i rodziny zaskoczeniem. 
Nikt nie spodziewa≥ siÍ, øe wychodzπc rano, 
jak co dzieÒ z domu, juø do niego nigdy 
nie wrÛci. Mimo, øe nie ma jej wúrÛd nas, 
na zawsze pozostanie w naszych sercach 
i myúlach. TÍsknotÍ i pustkÍ bÍdziemy wy-
pe≥niali modlitwπ w jej intencji. Kiedyú po 
tamtej stronie znÛw siÍ spotkamy, a tam 
bÍdziemy roniÊ ≥zy szczÍúcia. 

Pozosta≥aú z nami Moniko!

Wspomnienie o naszej koleøance 
Monika Augustyn urodzi≥a siÍ w 11 

lutego 1987 roku w Kolbuszowej. UczÍsz-
cza≥a do II klasy Technikum Øywienia 
w Zespole SzkÛ≥ Agrotechniczno-Ekono-
micznych w Weryni. ZginÍ≥a 30 marca 
2005 roku na drodze krajowej nr 9 w Kol-
buszowej GÛrnej. UroczystoúÊ pogrzebowa 
odby≥a siÍ 2 kwietnia o godzinie 12.30 
w koúciele ìWszystkich åwiÍtychî w Kol-
buszowej. Liczne grono mieszkaÒcÛw oraz 
m≥odzieøy przyby≥o, aby przeøyÊ tπ ostat-
niπ drogÍ z Monikπ. 

ANETA BIGDO—, 

JOANNA STANISZEWSKA 

  
 

 
 

Szanowni PaÒstwo!
W zwiπzku ze zbliøajπcymi siÍ obcho-

dami 25-lecia powstania ÑSolidarnoúciî 
zwracamy siÍ z apelem do mieszkaÒcÛw 
Kolbuszowej i okolic o udostÍpnienie nam 
materia≥Ûw, ktÛre pos≥uøπ do zorganizowa-
nia okolicznoúciowej wystawy.

Pragniemy w ten sposÛb uczciÊ pamiÍÊ 
tamtych wydarzeÒ oraz zaznaczyÊ rÛwnieø 
wk≥ad mieszkaÒcÛw naszego regionu w roz-
wÛj ruchu solidarnoúciowego. 

Wszystkie materia≥y otrzymane od 
PaÒstwa, po powieleniu zostanπ zwrÛ-
cone w≥aúcicielom, chyba, øe wyraøπ oni 
zgodÍ na przekazanie ich na w≥asnoúÊ do 
zbiorÛw Biblioteki lub w formie depozytu. 
SzczegÛlnie poszukujemy fotografii, ga-
zet, lokalnych wydawnictw podziemnych, 
znaczkÛw, kart i tym podobnych materia-
≥Ûw, obrazujπcych dzia≥alnoúÊ ÑSolidarno-
úciî na naszym terenie. WiÍcej informacji 
moøna uzyskaÊ pod nr tel. 2270220 w. 27 
u p. Janusza Koz≥owskiego.

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W KOLBUSZOWEJ

Ma≥e mieszkanie w bloku w Kolbuszowej

k u p i Í
tel. 0 601 86 56 18

(INF.)
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SAMORZ¥D ...

Z obrad Rady Powiatu
XXXII sesja Rady Powiatu odby-

≥a siÍ 30 marca 2005 r.

NIE B DZIE KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI 

W BUDYNKU STAROSTWA!
Komenda Powiatowa Policji w Kol-

buszowej wycofa≥a siÍ z oferty wykupienia 
czÍúci budynku Starostwa na swojπ siedzibÍ. 
Radny Stefan Orzech oznajmi≥, øe sta≥o siÍ 
to pod wp≥ywem sprzeciwu UrzÍdu Miasta 
i Gminy Kolbuszowa. Wyrazi≥ takøe swoje 
zdziwienie, øe tak istotna i g≥oúna sprawa 
nie zosta≥a ani razu przedyskutowana na 
sesji Rady Powiatu. 

MODERNIZACJA SYSTEMU 
GRZEWCZEGO I REMONT 

OBIEKT”W SP ZOZ W 
KOLBUSZOWEJ

Podpisano umowÍ z firmπ, ktÛra bÍdzie 
wykonywaÊ prace remontowe na budynkach 
Samodzielnego Publicznego Zespo≥u Opie-

ki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Wykonane 
zostanπ nastÍpujπce prace: po≥oøenie bla-
chodachÛwki, nowych elewacji, docieplenie 
budynkÛw, wymiana okien. ZastÍpca staro-
sty Waldemar Macheta poda≥, øe na ten cel 
uda≥o siÍ pozyskaÊ úrodki z EkoñFunduszu 
w kwocie 1 ml 600 tys. z≥. i wygospodarowaÊ 
úrodki w≥asne w wysokoúci 76 tys. z≥. 

RZESZOWSKI OBSZAR 
METROPOLITARNY TRACI NA 

ZNACZENIU...
Rada Powiatu przyjÍ≥a stanowisko 

w sprawie utrzymania Koncepcji Zagospodaro-
wania Przestrzennego Kraju (KZPK), Rzeszow-
skiego Obszaru Metropolitarnego (ROM) oraz 
jednoznacznego i jasnego wskazania wszystkich 
12 obszarÛw metropolitarnych, w tym rzeszow-
skiego, we wstÍpnym projekcie Narodowego 
Planu Rozwoju, na lata 2007 ñ 2013. 

W przygotowanej przez Rzπd Polski Kon-
cepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, 

RzeszÛw traci swojπ pozycjÍ i nie figuruje jako 
jeden z obszarÛw metropolitarnych. Wiπøe siÍ 
to z negatywnymi konsekwencjami dla miast 
leøπcych wokÛ≥, w tym Kolbuszowej. W swoim 
wystπpieniu wicestarosta Waldemar Macheta 
podkreúli≥, øe plan ten to ≥amanie zasady 
zrÛwnowaøonego rozwoju kraju. Da to sy-
gna≥ potencjalnym inwestorom, øe RzeszÛw 
i okolice nie sπ terenami atrakcyjnymi.

150 LAT POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
Rada Powiatu przyjÍ≥a uchwa≥Í, øe rok 2005 

jest rokiem jubileuszowym utworzenia Powiatu 
Kolbuszowskiego. W programie obchodÛw odbÍdπ 
siÍ nastÍpujπce uroczystoúci: uroczysta sesja Rady Po-
wiatu, ods≥oniÍcie tablicy pamiπtkowej na budynku 
Starostwa, festyn dla mieszkaÒcÛw powiatu.

Rada zarezerwowa≥a w budøecie na promo-
cjÍ powiatu Kolbuszowskiego 61000 z≥. w obrÍbie 
tej kwoty bÍdπ organizowane obchody jubile-
uszowe.

MARIUSZ KONEFA£

    Ho≥d Papieøowi oddali przedstawicie-
le samorzπdÛw gmin: Cmolas, Dzikowiec, 
Kolbuszowa, Majdan KrÛlewski, Niwiska, 
RaniøÛw, delegacje SzkÛ≥ Ponadgimnazjal-
nych, instytucji, NSZZ SolidarnoúÊ, Staro-
stwa i Rady Powiatu. ModlitwÍ w intencji 
Ojca åwiÍtego poprowadzi≥ ksiπdz dziekan 
Kazimierz Szkaradek.

Po przejúciu na salÍ obrad uczestnicy 
wys≥uchali wystπpieÒ przedstawicieli sa-
morzπdÛw gmin i przewodniczπcego Rady 
Powiatu. Na koniec pamiÍÊ Jana Paw≥a II 
uczczona zosta≥a minutπ ciszy. 

Po zamkniÍciu obrad samorzπdowcy 
i wszyscy obecni udali siÍ do koúcio≥a p.w. 
Wszystkich åwiÍtych w Kolbuszowej, gdzie 
odprawiona zosta≥a Msza åwiÍta w inten-
cji rych≥ej beatyfikacji Ojca åwiÍtego Jana 
Paw≥a II. 

MARIUSZ KONEFA£

W zwiπzku ze úmierciπ Ojca åwiÍtego, Jana Paw≥a II, dnia 5 kwietnia 2005 r. odby≥a siÍ Nadzwyczajna Sesja Rady 
Powiatu. UroczystoúÊ, na ktÛrπ zosta≥o zaproszonych wielu goúci, rozpoczÍ≥a siÍ pod tablicπ upamiÍtniajπcπ b≥ogos≥a-
wieÒstwo Ojca åwiÍtego mieszkaÒcom Powiatu Kolbuszowskiego, gdzie z≥oøone zosta≥y kwiaty. 

Panu 

Krzysztofowi KLUZIE
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia 

z powodu úmierci 

MAMY
sk≥adajπ 

Radni,Burmistrz oraz Pracownicy UrzÍdu 
Miejskiego w Kolbuszowej

Koledze 

Markowi MARGA—SKIEMU
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

z powodu úmierci

TATY
sk≥adajπ Burmistrz oraz Pracownicy 
UrzÍdu Miejskiego w Kolbuszowej
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ÑWiÍc oto idzie papieø s≥owiaÒski
Ludowy brat
On rozda mi≥oúÊ, jak dziú mocarze
Rozdajπ broÒ,
Sakramentalnπ moc on pokaøe
åwiat wziπwszy w d≥oÒî

Strofa z wiersza Juliusza S≥owackiego 
by≥a przepowiedniπ. Dziú stwierdzamy, 
sta≥o siÍ to, co przepowiedzia≥. Trzeba moc-
no sobie uzmys≥owiÊ i uwierzyÊ w to, øe 
to my jesteúmy obdarzeni przez los tak 
wielkim szczÍúciem, albowiem przysz≥o 
nam øyÊ w czasie, gdy na tronie papieskim 
zasiada≥ Karol Wojty≥a ñ Ojciec åwiÍty Jan 
Pawe≥ II.

Pan wezwa≥ krakowskiego duszpaste-
rza do s≥uøby koúcio≥owi powszechnemu, 
wezwa≥ aktora podziemnego Teatru Rapso-
dycznego do odegrania najwaøniejszej øy-
ciowej roli ñ roli nastÍpcy åwiÍtego Piotra, 
ktÛry mia≥ przeprowadziÊ ludzkoúÊ prze 
prÛg trzeciego milenium. Teraz Pan zawo≥a≥ 
swego s≥ugÍ do siebie.

Co mamy czuÊ po jego úmierci ñ czy 
tylko osierocenie? Przecieø ten papieø s≥u-
øy≥ i Ñmi≥owa≥ wiÍcej niø inniî ñ nie tyl-
ko KoúciÛ≥ powszechny, ale teø specjalnie 
swojπ rodzinnπ polskπ ÑowczarniÍî. Za niπ 
czu≥ siÍ odpowiedzialny. Musimy o tym 
pamiÍtaÊ, prÛbujπc zrozumieÊ, co Karol 
z Wadowic dla naszej wspÛlnoty zrobi≥. Za-
akceptowa≥ swÛj wybÛr jako potwierdzenie 
misji obejmujπcej z chwilπ z chwilπ wyboru 
papieøa z polski ca≥y úwiat. åwiat wziπwszy 
w d≥oÒ ñ ten papieø chcia≥ úwiatu pokazaÊ, 
skπd wyrÛs≥, chcia≥ by úwiat, KoúciÛ≥ Po-
wszechny, skorzysta≥ z lekcji polskich dzie-
jÛw, o czym tak przejmujπco mÛwi≥: ÑJestem 
synem narodu, ktÛry przeøy≥ najciÍøsze 
prÛby historii. NarÛd wielokrotnie skazany 
na úmierÊ przez jego sπsiadÛw, ktÛry jednak 
przeøy≥ i pozosta≥ sobπ. Zachowa≥ swojπ 
toøsamoúÊ i pomimo rozbiorÛw i okupacji 
zachowa≥ swojπ suwerennoúÊ narodowπ 
w oparciu nie o zasoby si≥y fizycznej, ale 
wy≥πcznie w oparciu o swojπ kulturÍ. On 
sam by≥ najwiÍkszym i najbardziej wiary-
godnym úwiadkiem wielkoúci si≥ ducho-
wych tego narodu, jego dziedzictwa kul-
turowego, by≥ Polski najlepszym w historii 
reprezentantem przed úwiatem. Podczas 
jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 
nastÍpuje najwaøniejszy etap jego misji. 
MesjaÒski sen zdawa≥by siÍ spe≥niÊ. Wypo-
wiedziane s≥owa Ñnie lÍkajcie siÍî, ÑNiech 
zstπpi Duch TwÛj i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemiî ñ z ust jednego cz≥owieka, nowego 
krÛla ñ Ducha, podnios≥y miliony PolakÛw 
w bezkrwawej insurekcji. Z tych s≥Ûw zro-
dzi≥ siÍ sierpieÒ 80 i SolidarnoúÊ. Rozbudzi-

        
   

≥y siÍ serca i umys≥y PolakÛw. NarÛd polski 
zosta≥ wyprowadzony z jarzma komunizmu 
jak Izraelici z Egiptu. Ojciec åwiÍty odwie-
dza≥ OjczyznÍ ilekroÊ mÛg≥, by≥ za kaødym 
razem, gdy uzna≥ øe w bolesnym procesie 
uczenia siÍ demokracji rodacy wymagajπ 
jego duchowego wsparcia, ojcowskiej rady, 
upomnienia. Swoje s≥ynne encykliki spo-
≥eczne kierowa≥ rÛwnieø do PolakÛw. Pisa≥ 
je w ogromnej mierze z myúlπ o polskiej 
transformacji. NiektÛrzy nie uszanowali 
ich wskazaÒ, gdyø papieø jasno w nich 
ukaza≥ cz≥owieka w kapitalizmie. Ojciec 
åwiÍty oddajπc co naleøne pozytywnej ludz-
kiej przedsiÍbiorczoúci stawia w niej pracÍ 
przed kapita≥em, pracownika jako najcen-
niejszy majπtek przedsiÍbiorcy. Dawa≥ na-
ukÍ w postaci ostrzeøeÒ przed spo≥ecznymi 
skutkami prywaty, nadmiernego wyzysku, 
deptania godnoúci cz≥owieka, tworzenia 
gospodarki rynkowej bez wartoúci i zasad. 
W Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej 
modli≥ siÍ do Matki Boøej s≥owami: ÑDla 
ubogich i cierpiπcych otwieraj serca zamoø-
nym, Bezrobotnym daj spotkaÊ pracodawcÍ, 
Wyrzuconym na bruk pomÛø znaleüÊ dach 
nad g≥owπ, Rodzinom daj mi≥oúÊ, ktÛra 
pozwoli przetrwaÊ wszelkie trudnoúci, 
M≥odym pokaø drogÍ i perspektywy na 
przysz≥oúÊ, Dzieci otocz p≥aszczem swej 
opieki, aby nie ulega≥y zgorszeniuî. W tej 
modlitwie zawar≥ przejmujπcy obraz Polski 
po kilkunastu latach transformacji, wobec 
ktÛrych pozostaje Ñnadzieja tylko w Boguî. 
Dla siebie prosi≥: wypraszaj takøe mnie si≥y 
cia≥a i ducha, abym wype≥ni≥ do koÒca mi-
sjÍ, ktÛrπ mi zleci≥ Zmartwychwsta≥y.

Jego zaangaøowanie zmierzajπce do 
zmniejszenia nierÛwnoúci na úwiecie i roz-
wiπzywania konfliktÛw w drodze dialogu, 
nie zaú przemocy wskazuje jak bliski jest 
mu kaødy cz≥owiek biedny czy bogaty. 
Pielgrzymujπc po úwiecie, widzπc brzemiÍ 
nÍdzy, g≥Íboko tym wstrzπúniÍty wo≥a≥ pod 
adresem Ñbogaczy úlepych na boga i ludziî 
ñ Biada Wam.

Konsekwentny w podejmowaniu pro-
gramu nowej ewangelizacji ñ powrotu do 
zasad chrzeúcijaÒstwa, do tego co nazwa≥ 
cywilizacjπ mi≥oúci, przeciwstawiajπc jπ 
wspÛ≥czesnej cywilizacji úmierci, ≥πcznie 
z odrzuceniem kary úmierci jak i dopusz-
czalnoúci wojny w pewnych uzasadnionych 
przypadkach.

Nieustraszony w prÛbach podtrzyma-
nia dialogu ekumenicznego. To on prze≥a-
ma≥ barierÍ w stosunkach koúcio≥a z innymi 
wyznaniami. Poznaliúmy go jako papieøa, 
ktÛry jako pierwszy papieø przekroczy≥ 
prÛg synagogi i modli≥ siÍ w meczecie. Do 
Asyøu zaprosi≥ na wspÛlnπ modlitwÍ o po-
kÛj przedstawicieli religii ca≥ego úwiata, 
pokazujπc tym samym, øe rÛønymi drogami 

moøna trafiÊ do tego samego Boga. Jego 
pontyfikat ukaza≥ jak umi≥owa≥ m≥odzieø, 
a m≥odzieø jego, jak czu≥ ubÛstwo biednych, 
jak cierpia≥ cierpieniem innych.

Poznaliúmy go piszπcego poezje, cho-
dzπcego po gÛrach, na mecz futbolowy, czy 
koncert artysty rockowego. 

Swym postÍpowaniem przybliøy≥ pa-
piestwo do zwyk≥ego cz≥owieka. Odcho-
dzπc od nas fizycznie nie odszed≥ duchowo. 
Jego sylwetka jako Papieøa by≥a najmoc-
niejszym znakiem sprzeciwu wobec z≥a 
i zaúlepienia we wspÛ≥czesnej cywilizacji. 
Pozosta≥a jednoczeúnie znakiem nadziei dla 
tych, ktÛrzy szukajπ dobra. Pozostaje jed-
noczeúnie znakiem orientacji w ciemnoúci, 
ktÛra moøe nadejúÊ. Pa≥ac Apostolski, ktÛry 
sta≥ siÍ wspÛ≥czesnπ Golgotπ Jana Paw≥a 
II by≥ úwiadkiem, øe z Papieøem czuwali 
nie tylko najbliøsi, ale teø dziesiπtki milio-
nÛw KatolikÛw i wyznawcÛw innych religii 
w tysiπcach úwiπtyÒ. To dla nich wszystkich 
skierowa≥ jedno z ostatnich s≥Ûw: ÑSzuka-
≥em Was, a teraz Wy przyszliúcie do mnie 
ñ dziÍkujÍî.

Gdy w tysiπcach miejsc na úwiecie 
modlono siÍ najpierw o Ñzdrowie Papieøaî, 
a potem Ño ulgÍ w cierpieniuî, wreszcie Ño 
b≥ogos≥awionπ úmierÊî Jan Pawe≥ II prze-
kracza≥ prÛg nadziei.

Przez swÛj pontyfikat wype≥nia≥ s≥owa, 
ktÛre kiedyú napisa≥ w swojej ksiπøce: Ñøeby 
znaleüÊ øycie, trzeba straciÊ øycie, øeby siÍ 
narodziÊ, trzeba umrzeÊ. Øeby siÍ zbawiÊ, 
trzeba wziπÊ krzyøî. On go wziπ≥.

Ojcze  åwiÍty,  dziÍkujemy Ci  za 
wszystko co dla nas zrobi≥eú, czego na-
uczy≥eú, a takøe za tÍ wielkπ spuúciznÍ 
duchowπ, ktÛrπ nam zostawi≥eú. 
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Z obrad Rady Miejskiej
30 marca 2005 roku odby≥a siÍ XXXIII Sesja 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej, SesjÍ prowadzi≥ 
przewodniczπcy Rady Jan Wiπcek.

 STAN BEZROBOCIA
O stanie bezrobocia w Mieúcie i Gminie 

Kolbuszowa poinformowa≥a radnych Maria 
Weso≥owska, dyrektor Powiatowego UrzÍ-
du Pracy w Kolbuszowej. Na koniec 2004 
roku z terenu miasta i Gminy Kolbuszowa 
zarejestrowanych by≥o 2050 osÛb bezrobotnych 
w tym 1096 kobiet. Sπ to przewaønie osoby 
w wieku 25ñ34 oraz 35-44 lata. W 2004 roku nie 
by≥o w Kolbuszowej zwolnieÒ grupowych.

Wspominamy naszego Ojca åwiÍtego, 
Jana Paw≥a II, jednoczeúnie rozpoczynamy 
obcowanie z powo≥anym przez Pana - 
úwiÍtym. Bo ktÛø moøe byÊ úwiÍtym, jeøeli 
nie on ñ Papieø, nasz kochany rodak, ktÛry 
ca≥e øycie poúwiÍci≥ Bogu, Matce NajúwiÍt-
szej i ludziom. Papieø, ktÛry zmienia≥ bieg 
historii úwiata, ktÛry dokonywa≥ rzeczy 
niemoøliwych, ktÛrego m≥odzieø przyjÍ≥a 
i uzna≥a za swojego, ktÛry opar≥ siÍ bÛlowi 
i chorobie i nie wstydzi≥ siÍ tego. Papieø, 
ktÛry przebacza≥ wszystkim i ktÛry zdajπc 
sobie sprawÍ z pope≥nionych grzechÛw 
przez KoúciÛ≥, prosi≥ o przebaczenie. Pa-
pieø, ktÛry nie rozpoznawa≥ cz≥owieka po 
jego wyglπdzie, kolorze skÛry czy przeko-
naniach, ale po tym, co czuje i jakim jest 
w stosunku do bliünich.

årodki masowego przekazu, ktÛre 
rÛwnieø uzna≥y wielkoúÊ Papieøa, do-

   
   

CZYTELNICTWO
O kierunkach i perspektywach rozwo-

ju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej mÛwi≥ jej dyrektor Andrzej JagodziÒ-
ski. W okresie funkcjonowania samorzπdu 
gminnego zosta≥a zachowana w ca≥oúci sieÊ 
biblioteczna Miasta i Gminy - Biblioteka 
Miejska ma 7 filii wiejskich oraz 3 punk-
ty biblioteczne. Liczba zarejestrowanych 
czytelnikÛw wynosi 5207 osÛb. Nowoúciπ 
jest informatyzacja biblioteki ñ rozbudowa 
portalu, bazy danych i katalogÛw. Roz-
poczÍto rÛwnieø nowatorsko digitalizacjÍ 
regionalnych zbiorÛw, znajdujπcych siÍ 
w bibliotece. 

stosowa≥y siÍ do panujπcej powszechnie 
atmosfery øa≥oby i zadumy. To rÛwnieø 
zas≥uga naszego wspania≥ego rodaka. To 
jego przejúcie ze úwiata ziemskiego do 
niebieskiego przerodzi≥o siÍ, z pomocπ 
mediÛw, w narodowe rekolekcje, ktÛre 
trafiajπ jak nigdy w nasze otwarte sumie-
nia i poruszajπ nimi z mocπ niespotykanπ 
od niepamiÍtnych czasÛw. Ale Papieø nie 
pozostawi≥ nas sam na sam z grzechami 
tego úwiata. To on ustanowi≥ åwiÍto Mi-
≥osierdzia Boøego i uczy≥ nas, øe moøemy 
z tego mi≥osierdzia korzystaÊ. I Pan zabra≥ 
go do siebie w to w≥aúnie úwiÍto, odbiera-
jπc od niego cierpienie i bÛl, ktÛre tak jak 
On ofiarowywa≥ za nas. 

Ojcze åwiÍty, zostajesz z nami do koÒ-
ca naszych dni w pamiÍci i w przekonaniu, 
øe misjÍ swojπ bÍdziesz kontynuowaÊ do 
koÒca úwiata u boku Pana Naszego, Jezusa 

POMOC DLA POWIATU I POLICJI
Radni podjÍli uchwa≥y w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej powiatowi kolbu-
szowskiemu na realizacjÍ zadaÒ publicznych: 
w kwocie 25000 z≥otych na modernizacjÍ Szpita-
la Powiatowego w Kolbuszowej, 30000 z≥otych 
na remont chodnika przy ulicy Wojska Polskie-
go, 25000 z≥otych na remont oúrodka zdrowia 
w Wide≥ce.

W dalszej czÍúci obrad Radni podjÍli 
uchwa≥Í w sprawie przekazania w 2006 roku 
kwoty 150 000 z≥otych na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na remont Komendy 
Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

 BB

Chrystusa. WiÍc nie øegnamy siÍ z Tobπ, 
ale pochyleni i potykajπcy siÍ o grzechy 
tego úwiata, chcemy kiedyú dojúÊ tam, 
gdzie Ty tak prosto i zdecydowanie szed≥eú 
i doszed≥eú. BÛg z Tobπ, a Ty bπdü zawsze 
z nami.

W imieniu spo≥eczeÒstwa Miasta 
i Gminy Kolbuszowa, w imieniu burmi-
strzÛw i pracownikÛw samorzπdowych 
oraz Rady Miejskiej w Kolbuszowej, pro-
szÍ CiÍ Ojcze åwiÍty, wstaw siÍ za nami 
u Pana, abyúmy s≥Ûw Twojego nauczania 
nigdy nie zapomnieli, byúmy mogli zawsze 
czerpaÊ z nich wiarÍ i natchnienie. Wiecz-
ne odpoczywanie racz Ci daÊ Panie.

 
  
 

Druga w IV kadencji nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej Kolbuszowej od-
by≥a siÍ 4 kwietnia br. Zwo≥ana zosta≥a 
dla uczczenia úmierci naszego wielkiego 
rodaka papieøa Jana Paw≥a II. W sesji 
wziÍli udzia≥ ksiÍøa proboszczowie parafii 
miejskich oraz dyrektorzy szkÛ≥ noszπcych 
imiÍ Jana Paw≥a II.

SesjÍ rozpoczÍto modlitwπ w intencji 
zmar≥ego Ojca åwiÍtego, ktÛrπ poprowa-
dzi≥ ksiπdz Jan Gut ñ proboszcz parafii pod 
wezwaniem Wszystkich åwiÍtych w Kol-
buszowej. NastÍpnie przewodniczπcy ob-
radom Jan Wiπcek przedstawi≥ projekty 
listÛw kondolencyjnych, jakie w zwiπzku 
ze úmierciπ Ojca åwiÍtego planuje wys≥aÊ 
kolbuszowski samorzπd na rÍce arcybiskupa 
Stanis≥awa Dziwisza oraz kardyna≥a kamer-
linga Eduardo Martinez Somalo.

Ksiπdz Jan Gut poinformowa≥ zebra-
nych o rozpoczÍtych w parafii pod wezwa-
niem Wszystkich åwiÍtych pracach przygoto-
wawczych budowy pomnika Jana Paw≥a II.

B.B
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¯YCIE GOSPODARCZE...

  
W dniach 30,31 marca i 1 kwietnia w Regionalnym Towarzystwie 

Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej odby≥o siÍ szkolenie z zakresu 
obs≥ugi kasy fiskalnej. Przeprowadzony zosta≥ takøe kurs komputerowy 
(11 - 18 kwietnia) i kurs spawalnictwa. Wszystkie szkolenia sk≥ada≥y siÍ 
czÍúci adaptacyjno-spo≥ecznej ÑMoje drogi poszukiwania pracyî, gdzie 
uczestnicy odbywali zajÍcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz 
z czÍúci nabywania praktycznych umiejÍtnoúci. 

Szkolenia by≥y bezp≥atne, skierowane do bezrobotnych (d≥uøej niø 
6 miesiÍcy), bezrobotnych niepe≥nosprawnych oraz osÛb opuszczajπcych 
zak≥ady karne. Projekt finansowany jest ze úrodkÛw programu Unii 
Europejskiej ÑPhareî, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siÍbiorczoúci, przy wspÛ≥pracy z Podkarpackim Klubem Biznesu. 

Osoby bezrobotne, chÍtne do wziÍcia udzia≥u w bezp≥atnych kur-
sach z zakresu: obs≥uga kas fiskalnych, zarzπdzanie w≥asnym przedsiÍ-
biorstwem, technik sprzedaøy hurtowej i detalicznej, obs≥ugi komputera, 
mogπ zg≥aszaÊ siÍ do biura Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. 
Goslara w Kolbuszowej, ul. Jana Paw≥a II 8. Tel. 2275-199.

 MARIUSZ KONEFA£

Firma handlowa branøy technicznej, poszukuje 

SPRZEDAWC”W 
z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, obs≥ugujπcych 

warsztaty, zak≥ady i przedsiÍbiorstwa.

WYMAGANIA:
Wiek 30-50 lat, wykszta≥cenie techniczne ñ doúwiadczenie w bran-

øach: úlusarstwo, mechanika, blacharstwo, 
mile widziane doúwiadczenie handlowe, 
prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia.

OFERUJEMY:
Szkolenia tematyczne i z technik sprzedaøy, samochÛd s≥uøbo-

wy, telefon, wynagrodzenie sta≥e i premie od sprzedaøy
Podania prosimy kierowaÊ na adres:

LUNA POLSKA sp.z.o.o.
Ul. Srokowiecka 18, 41-100 Siemianowice ål.

e-mail: lunapolska@lunapolska.pl

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ I REASEKURACJI S.A.

ROK ZA£O¯ENIA 1920

OFERUJEMY OCHRONÊ UBEZPIECZENIOW¥:

,  ¯ycia Twojego i Bliskich
    ,  Twoich finansów
         ,  Domu, mieszkania
              ,  Samochodu
                   ,  W czasie podró¿y
                       ,  Firmy
                            ,  Gospodarstwa rolnego

PRZYJD LUB ZADZWOÑ, POZNASZ CENÊ 
I ZAKRES NASZYCH UBEZPIECZEÑ!

NASZ ADRES:

36-100 Kolbuszowa, ul. Koœciuszki 12 
(obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 22 71 588, 22 70 520, fax 22 70 521
e-mail: zp@plusnet.pl

Kolbuszowa GÛrna 275
tel./fax 017/ 22 73 466,  0 601 59 68 47
Czynne: poniedz. pi¹tek - 800 - 1800, 

sobota 800 - 1400

Badania techniczne - 
przeglπdy rejestracyjne

 r  samochody osobowe - dostawcze do 3,5 t  r  ciπgniki rolnicze  
r  samochody z instalacjπ gazowπ  r  motocykle

O F E R U J E M Y :
r   czÍúci zamienne do samochodÛw krajowych i zagranicznych
r   klocki hamulcowe
r   szczÍki
r   elementy zawieszenia i uk≥adÛw kierowniczych
r   t≥umiki
r   amortyzatory - Wymiana Gratis
r   oleje: SHELL WYMIANA GRATIS!!!     BP 
                 WYMIANA GRATIS!!!
r   filtry oleju i powietrza
r   kompleksowπ diagnostykÍ pojazdÛw
r   naprawy, regulacje - na miejscu.

SUPER OFERTA
r   regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym urzπdzeniu komputerowym 

firmy BEISSBARTH
BEZP£ATNIE: r sprawdzimy pe≥nπ geometrie zawieszenia pojazdu -

przy zakupie 4 szt. opon dotyczy rÛwnieø naszego centrum serwisowego ogumienia - 
(Plac GS Kolbuszowa), tel. 22 74 359 r zatankowanie 5 l gazu lub umycie swojego 

samochodu w myjni samochodowej -  po wykonaniu okresowego
 badania technicznego.

Firma handlowa branøy technicznej, poszukuje 
OFERTA PRACY

Panu 

Adamowi PRZYBYLE
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

z powodu úmierci

MAMY
sk≥adajπ

Radni, So≥tysi, Burmistrz oraz Pracownicy 
UrzÍdu Miejskiego w Kolbuszowej 
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Z~EMUl --

a i.a.n• WOJEWÓDZKIE SZTAFETOWE BIEGI PRZEłAJOWE - Stadion 
._..,....,_ Sportowy w Kolbuszowej 
J fJ!•I "GNIAZDA RODOWE WBOMIRSKICH11 

- otwarcie wystawy - sala 
~ wystawienniaa Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (uł.PiekarsluV 

fł@•Itl '}\RCHEOWGIA Z WBOMIRSKIM I SANGUSZKĄ W TLE: 

n koncepcja badań archeołogicmych na terenie pałacu 
_ ł l _ kolbuszowskiego" prelekcja dr Krzysztof Tunia i mgr Leszek Krudysz -

-I Il- "KOLBUSZOWA W ROKU 192911 prezentacja filmu Miejska t Powiatowa 
Billlioteka Publkma w Kolbuszowej 

SOBOTA 30 KWIE~ KABARET - TEATR • ROZGRYWKI 

M.X.1 DRUŻVNOWY TURNIEJ TENISA STOł.OWEGO 
FIRM I ZAKlADÓW PRACY o Puchar Barmistna Kolhaszowej - Zesp6ł Szk6ł w Widełce 

„J111f•. ft•,•nj• UKS Sokół Kolbuszowa Dolna - AZS PWSZ Biała Podlaska 
Mecz piłki nożnej dziewcząt - Stadion Sportowy w Kolbuszowej Dolnej 

RYNEK • . 
„j111f9!!j•,•1,•j "ŚWIETO KROKODYLA." Happening plastyczno-kabaretowy z udziałem .A. 

dzieci i młoclzieiy szkolnej - ROCK DEBIUTY - wystep zespoł6w z Kolbuszowej -, n 1 

BREAKDANCE- 115-10-1.511 Nowa Deba, 11lwl" Tarnobrzeg- J l 
„J.ic11111•J[•,•r••I DYSKOTEKA PRZY STIJDNI - gra Dj. Klubu BOGACZ .--1 1-

* ''Teatr SZCZUDLARZY'' z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ożarowie 

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ 
.j ..... t;t•,•n•i Finałlj ł &1im a•J ! alfft•A~ ą)- konkurs, Wf*PY zespołów tanermych, 

prezentacja kolekcji mody Eweliny Bogacz 
„,„J„tl•u•,J• SPEKTAKL TEATRALNY na podst. „Wizyty Starszej Pani" 

E. Durenmatta w wylron.aniu Mł.Ol>DfŻOWEGO TEi\TRlJ MDK 

FOLK-JAZZ-MITYNG NIEDZIELA I MAJA 

RYNEK » Cit!•) JARMARK ULICZNY - prezentatje ludowego rzemiosła, roślin 
ogrodniczych. regionalnego jadła - darmowy poczestunek -» ..... f_,J_t .... It-J GÓRNIACY, WIDEIANIE, KA.PEIA WłADYSłAWA 
POGODY -~kapel ludowych A ·a ..... u~.x.~i * l\!41 t'ffa wystep gwiazdy muzyki ludowej z Koniakowa 

_Jri,_ * •M;qUoG--O<mdht<ultu<yw-
- - )J lltnl FOLK JAZZ DANCING 1uctowo - ;azzowa zabawa 

BRASS STANDARD JAZZ ORCHESTRA 

Sponsorzy imprez 
Organizator 

Urząd Miejski 
w Kolbuszowej 
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KREDYTY KONSUMENCKIE 
O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU                                   

NASZA OFERTA:
      

       
  

okres sp³aty kredytu

do 6 miesiêcy

do 12 miesiêcy

powy¿ej 12 miesiêcy

w rachunku oszczêdnosciowo 
- rozliczeniowym do 12 m-cy 
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia 

do 24 miesiêcy

oprocentowanie 
w skali roku

11%

12%

13.30%

12%

okres sp³aty kredytu

do 6 miesiêcy

do 12 miesiêcy

oprocentowanie 
w skali roku

10%

11%

KREDYTY KONSUMENCKIE 
O STA£EJ STOPIE PROCENTOWEJ                                   

okres sp³aty kredytu

p³atniczy do 1 miesi¹ca

obrotowy do 1 roku

obrotowy powy¿ej 1 roku

w rachunku bie¿¹cym

inwestycyjny do 1 roku

inwestycyjny powy¿ej 1 roku

oprocentowanie 
w skali roku

9%

11%

12%

12%

11%

12%

KREDYTY NA DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥ O ZMIENNYM 
OPROCENTOWANIU OD 9% W STOSUNKU ROCZNYM                

POLSKI KLIENT POLSKI KAPITA£

POLSKI BANK POLSKI ZYSK

SPECJALNA ATRAKCYJNA 

OFERTA BANKU

       
      

    
        

  

ANGA¯UJEMY MIEJSCOWE PIENI¥DZE NA MIEJSCOWE POTREZBY

   

 
 

  

okres sp³aty

do 1 roku

powy¿ej 1 roku

oprocentowanie 
w skali roku

9%

10%

KREDYT NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE O ZMIENNYM 
OPROCENTOWANIU                                                        

 
 r          

      
 
 r         

  

 r       

      



CENTRUM HANDLOWE

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

         DOLNA KONDYGNACJA:
AGD, RTV, Art. Elektryczne, 1001 
DrobiazgÛw(serwisy obiadowe, 
sztuÊce, plastiki itp.) Kwiaciarnia, 
Pasmanteria, Biuro OkrÍgowe 
Avon

         PARTER:
Sklep Spoøywczo ñ Chemiczny ( 
duøy wybÛr towarÛw po najniø-
szych cenach, liczne promocje 
i konkursy, Karta Sta≥ego klienta), 
Us≥ugi Foto, Kantor Wymiany Wa-
lut, Bankomat, 
Stoisko Monopolowe 

   
          I PI TRO:
Odzieø damska i mÍska, Obuwie damskie 
i mÍskie, Odzieø Jeansowa, Zabawki, kosme-
tyki, 
Pamiπtki okolicznoúciowe, Rozlewnia Perfum, 
Art.szkolne i papiernicze, åwiat dziecka, Sklep 
muzyczny, 
Biøuteria, Ekopralnia

         II PI TRO:
Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania 
USG, EKG, Gabinet Ginekologiczny, Gabinet 
Rehabilitacyjny(Fizykoterapii), Gabinet PielÍ-
gniarski, Analityka
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EDUKACJA...

  Dekalogu (VIII)
    Dekalogu

Przykazanie Boøe 
ÑNie bÍdziesz krad≥î 

(Pwt 5,19),  zawar-
te  w Dekalogu 

Starego Te-
s t a m e n t u , 

wyraünie zakazuje kradzieøy 
jako z≥a szerzπcego spustoszenie w øyciu 
spo≥ecznym. W dziejach Izraela widzimy 
wiele kar za kradzieøe, a takøe zakaz udzie-
lania pomocy z≥odziejom (Prz 29,4). Nowy 
Testament wzmocni≥ jeszcze bardziej to sta-
nowisko uczπc, øe kradzieø powaønej rzeczy 
jest ze swej natury grzechem ciÍøkim, zamy-
kajπcym dostÍp do KrÛlestwa Niebieskiego. 
ÑAni z≥odzieje, ani chciwi... ani zdziercy 
nie odziedziczπ KrÛlestwa Boøegoî (1 Kor 
6,10). Chrystus wymienia to przestÍpstwo na 
rÛwni z najciÍøszymi grzechami, ktÛre rodzπ 
siÍ w sercu cz≥owieka i wychodzπ z niego: 
z zabÛjstwem, cudzo≥Ûstwem, dawaniem 
fa≥szywego úwiadectwa i bluünierstwem 
(por. Mt 15,19). 

Czym jest kradzieø w ocenie moralnej? 
Sama kradzieø oznacza potajemne przy-
w≥aszczenie sobie cudzego dobra lub tytu≥u 
prawnego do jakiejú rzeczy wbrew woli w≥a-
úciciela (por. KKK 2453). Istota przewinienia 
w kradzieøy polega na zabraniu bliüniemu 
czegoú, co jest jego w≥asnoúciπ, wbrew jego 
woli. Do istotnych cech kradzieøy naleøy 
teø i to, øe siÍ jej nie pope≥nia jawnie, ale 
w skrytoúci. £πczπ siÍ tu dwa nastÍpstwa wy-

paczajπce charakter i moralnoúÊ: k≥amstwo 
i prÛøniactwo. Kradzieø w ma≥ych sprawach 
i nie wyrzπdzajπca bliüniemu wielkiej szko-
dy materialnej jest grzechem powszednim, 
jednak w sprawach powaønych zawsze jest 
grzechem úmiertelnym, gdyø zostaje przez 
niπ z≥amana sprawiedliwoúÊ i wyrzπdzona 
powaøna krzywda. Mogπ byÊ jednak uza-
sadnione sytuacje, w ktÛrych zabranie rzeczy 
naleøπcej do kogoú, choÊby to by≥o wbrew 
woli w≥aúciciela, nie bÍdzie grzechem np. 
dokonane dla ratowania øycia.

Warto teø krÛtko wyjaúniÊ i rozrÛøniÊ 
inne formy kradzieøy. Jeøeli jest to zabranie 
i przyw≥aszczenie rzeczy cudzej Ñsi≥πî i jaw-
nie, to wtedy mamy do czynienia z rabun-
kiem. Rabunek zawsze jest grzechem ciÍøkim, 
gdyø czÍsto ≥πczy siÍ z nim fizyczna przemoc. 
Pod pewnym wzglÍdem podobne do rabunku 
i jemu rÛwne w ocenie moralnej jest zatrzy-
manie zap≥aty robotnikom oraz lichwiarskie 
wyzyskiwanie trudnego po≥oøenia czy teø nÍ-
dzy ludzi biednych i bezrobotnych, co jest tzw. 
Ñgrzechem o pomstÍ do nieba wo≥ajπcymî. 
Takim przewinieniem jest rÛwnieø defrauda-
cja, czyli zagarniÍcie lub niezgodne z celem 
przeznaczenia dysponowanie pieniÍdzmi 
spo≥ecznymi lub paÒstwowymi.

Jak zaznacza katechizm: ÑWszelkiego 
rodzaju przyw≥aszczenie i nies≥uszne uøy-
wanie dobra drugiego cz≥owieka jest sprzecz-
ne z siÛdmym przykazaniem. Pope≥niona 
niesprawiedliwoúÊ domaga siÍ naprawienia 

krzywdy. SprawiedliwoúÊ wymienna wy-
maga zwrotu skradzionego dobraî (KKK 
2454). Oznacza to, øe pokuta w zakresie tego 
grzechu nie ogranicza siÍ tylko do samej 
spowiedzi z niego, ale nak≥ada teø obowiπzek 
tzw. restytucji. Obowiπzek restytucji wyni-
ka z prawa Boøego i oznacza to, øe naleøy 
wyrÛwnaÊ wszystko, co zosta≥o skradzione. 
Warto nawiπzaÊ tu do s≥Ûw úw. Augustyna, 
ktÛry stwierdza: ÑJeøeli w miarÍ moøliwoúci 
nie zwrÛci siÍ cudzego mienia, z powodu 
ktÛrego siÍ zgrzeszy≥o, to nie czyni siÍ pokuty, 
lecz siÍ udaje. Nawet gdy naprawdÍ czyni siÍ 
pokuty, to grzech nie zostaje odpuszczony, 
skoro rzeczy skradzionej siÍ nie zwraca, choÊ 
zwrÛciÊ jπ moønaî. Naprawa krzywdy jest 
wiÍc waønym czynnikiem zadoúÊ czyniπcym. 
Jeøeli jednak jakπú skradzionπ rzecz nie da 
siÍ juø zwrÛciÊ (np. zosta≥a zuøyta lub znisz-
czona), to naleøy podjπÊ jakπú innπ formÍ 
rÛwnowaøπcπ doznane szkody (np. zap≥ata, 
odpracowanie, ofiarowanie innej, rÛwnie 
wartoúciowej rzeczy).

Nie ulega zatem wπtpliwoúci, øe wszel-
kie formy kradzieøy, sπ czynami uderzajπcy-
mi w porzπdek Boøy i wyrzπdzajπ krzywdÍ 
w zakresie w≥asnoúci prywatnej i spo≥ecznej. 
Dlatego poszanowanie siÛdmego przykazania 
jest waønym obowiπzkiem kaødego cz≥owieka 
i sprzyja praktykowaniu sprawiedliwoúci 
i mi≥oúci w zarzπdzaniu dobrami materialny-
mi i owocami pracy ludzkiej.

S. HALINA CHOJNACKA

Na prze≥omie marca i kwietnia rodzi-
ce poszukujπ dla swojego dziecka miejsca 
w przedszkolu. Wybierajπc przedszkole, ro-
dzice zwracajπ uwagÍ na: jakoúÊ warunkÛw 
lokalowych, bezpieczeÒstwo, wyposaøenie 
ogrodu przedszkolnego, oferty zajÍÊ dodat-
kowych ñ jÍzyki obce, rytmika, logopedia, 
rytmika, Êwiczenia korekcyjne, atrakcyjnoúÊ 
wycieczek, funkcjonalnoúÊ urzπdzenia sal za-
baw, wyposaøenie ich w kπciki zainteresowaÒ, 
ciekawe zabawki. Wszystkie te czynniki majπ 
duøy wp≥yw na jakoúÊ pracy przedszkola.

Wiek przedszkolny to wiek, w ktÛrym 
dziecko dokonuje ogromnego skoku i prze-
obraøenia w swoim rozwoju. W czasie za-
baw nawiπzuje kontakty spo≥eczne, poznaje 
úwiat i kszta≥tuje swÛj stosunek do otoczenia. 
U dzieci wzrasta poczucie w≥asnej wartoúci, 
wyzbywajπ siÍ lÍkÛw i zahamowaÒ. Potrafiπ 
wyraøaÊ swoje przeøycia i doznania, prÛbujπ 
rozwiπzywaÊ drobne problemy. Przedszkolak 

Jak wybraæ przedszkole?
buduje rÛwnieø podstawy swojej osobowo-
úci. W procesie tym znaczenie ma aktywnoúÊ 
samego dziecka, jego kontakty z rÛwieúnika-
mi, porÛwnywanie siÍ z innymi.

 Dokonujπc wyboru przedszkola, ro-
dzice czÍsto kierujπ siÍ ofertπ zajÍÊ dodatko-
wych. ZajÍcia proponowane w przedszkolu 
sπ atrakcyjne, rozwijajπ dziecko. Ale czy 
dziecko chÍtnie bÍdzie bra≥o w nich udzia≥, 
trzeba siÍ z pewnoúciπ zastanowiÊ. Moøna 
o tym porozmawiaÊ z nauczycielkπ. Chodzi 
o to by nie obarczaÊ dziecko nadmiarem za-
jÍÊ. ZajÍcia te majπ byÊ przyjemnoúciπ a nie 
obowiπzkiem. 

Rodzicami oddajπcymi dziecko do 
przedszkola targajπ przerÛøne wπtpliwoúci 
i obawy. Chcπ wiedzieÊ jakπ osobπ jest na-
uczycielka, czy jest serdeczna, czy potrafi za-
pewniÊ maluchowi poczucie bezpieczeÒstwa. 
CzÍúÊ dzieci boi siÍ iúÊ do przedszkola.

Aby pomÛc dziecku prze≥amaÊ stres 

i obawy, rodzice muszπ go do tego przygo-
towaÊ. Dziecko powinno mieÊ zapewnienie 
ze strony rodzicÛw i przedszkola, øe jest 
w przedszkolu chciane, a pani jest osobπ, 
ktÛra bÍdzie zastÍpowa≥a mu mamÍ, na czas 
kiedy rodzice sπ w pracy. Aby prze≥amaÊ 
Ñpierwsze lodyî, rodzice przychodzπ z dziec-
kiem wczeúniej, aby poznaÊ sale zabaw, po-
znaÊ paniπ, pobawiÊ siÍ z rÛwieúnikami. Mi≥a 
i øyczliwa atmosfera w przedszkolu sprawia, 
øe dziecko szybciej zaadoptuje siÍ w nowym 
otoczeniu.

Przedszkole daje dziecku bardzo waønπ 
moøliwoúÊ ñ jest to wspÛlna nauka z rÛwie-
únikami, poúrÛd ktÛrych dziecko uczy siÍ 
chÍtniej i szybciej. Nabyty w przedszkolu 
potencja≥ z pewnoúciπ zaowocuje otwartoúciπ 
wobec ludzi, úwiata, a takøe sprawi, øe okres 
przedszkolny bÍdzie kojarzy≥ siÍ z czasem 
radosnych zabaw i mi≥ych doznaÒ.

LUCYNA TUS 
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Rok 1990 rozpoczπ≥ wspÛ≥pracÍ Kol-
buszowej z zagranicπ. Podpisanie umowy 
o partnerstwie z miastem PloÎrmel we Fran-
cji, w regionie Bretania, sta≥o siÍ okazjπ dla 
naszych szkÛ≥ úrednich do nawiπzania kon-
taktÛw z ich odpowiednikami w PloÎrmel. 20 
listopada 1991 roku ZespÛ≥ SzkÛ≥ Rolniczych 
w Weryni podpisa≥ umowÍ o wspÛ≥pracy z Li-
ceum Rolniczym ÑLa Toucheî, 25 paüdziernika 
1993 roku podobnπ umowÍ zawar≥ ZespÛ≥ 
SzkÛ≥ Zawodowych w Kolbuszowej z Liceum 
Zawodowym ÑSaint-Armelî, a 19 lipca 1994 
roku Liceum OgÛlnokszta≥cπce w Kolbuszowej 
z Liceum OgÛlnokszta≥cπcym ÑLa Mennaisî.

WspÛ≥praca, miÍdzy innymi, polega na 
wymianie m≥odzieøy poszczegÛlnych szkÛ≥. 
W trosce o to, aby organizowane wyjazdy nie 
ogranicza≥y siÍ wy≥πcznie do doznaÒ tury-
stycznych, Komisja WspÛ≥pracy z Zagranicπ 
wraz z nauczycielami jÍzyka francuskiego 
podjÍ≥a uchwa≥Í organizowania konkursu, ktÛ-
ry mia≥by na celu opanowanie ogÛlnej wiedzy 
na temat Francji a w szczegÛlnoúci na temat 
Bretanii. Pierwszy 
konkurs odby≥ siÍ 
19 czerwca1995 r., 
ostatni zaú 16 i 17 
marca br. W tym 
dziesiÍcioleciu 
w  k o n k u r s i e 
wziÍ≥o udzia≥ 560 
uczniÛw ze szkÛ≥ 
úrednich, gimna-
zjÛw szkÛ≥ pod-
stawowych mia-
sta, gminy i po-
wiatu, w ktÛrych 
nauczany jest jÍ-
zyk francuski. 28 
uczniÛw zdoby≥o 
nagrodÍ, ktÛrej 
przywilejem jest 
wyjazd do PloÎr-
mel. Wspomagajπ 
nas w tym przed-
siÍwziÍciu w≥a-
dze samorzπdo-
we, ktÛrym dane 
szko≥y podlegajπ, finansujπc koszty podrÛøy, 
pobyt zaú w Bretanii odbywa siÍ na koszt 
FrancuzÛw. 

W tym roku komisja konkursowa przy-
zna≥a nagrodÍ specjalnπ (wyjazd do Breta-
nii): Marii Drapale z L.O. w Kolbuszowej, 
Sylwii Chmielowiec z Gimnazjum w Kupnie, 
Agnieszce Puk z Gimnazjum w Dzikowcu 
i Anecie Plis z S.P. w Kupnie.

Pierwsze miejsce w kategorii poszcze-
gÛlnych szkÛ≥ otrzymali uczniowie: Joanna 
Olszowy L.O. Kolbuszowa, Piotr Augustyn 
Gimnazjum Kupno i Izabela Droødø S.P. 
Kupno.

Drugie miejsce przypad≥o uczniom: 
Katarzynie Cudo L.O. Kolbuszowa, Ewelinie 

Jubileuszowy konkurs 
ÑWiedzy o Francji i Bretaniiî

Panek Gimnazjum Dzikowiec i Marzenie Tur-
czyk S.P. Kupno.

Trzecie miejsce uzyskali uczniowie: Anna 
Sudo≥ L.O. Kolbuszowa, Ma≥gorzata Kubas 
Gimnazjum Wola Raniøowska i Angelika Pi-
stor S.P. Wola Raniøowska.

WyrÛøniono 18 uczniÛw: Natalia Byczek 
i Beata Szostak - Liceum OgÛlnokszta≥cπce 
w Kolbuszowej; Magdalena Tokarz - ZespÛ≥ 
SzkÛ≥ Agrotechniczno Ekonomicznych We-
rynia; Karolina Marek - ZespÛ≥ szkÛ≥ Tech-
nicznych Kolbuszowa; Eløbieta Wit, Joanna 
StÛj i Justyna Plizga - Gimnazjum Dzikowiec; 
Katarzyna Kochanowicz i Ma≥gorzata Gron-
dziel - Gimnazjum Wola Raniøowska; Ewelina 
Szalony i Justyna Plis - Gimnazjum Kupno; 
Ilona Ozga i Marta KopeÊ - Szko≥a Podstawo-
wa Wola Raniøowska; Anna Droødø, Joanna 
Antosz, Natalia Szalony, Anna Ozimek - Szko-
≥a Podstawowa Kupno; Marta Piotrowska 
- Szko≥a Podstawowa Hucisko. 

22 marca w Miejskim Domu Kultury 
odby≥a siÍ uroczystoúÊ 10-lecia konkursu, 

w ktÛrej wziÍli udzia≥ uczestnicy tegorocznego 
konkursu, nauczyciele jÍzyka francuskiego, 
przedstawiciele Komisji WspÛ≥pracy z Zagra-
nicπ. UroczystoúÊ zaszczyci≥ swπ obecnoúciπ  
Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Kolbuszo-
wej, ktÛry w serdecznych s≥owach zachÍca≥ 
m≥odzieø do dalszej pracy w osiπganiu wy-
nikÛw w nauce jÍzyka obcego jak rÛwnieø 
przekaza≥ podziÍkowania nauczycielom za 
ich ogromny wk≥ad pracy w przygotowaniu 
uczniÛw do konkursu. 

W czÍúci artystycznej wystπpili ucznio-
wie L.O. z Kolbuszowej, z Zespo≥u SzkÛ≥ 
z Dzikowca oraz z Zespo≥u SzkÛ≥ z Kupna. 
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczest-
nictwa, wydawnictwa w jÍzyku francuskim 
oraz nagrody ksiπøkowe ufundowane przez 
Burmistrza Kolbuszowej. Na koniec wszyscy 
uczestnicy uroczystoúci zostali zaproszeni do 
suto zastawionego sto≥u, gdzie znalaz≥y siÍ 
oprÛcz innych smako≥ykÛw francuskie sery 
oraz bretoÒskie naleúniki i maúlane ciasteczka 
przygotowane przez uczniÛw L.O, Zespo≥u 
SzkÛ≥ z Kupna, Zespo≥u SzkÛ≥ z Dzikowca i ich 
Panie Nauczycielki. SwÛj wk≥ad w tym dziele 
ma rÛwnieø Pan Tadeusz Serafin w≥aúciciel 
firmy ÑPAKPOLî, ktÛremu bardzo serdecznie 
dziÍkujemy.

JOANNA ZIO£O

Turniej gimnazjalistek
W Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej 9 mar-

ca br. odby≥ siÍ Trzeci Halowy Turniej Pi≥ki 
Noønej Dziewczπt. Druøyny walczy≥y w tym 
roku o puchar Dyrektora Zespo≥u SzkÛ≥ nr 1 
w Kolbuszowej.

  W turnieju zorganizowanym przez 
UKS ÑJedynkaî wziÍ≥o udzia≥ piÍÊ zespo≥Ûw, 
ktÛre kolejno zajÍ≥y miejsca: 

I Gimnazjum nr 1,
II Gimnazjum nr 2,
III Gimnazjum Dzikowiec, 
IV Gimnazjum Kupno,
V Gimnazjum TrzÍsÛwka. 

Rywalizacja druøyn przebiega≥a w mi≥ej, 
przyjaznej atmosferze pod okiem  sÍdziego Euge-
niusza Sito. Druøyna wyrÛøniajπca siÍ grπ fair play ñ 
G i m n a z j u m  n r  2  w  K o l b u s z o w e j 
o t r z y m a ≥ a  d o d a t k o w o  u f u n d o w a n π 
przez p. dyrektor nagrodÍ. WyrÛøniono teø 
najskuteczniejszπ zawodniczkÍ JoannÍ Streb, 
ktÛrej ufundowa≥ i osobiúcie wrÍczy≥ nagrodÍ 
prezes Klubu Sportowego SokÛ≥ Dariusz Wi-
delak. M≥odzi sportowcy mogli pokrzepiÊ siÍ 
droødøÛwkami i soczkami, ktÛre sponsorowa≥ 
szkolny sklepik ÑMikroî.

M. POT PA, E. BUJAK  
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W øyciu kaødego cz≥owieka, niezaleønie 
od wieku, emocje odgrywajπ ogromnπ rolÍ. 
Sπ one odpowiedzialne za reakcje, jakie nas 
≥πczπ ze úwiatem zewnÍtrznym, regulujπ te 
relacje i nadajπ im okreúlone znaczenie. Uczucia 
powstajπ jako odpowiedü na oddzia≥ywanie 
otoczenia. Odzwierciedlajπ stosunek cz≥owieka 
do przedmiotÛw, zjawisk, oraz innych ludzi. 

Kszta≥towanie siÍ emocji i uczuÊ jest pro-
cesem d≥ugotrwa≥ym. 

Wiek przedszkolny jest niezwykle inten-
sywnym okresem w rozwoju emocjonalno-
úci dziecka. Jego uczucia w tym okresie majπ 
charakter afektywny tzn. sπ: silne, gwa≥towne 
i krÛtkotrwa≥e. Przeøycia uwidaczniajπ siÍ na-
tychmiast w ruchach, gestach, mimice, úmiechu, 
p≥aczu, czy ekspresji werbalnej. W tym wieku 
dziecko z ≥atwoúciπ przechodzi z jednego stanu 
emocjonalnego (radoúÊ) w drugi ñ zupe≥nie 
przeciwstawny (smutek), co úwiadczy o labil-
noúci emocji dzieciÍcych. Reakcje dziecka czÍsto 
sπ niewspÛ≥mierne do bodüca, jaki je wywo≥uje, 
co spowodowane jest niedostatecznπ dojrza≥o-
úciπ systemu nerwowego, a zw≥aszcza s≥aboúciπ 
procesÛw hamowania. 3 ñ 4, a nawet 5ñcio latek 
nie potrafi jeszcze st≥umiÊ i opanowaÊ swoich 
przeøyÊ w takim stopniu, by nie wp≥ynÍ≥o to na 
jego ekspresjÍ. Dlatego teø ca≥e bogactwo øycia 
uczuciowego dziecka w tym wieku wyraøa siÍ 
w jego øywym, spontanicznym i ≥atwym do 
zauwaøenia zachowaniu.

   
  

Opanowanie mowy, lepsze ,,w≥adanie 
jÍzykiemî, pozwala dziecku na coraz to bardziej 
wyrafinowanπ ekspresjÍ emocji (przezwiska, 
oskarøenia, pochwa≥y itp.). Wraz z rozwojem 
coraz bardziej rÛønicuje siÍ øycie uczuciowe 
dziecka. Potrafi ono obdarzaÊ trwa≥ym uczu-
ciem, przywiπzuje siÍ do ludzi, zwierzπt, zdo-
bywa umiejÍtnoúÊ powúciπgania afektÛw, co 
jest úwiadectwem osiπgania dojrza≥oúci emo-
cjonalnej. Obserwuje siÍ teø stopniowy rozwÛj 
uczuÊ wyøszych: intelektualnych, spo≥ecznych, 
moralnych i estetycznych.

PomiÍdzy 5 a 6 rokiem øycia dziÍki rozwo-
jowi myúlenia wyobraøeniowego dziecko nabywa 
zdolnoúÊ do korzystania z przysz≥ych doúwiad-
czeÒ, co sprawia øe potrafi juø snuÊ refleksje 
nad w≥asnymi przeøyciami. Pod koniec okresu 
przedszkolnego zaczyna pojawiaÊ siÍ u dzieci 
zdolnoúÊ do kontrolowania swoich emocji, co jest 
przejawem osiπgania dojrza≥oúci szkolnej.

RozwÛj uczuÊ dziecka zaleøny jest takøe 
w znacznym stopniu od úrodowiska, w jakim 
wychowuje siÍ i wzrasta. Prawid≥owy rozwÛj 
emocjonalnoúci jest warunkiem normalnego funk-
cjonowania w úrodowisku. 

Kszta≥towanie uczuÊ to jedno z g≥Ûwnych 
zadaÒ nie tylko dla rodzicÛw, ale teø i dla wy-
chowawcÛw. Proces ten wymaga øyczliwych, 
akceptujπcych relacji z dzieÊmi. Waøny jest 
odpowiedni klimat uczuciowy. 

MA£GORZATA BUJAK

Gminne Centrum Kultury w Jeøowem
Og≥asza MiÍdzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i m≥odzieøy 

ÑS£OWIANIE W EUROPIEî
Podstawowym celem konkursu, jest uwraøliwienie m≥odzieøy polskiej i ukraiÒskiej, 

dotyczπcej spuúcizny kulturowej obu spo≥eczeÒstw, co pozwoli na uzmys≥owienie faktu, 
bliskoúci kulturowej narodÛw w aspekcie regionalnym i europejskim. 

Konkurs przeprowadzany jest w IV kategoriach, dla: dzieci do lat 10, dzieci od 10 do 13 lat, 
m≥odzieøy szkÛ≥ gimnazjalnych (13-15 lat), m≥odzieøy szkÛ≥ ponadgimnazjalnych (15-19 
lat). Termin nadsy≥ania prac trwa do 15 czerwca 2005 r. SzczegÛ≥y konkursu i regulamin 

moøna znaleüÊ na stronie: www.gckjezowe.pl,
Adres: Gminne Centrum Kultury w Jeøowem, 37-430 Jeøowe, 
e-mail: gckjezowe@wp.pl, tel: (15) 879-71-88, (15) 879-71-87.

MOSTOM 
NA WSZYSTKICH 
RZEKACH

Mostom na wszystkich rzekach,

Gdy w brzegach swej tkwiπ samotnoúci,

Marzy siÍ podrÛø daleka:

- Do bram mostÛw zagoúciÊ!

Mosty na wszystkich rzekach

Chcπ wodπ w dal s≥aÊ swe odbicia,

Wierzπc, øe gdzieú na nie czeka

Nadwodny towarzysz øycia...

Mosty na wszystkich rzekach

W filarÛw i przÍse≥ dygocie,

Chcπ wyrwaÊ siÍ, chcπ uciekaÊ...

Z ptakami spotkaÊ siÍ w locie?

Mostom na wszystkich rzekach

PieúÒ mojπ wiÍc dziú dedykujÍ:

- ZostaÒcie przy swoich brzegach!

- ZostaÒcie! Tak apelujÍ!

Mostom na wszystkich rzekach,

Gdy stopπ przemierzam je suchπ,

Za dobroÊ ich dla cz≥owieka,

Pochwa≥y szeptam na ucho...

Mostom na wszystkich rzekach,

(Spokojnych, a takøe tych rwπcych),

Przyjazny bÍdÍ ñ przyrzekam! 

I nie uraøÍ niechcπcy...

Mosty na wszystkich rzekach,

Gdy powÛdü, lub kry prπ spiÍtrzone,

Walczπ wciπø, zamiast narzekaÊ!

ChcÍ byÊ tak silny ñ jak one!

Mostom na wszystkich rzekach

PieúÒ mojπ wiÍc dziú dedykujÍ:

- ZostaÒcie przy swoich brzegach!

- ZostaÒcie! Tak apelujÍ!
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KULTURA...

Drogowskaz dla 
naszych cmentarzy

Jakim cz≥owiekiem by≥ nieustraszony 
obroÒca zabytkÛw?

- Ojciec uwaøany by≥ powszechnie za 
cz≥owieka niezwykle szorstkiego i upartego. 
W gronie rodzinnym jednak emanowa≥ cie-
p≥em i serdecznoúciπ. Dla nas by≥ kochajπcym 
rodzicem.

Skπd u niego wziÍ≥o siÍ tak wielkie 
zami≥owanie do ochrony dziedzictwa na-
rodowego? 

- Na ojca ogromny wp≥yw mia≥ jego 
dziadek Jan Strza≥kowski herbu Lubicz. Ten 
powstaniec styczniowy za dzia≥alnoúÊ nie-
podleg≥oúciowπ straci≥ ca≥y majπtek i znalaz≥ 
siÍ na øyciowym rozdroøu. Pomocnπ d≥oÒ 
wyciπgnÍli do niego bracia Stanis≥aw i Ka-
zimierz Badeni, czyniπc go nadzorcπ swoich 
obszarÛw leúnych na Podolu. Ojciec najm≥od-
sze lata spÍdzi≥ w≥aúnie tam, gdzie przy boku 
dziadka, ch≥onπ≥ idee niepodleg≥ej Polski 
i sens walki o jej niezaleønoúÊ.

Jak potoczy≥y siÍ dalsze losy Pani 
ojca? 

- Majπc niespe≥na szesnaúcie lat, zaciπ-
gnπ≥ siÍ do LegionÛw Pi≥sudskiego, w ktÛ-
rych bra≥ udzia≥ m.in. w bitwach o Przemyúl 
i LwÛw. NastÍpnie by≥ uczestnikiem walk 
o niepodleg≥oúÊ z bolszewikami. Po wojennej 
zawierusze, kontynuowa≥ naukÍ w gimna-
zjum w Stanis≥awowie, gdzie w 1923 roku 
zda≥ maturÍ. UkoÒczy≥ studia na Wydziale 
Budownictwa Lπdowego ze specjalizacjπ 
Budowa DrÛg i MostÛw Politechniki Lwow-
skiej i w miÍdzyczasie. Studium Wychowania 
Fizycznego na Uniwersytecie JagielloÒskim 
w Krakowie. Po studiach budowa≥ syste-
my energetyczne a takøe schronisko i sta-
cjÍ GOPR-u w Worochcie na Ukrainie. By≥ 
zapalonym turysta, narciarzem, bokserem, 
szermierzem, kajakarzem...

Doskona≥a kondycja pozwoli≥a mu 
zapewne przetrwaÊ Ñwakacjeî w kopalni 
wÍgla w Donbasie. 

- Z ca≥π pewnoúciπ. W czasie II wojny 
by≥ przewodnikiem dla uchodücÛw na WÍgry 
i do Rumunii. ZnajomoúÊ gÛr i znakomite 
umiejÍtnoúci narciarskie pozwoli≥y mu to 
wykonywaÊ doskonale. W nagrodÍ za to i za 
dzia≥alnoúÊ AK-owskπ, sowieccy okupanci 
wys≥ali go na przymusowe roboty. Podczas 
gdy tam przebywa≥ , zmar≥a jego øona Kiedy 
wrÛci≥ w 1948 roku w domu nie zasta≥ niko-
go, bo teúciowa wraz z dzieÊmi wyjecha≥a 
do Polski. Pozosta≥o mu jedynie ogo≥ocone 
mieszkanie. Ogromny zbiÛr fotograficzny 
i bogata biblioteka Ñgdzieúî zginÍ≥y.

Jak odnalaz≥ siÍ w powojennej rze-
czywistoúci?

- Po powrocie z zes≥ania podjπ≥ pracÍ 

Wspomnienie o ojcu

w szkole úredniej z jÍzykiem polskim 
wyk≥adowym, gdzie naucza≥ fizyki, geo-
metrii i astronomii. W 1959 roku wraz 
z ostatniπ falπ repatriantÛw zawita≥ do 
Polski i osiad≥ w Rzeszowie. Pierwsze 
lata pracowa≥ w nadzorze budowy 
bieszczadzkiej obwodnicy, nastÍpnie 
od wrzeúnia 1961 roku w Technikum 
Budowlanym, jako nauczyciel rysunku 
technicznego, miernictwa i geometrii 
wykreúlnej. W 1965 roku uczestniczy≥ 
w powstawaniu Rzeszowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Ponadto by≥ 
honorowym przodownikiem turystyki 
gÛrskiej a za ca≥okszta≥t pracy zawodo-
wej zosta≥ odznaczony Krzyøem Kawalerskim 
Orderem Odrodzenia Polski i Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej.

Jednak jego najwiÍkszπ pasjπ, ktÛrej 
poúwiÍci≥ 36 lat swego øycia, by≥a walka 
z lokalnymi w≥adzami o przetrwanie Sta-
rego Cmentarza w Rzeszowie.

- Gdy ojciec otrzymywa≥ dyplom 
ukoÒczenia lwowskiej Politechniki, us≥ysza≥ 
ñ ÑPanowie inøynierowie, idziecie w úwiat. 
WszÍdzie gdzie siÍ znajdziecie, bÍdπ obiekty 
do ratowaniaî. Podπøajπc tπ drogπ, ojciec 
podjπ≥ siÍ ratowania zabytkÛw Rzeszowa, 
w tym i Starego Cmentarza. W≥aúnie ratowa-
niu tego obiektu, poúwiÍci≥ najwiÍcej czasu 

i energii. Do úmierci w 1996 roku, opiekowa≥ 
siÍ nim spo≥ecznie, zabiega≥ o jego naleøyty 
wyglπd, propagowa≥ koniecznoúÊ ratowania 
cmentarnych nagrobkÛw, jako ürÛd≥a narodo-
wej toøsamoúci. Wykona≥ ponad trzy tysiπce 
dokumentacyjnych zdjÍÊ tej starej nekropolii

DziÍkujÍ Pani za rozmowÍ.
- Ja rÛwnieø i przy okazji serdecznie 

pozdrawiam wszystkich czytelnikÛw Ziemi 
Kolbuszowskiej. Zapraszam do odwiedzenia 
"galerii 220î w budynku starostwa, gdzie 
jest wystawionych kilkadziesiπt fotografii 
mojego ojca.

ROZMAWIA£ PAWE£ GALEK

Wywiad z Wiktoriπ Helwin, cÛrkπ W≥odzimierza Koz≥o a zarazem wiceprezes Stowa-
rzyszenia Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie, ktÛre zainicjowa≥ jej ojciec.

Co ≥πczy KolbuszowÍ ze Starym Cmen-
tarzem w Rzeszowie? Jest to m.in. postaÊ 
Rudolfa Alsa, Austriaka oøenionego z Po-
lkπ, ktÛry od 1855-go roku pe≥ni≥ funkcjÍ 
naczelnika powiatu kolbuszowskiego. Brat 
naczelnika, Roderyk Alfons Als przez d≥ugie 
lata pe≥ni≥ funkcjÍ zastÍpcy burmistrza Rze-
szowa a jego szczπtki spoczywajπ w≥aúnie 
w rzeszowskiej nekropolii. Tπ i inne historie 
moøna by≥o us≥yszeÊ 29-go marca 2005 roku 
na uroczystym otwarciu wystawy pt. ÑStary 
Cmentarz w Rzeszowie w obiektywie W≥o-
dzimierza Koz≥oî w Ñgalerii 220î Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej. 

Ekspozycja zdjÍÊ znanego fotografika 
i obroÒcy zabytkÛw sk≥ada siÍ z ok. 60-u kom-
pozycyjnie u≥oøonych fotografii starego cmen-
tarza w Rzeszowie. NajwiÍkszy nacisk po≥o-
øyliúmy na pokazanie nagrobkÛw przed i po 
konserwacji, by przez to pokazaÊ moøliwoúci, 
jakie daje wspÛ≥czesna technika w rekonstruk-
cji nawet najbardziej zaniedbanych nagrobkÛw 

ñ powiedzia≥a Katarzyna Cesarz, szef dzia≥u 
promocji kultury w powiecie kolbuszowskim. 
Na wernisaø przyby≥ Wies≥aw Walat prezes 
Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmenta-
rzem w Rzeszowie i Wiktoria Helwin, cÛrka 
úp. W≥odzimierza Koz≥o a zarazem wiceprezes 
stowarzyszenia.

ñ Przyk≥ad ratowania od zag≥ady zabytku, 
jakim jest stary cmentarz w Rzeszowie, powi-
nien byÊ drogowskazem takøe dla cmentarzy 
naszego regionu ñ mÛwi≥ na wernisaøu Bogdan 
Romaniuk, starosta powiatu kolbuszowskiego 
ñ Dbajmy o nie, poniewaø tam spoczywajπ 
szczπtki ludzi, ktÛrzy wiele zrobili dla naszego 
powiatu a o ktÛrych niestety ma≥o siÍ pamiÍta. 
- Zabytek to nie tylko wielkie budowle, ale 
i nagrobki naszych przodkÛw ñ doda≥a pani 
Cesarz ñ Poprzez pielÍgnacjÍ starych pomni-
kÛw cmentarnych moøemy wskrzesiÊ pamiÍÊ 
o ludziach zas≥uøonych, ktÛrzy dawno od nas 
odeszli.
 PG 
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W ostatnich dniach odczuwamy smutek 
z powodu odejúcia Wielkiego Cz≥owieka, 
Papieøa Polaka, modlimy siÍ za Niego, wy-
stawiamy úwiece w oknach, ale teø wspomi-
namy. Przypominamy sobie nasze spotkania 
z Papieøem podczas pielgrzymek. Osoby, 
ktÛre Go pozna≥y zanim zosta≥ Ojcem åwiÍ-
tym wspominajπ tamte dawne spotkania. 
Jeszcze inni trzymajπ w pamiÍci wspomnienia 
z audiencji w Watykanie.

Aby te wspomnienia pojedynczych ludzi 
zebraÊ, zachowaÊ od zapomnienia biblioteka 
w Kolbuszowej pragnie stworzyÊ album zdjÍÊ 
zebranych od mieszkaÒcÛw Kolbuszowej 
i powiatu. WielkoúÊ tego albumu zaleøy od 
nas, od tego czy bÍdziemy chcieli podzieliÊ siÍ 
swoimi wspomnieniami z innymi, ktÛrzy nie 

 
   

mieli tyle szczÍúcia by osobiúcie doúwiadczyÊ 
spotkania z Janem Paw≥em II. 

Wszystkie zdjÍcia dostarczone do biblio-
teki zostanπ zeskanowane, a orygina≥y wrÛcπ 
do w≥aúcicieli. ZdjÍcia moøna teø przesy≥aÊ 
na adres email: biblioteka@kolbuszowa.pl  
lub pocztπ. Biblioteka zwraca siÍ teø z proúbπ 
o opisanie kaødego zdjÍcia: datπ, miejscem 
oraz nazwiska osÛb na zdjÍciach.

Zebrane zdjÍcia zostanπ opublikowane na 
stronie: www.biblioteka.kolbuszowa.pl oraz 
jeúli by≥a by ich odpowiednia iloúÊ, pos≥uøπ 
do wydania p≥yty multimedialnej. Zostanπ teø 
w zbiorach archiwalnych MiPBP, aby przysz≥e 
pokolenia mog≥y siÍ przekonaÊ jak bliski nam 
by≥ Papieø Jan Pawe≥ II Wielki.

£UKASZ SZYMA—SKI

Galeria Centrum Kultury 

"Podziemie"
Starostwa Powiatowego

 w Kolbuszowej
 i

Gminne Gimnazjum 
im. Jana Paw³a II w Rani¿owie

 serdecznie zapraszaj¹ 
na otwarcie wystawy 

"Jan Pawe³ II 
moim autorytetem"
w dniu 22 kwietnia 2005 r., 

o godz. 12.00

Wystawa 
plakatów 

 
Od 13 kwietnia do 31 czerwca w Ze-

spole SzkÛ≥ Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni moøna oglπdaÊ wystawÍ plaka-
tÛw dotyczπcych geografii i kultury Austrii. 
Plakaty uzyskano dziÍki øyczliwoúci Au-
striackiego Oúrodka Informacji Turystycznej 
przy Austriackim Konsulacie Generalnym 
w Krakowie. Wystawa plakatÛw towarzy-
szy II powiatowemu konkursowi wiedzy 
o paÒstwach niemieckojÍzycznych skierowa-
nemu do uczniÛw szkÛ≥ gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, organizowanemu przez 
ZespÛ≥ SzkÛ≥ Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych w Weryni oraz Starostwo Powiatowym 
w Kolbuszowej. 

Plakaty wystawione sπ w pracowni 
przedmiotowej jÍzyka niemieckiego nr 15. 

ANNA KWIECIE—

  PrzedbÛrz. Pierwszy dzieÒ kalenda-
rzowej wiosny, zapoczπtkowa≥ w biblio-
tece w Przedborzu cykl lekcji na temat 
tradycji  ludowych zwiπzanych z wio-
snπ i åwiÍtami Wielkanocnymi. 21 marca 
przyby≥y klasa Ñ0î i ÑIî ze swymi wy-
chowawczyniami ñ Beatπ Wiktor i Fryde-
rykπ Mazur. Dzieci z uwagπ wys≥ucha≥y 
wyk≥adu o tradycjach wiosennych i úwiπ-
tecznych w naszym regionie. Honorowym 
goúciem tejøe lekcji, by≥a dotychczasowa 
bibliotekarka pani Danuta Rolek. Duøπ 
radoúciπ by≥o strojenie kwiatami i wstπø-
kami ÑGaiku-Maikuî - symbolu budzπcej 
siÍ wiosny. Klasa Ñ0î otrzyma≥a w prezen-
cie od paÒ bibliotekarek, kuk≥Í ÑMarzan-
nÍî. Z ÑMarzannπî i ÑGaikiemñMaikiemî 
dzieci powÍdrowa≥y do szko≥y, by wespÛ≥ 
z pozosta≥ymi klasami uroczyúcie poøe-
gnaÊ zimÍ i powitaÊ wiosnÍ. 

K. SAJ, K. STEC

Biblioteka jest miejscem zaczarowanymÖ
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej z okazji zbliøajπcego siÍ Tygodnia 

Bibliotek og≥asza konkurs plastyczny skierowany do uczniÛw szkÛ≥ podstawowych naszego 
powiatu. 

Jego celem jest realizacja motta: ÑBi-
blioteka jest miejscem zaczarowanym: bli-
sko tu do bajki i prawdy, do uúmiechu, do 
wzruszeÒÖî. 

Organizatorzy nie stawiajπ øadnych 
ograniczeÒ w interpretacji tematu, jak rÛw-
nieø pozostawiajπ swobodÍ úrodkÛw jego 
realizacji za pomocπ jednej z wybranych 
technik: grafika, collage, rysunek, wyci-
nanka lub wyklejanka. Format prac do-
wolny. Muszπ byÊ oprawione w bia≥e pas-
señpartout i starannie opisane na odwrocie 
w nastÍpujπcy sposÛb: miejscowoúÊ, nazwa 

szko≥y, klasa, imiÍ i nazwisko twÛrcy, imiÍ 
i nazwisko opiekuna. Termin sk≥adania 
prac w oddziale dla dzieci Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbu-
szowej up≥ywa dnia 29.04.2005. 

Dla autorÛw najciekawszych prac zo-
stanÍ ufundowane nagrody ksiπøkowe, 
wrÍczone na uroczystym podsumowaniu 
konkursu. Dla nauczycieli i opiekunÛw 
m≥odych artystÛw przewidziano wrÍcze-
nie podziÍkowaÒ za udzia≥ w konkursie. 
Serdecznie zapraszamy.

 RENATA DZIK
ANETA KONEFA£
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SPORT...

Druøyna pi≥karek noønych Soko≥a Kol-
buszowa Dolna na sportowej mapie Pod-
karpacia pojawi≥a siÍ doúÊ nieoczekiwanie. 
Niedawno kibicÛw zaskoczy≥a wiadomoúÊ 
podana przez naszπ gazetÍ, øe w rozgryw-
kach drugiej ligi pi≥ki noønej kobiet wystÍpo-
waÊ bÍdzie zespÛ≥ z Kolbuszowej Dolnej.

Oczywiúcie w tej miejscowoúci nie 
znalaz≥o siÍ wystarczajπco duøo uzdolnio-
nych pi≥karsko dziewczπt. WiÍkszoúÊ w ze-
spole stanowiπ panie z Rzeszowa, Krosna, 
Tarnobrzega, Mielca oraz innych miejsco-
woúci naszego wojewÛdztwa. Na pomys≥ 
stworzenia "babskiej" druøyny pi≥karskiej 
wpad≥ prezes Soko≥a Dariusz Widelak. 
- Co tu ukrywaÊ. Chcia≥em, by o naszej miej-
scowoúci zrobi≥o siÍ g≥oúno, ale przyznajÍ, 
nie wiedzia≥em, øe powstanie taki szum 
medialny. Øe nagle zacznπ tu przyjeødøaÊ 
dziennikarze z ca≥ego regionu. Sukces pro-
pagandowy zosta≥ osiπgniÍty, teraz czas na 
sukces sportowy - uúmiecha siÍ Widelak. 

    
  

Trenerkπ kol-
buszowskiego 
zespo≥u zosta≥a 
rzeszowianka 
Dorota ålusar-
czyk, ktÛra na 
co dzieÒ sama 
kopie pi≥kÍ. Jest 
zawodniczkπ 
pierwszoligo-
wej  druøyny 
Cisy Na≥ÍczÛw. 
Szybko znala-
z≥a wspÛlny jÍ-
zyk ze swymi 
podopiecznymi, ktÛre by≥y rewelacjπ jesien-
nej rundy rozgrywek. DziÍki temu o futbolist-
kach z Kolbuszowej Dolnej jest coraz g≥oúniej. 
Gwiazdπ Soko≥a jest tarnobrzeøanka Sofia 
Gonzales. Jesieniπ w niektÛrych meczach 
strzela≥a rywalkom po piÍÊ goli. Nic dziw-
nego, øe zainteresowali siÍ niπ dzia≥acze 

innych druøyn. Ale trenerka nie robi im 
øadnych z≥udzeÒ: - Sofii za nic nie oddamy 
- rozwiewa nadzieje tych, ktÛrzy widzieliby 
tarnobrzeøankÍ w sk≥adzie swego zespo≥u. 
W po≥owie kwietnia do Kolbuszowej Dolnej 

zawita najs≥ynniejszy Polski kobiecy zespÛ≥ 
futbolowy, druøyna Czarnych Sosnowiec. Te 
13-krotne mistrzynie kraju trafi≥y bowiem na 
Soko≥a w meczu I rundy Pucharu Polski. Czy 
dojdzie do sensacji? Wiadomo, øe chÍtnych do 
obejrzenia tego meczu bÍdzie wielu, a o Kolbu-
szowej Dolnej znÛw bÍdzie bardzo g≥oúno.

PG

Ruszy≥a Liga Tenisa Sto≥owego w Kupnie
17 marca 2005 roku w Zespole SzkÛ≥ 

w Kupnie ruszy≥a IV edycja Powiatowej Ligi 
Tenisa szkÛ≥ gimnazjalnych pod honorowym 
patronatem starosty powiatu kolbuszowskiego 
Bogdana Romaniuka. Uroczystego otwarcia 
imprezy sportowej dokonali: dyrektor Zespo-
≥u SzkÛ≥ w Kupnie Eløbieta Chmielowiec a z 
ramienia starosty szef dzia≥u promocji kul-
tury w powiecie kolbuszowskim Katarzyna 
Cesarz. 

Pomys≥odawcami rozgrywek byli Mi-
ros≥aw Karkut, by≥y dyrektor Zespo≥u SzkÛ≥ 
w Kupnie i pedagog Jaromir Wojtas. Z kolei 
g≥Ûwnym koordynatorem inicjatywy jest Jacek 

Kret, nauczyciel WF-u w ZS Kupno, ktÛry od 
samego poczπtku istnienia ligi prowadzi jπ 
spo≥ecznie.

W lidze uczestniczπ gimnazja: nr 1 i nr 
2 z Kolbuszowej, Kupna, Niwisk, Cmolasu, 
Wilczej Woli i Wide≥ki. Nie by≥oby zawodÛw, 
gdyby nie nauczyciele, ktÛrzy poza godzinami 
pracy w inicjatywie udzielajπ siÍ bezp≥atnie. 
Opiekunami m≥odzieøy sπ: Jacek Kret (Kupno), 
Miros≥aw Boczar i Krzysztof Surman (Wide≥-
ka), Eugeniusz Sito (gimnazjum nr 1), Bogu-
s≥aw Cieúla (gimnazjum nr 2), Renata Rembisz 
(Wilcza Wola), Grzegorz Mokrzycki (Cmolas) 
i Tomasz Zygmunt (Niwiska). 

W zawodach udzia≥ bierze ponad 40-u 
zawodnikÛw z siedmiu szkÛ≥. Turniej jest roz-
grywany w kategorii dziewczπt i ch≥opcÛw, 
systemem kaødy z kaødym. Uroczysta in-
auguracja i zakoÒczenie ligi przewiduje siÍ 
w Kupnie, natomiast pozosta≥e mecze bÍdπ 
rozgrywane aø do czerwca na terenie uczest-
niczπcych w zawodach szkÛ≥. Podstawowym 
warunkiem, aby dana szko≥a mog≥a organizo-
waÊ takie zawody, jest ciep≥y posi≥ek dla m≥o-
dych sportowcÛw oraz odpowiednie warunki 
socjalne hali sportowej (min. 5 sto≥Ûw do tenisa 
sto≥owego) Zdaniem organizatorÛw celem ligi 
jest propagowanie tenisa sto≥owego wúrÛd 
m≥odzieøy oraz wzajemna wspÛ≥praca szkÛ≥ 
powiatu kolbuszowskiego. 

PG  
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Przysz≥a juø wiosna - jedna z najpiÍkniej-
szych pÛr roku. Lasy i ≥πki wype≥ni≥y siÍ rÛøno-
barwnymi kwiatami. S≥oÒce rozpoczÍ≥o inten-
sywnie ogrzewaÊ ziemiÍ. Kaødy dzieÒ staje siÍ 
d≥uøszy, a úpiew ptakÛw g≥oúniejszy i bardziej 
melodyjny. MieszkaÒcy rozpoczÍli wiosenne pra-
ce. NajczÍúciej rozpoczÍli je od porzπdkowania 
swoich domÛw i obejúÊ. Jeszcze miesiπc wczeúniej 
nie zdawali sobie sprawy ile ÑskarbÛwî mog≥a 
schowaÊ gruba pokrywa únieøna. 

 W≥aúnie po kilku miesiπcach zimo-
wych przybywa najwiÍcej úmieci. Widoczne sπ 
w miastach i wsiach, miÍdzy zabudowaniami 
i w polach, na ≥πkach i w lasach. Wyrzucane by≥y 
najczÍúciej przez okna przejeødøajπcych samo-
chodÛw, spacerujπcych pieszych oraz celowo 
podrzucane w rÛøne miejsca. Pierwsze dni bez 
úniegu pokaza≥y wszystkim ich wielkoúÊ i rÛø-
norodnoúÊ form oraz mnogoúÊ postaci. Moøna 
by≥o zobaczyÊ latajπce w powietrzu setki mini 
ÑbalonÛwî wykonanych z woreczkÛw foliowych, 
opakowania po s≥odyczach, puste butelki i resztki 
øywnoúci. W przydroønych rowach bez problemu 
znajdziemy niejednπ oponÍ, kilka kineskopÛw 
telewizyjnych, setki workÛw pe≥nych rÛønorakich 
odpadÛw, a nawet zepsutπ lodÛwkÍ. Co z tego, 
øe wszyscy wszÍdzie mÛwiπ o nie zaúmiecaniu 
naszego w≥asnego otoczenia i úrodowiska przy-
rodniczego, skoro i tak w okolicy Kolbuszowej 
w miejscach niedozwolonych úmieci stale przy-
bywa. 

Wiosna pokaza≥a, øe jest to bardzo waøny 
problem rÛwnieø w miejscowych lasach. Jeúli 
spytalibyúmy siÍ 100 ankietowanych mieszkaÒ-
cÛw Kolbuszowej Ñczy dba o rodzimπ przyrodÍ?î 
odpowiedü prawie w 100% by≥aby twierdzπca. 
Jeúli jednak moøna by by≥o przeúledziÊ iloúÊ úmieci 
wyrzucanych do lasu w ostatnich latach to wydaje 
siÍ, øe jest to niemoøliwe. Najlepszym przyk≥adem 
mogπ byÊ lasy Nadleúnictwa Kolbuszowa, w ktÛ-
rych tylko w 2004 roku zebrano ponad 200 m3 
rÛønorakich úmieci. Dlatego z wielkπ radoúciπ kol-

   
 

Dramatyczne skutki wypalania traw.

wtÛrnych oraz uczestniczy≥a w wielu spotkaniach 
z leúnikami i przyrodnikami w szkole oraz na 
úcieøkach przyrodniczych. Natomiast m≥odzieø 
z Zespo≥u SzkÛ≥ Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni systematycznie zbiera úmieci w sπsia-
dujπcym ze szko≥π w lesie. Naleøy siÍ cieszyÊ, øe 
w konkursie bierze rÛwnieø udzia≥ m≥odzieø ze 

szkÛ≥ w PorÍbach Dymarskich, Spiach, TrzÍsÛwce 
i Kamieniu ñ Podlesiu, ktÛre po≥oøone sπ w pobli-
øu leúnych kompleksÛw. Miejmy nadziejÍ, øe pro-
wadzona przez m≥odzieø profilaktyka edukacyjna 
i systematyczny zbiÛr úmieci wp≥ynie zapewne na 
zmniejszenie siÍ tego negatywnego zjawiska, a z 
up≥ywem czasu ca≥kowicie o nim zapomnimy.

Wiosnπ rÛwnie czÍsto spotyka siÍ zjawisko 
wypalania traw. Osoby to praktykujπce nie zdajπ 
sobie sprawy z czynienia przyrodzie krzywdy. 
Przed szybko rozprzestrzeniajπcym siÍ ogniem nie 
moøe obroniÊ siÍ znaczna czÍúÊ ma≥ych zwierzπt. 
Ginπ one w olbrzymich cierpieniach. Wypalajπc 
starπ suchπ trawÍ nic juø jej nie pomoøemy, a je-
dynie zaszkodzimy przez oparzenie i zniszcze-
nie m≥odych oraz delikatnych rozwijajπcych siÍ 
czÍúci roúlin. Przez wypalanie traw wyja≥awiamy 
≥πki oraz niszczymy bazÍ pokarmowπ m≥odego 
pokolenia. Ten dziwny proceder doprowadzi≥ do 
zaczadzenia wielu ludzi oraz spalenia kilkunastu 
domÛw i budynkÛw gospodarczych. NajczÍúciej 
ogieÒ przenosi≥ siÍ rÛwnieø na las gdzie opano-
wanie go by≥o juø bardzo trudne. To negatywne 
zjawisko wypalania traw jest zakazane nie tylko 
u nas w kraju, ale i w ca≥ej Europie.

Patrzπc na urok naszej polskiej rodzimej 
przyrody szczegÛlnie w czasie tej piÍknej pory 
roku zachowajmy wyobraünie i wspÛlnie chroÒ-
my jπ przez zaniechanie zaúmiecania oraz zaprze-
stanie wypalania suchych traw. Na pewno nasze 
úrodowisko odwdziÍczy siÍ nam swoimi niezastπ-
pionymi dobrami. MoøliwoúÊ uprawiania sportu 
i rekreacji oraz obserwowanie úwiata øywych 
organizmÛw bÍdπ jednπ z wielu nagrÛd.                 
      BART£ OMIEJ PERET

buszowscy leúnicy przyjÍli og≥oszenie ogÛlnokra-
jowego konkursu ÑCzysty lasî skierowanego do 
dzieci i m≥odzieøy ze szkÛ≥ podstawowych, gim-
nazjalnych, úrednich i wyøszych. Organizatorzy 
Lasy PaÒstwowe i Towarzystwo PrzyjaciÛ≥ Lasu 
wyznaczyli za cel rywalizacji poprawÍ czystoúci 
polskich lasÛw, promocjÍ umiejÍtnego zachowania 
siÍ w lesie i kszta≥towanie úwiadomoúci przyrod-
niczej cz≥owieka. Na pewno pe≥ne zaangaøowanie 
siÍ uczniÛw w jednπ z trzech form uczestnictwa 
wp≥ynie na poprawÍ czystoúci nie tylko w lasach, 
ale i we wsiach oraz w miastach.

 Z naszego terenu do konkursu zg≥osi≥o 
siÍ 11 placÛwek oúwiatowych. W systematycznπ 
nieodp≥atnπ akcjÍ zbioru odpadÛw zaangaøowali 
siÍ w pe≥ni uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kolbu-
szowej, ktÛrzy juø po raz piπty w marcu br. zbie-
rali úmieci w wyznaczonym przez siebie Ñleúnym 

rezerwacie czystoúciî. 
Bardzo ciekawπ formÍ 
edukacji opracowa≥a 
Szko≥a Podstawowa 
w Cmolasie. Og≥osi≥a 
ona wúrÛd uczniÛw 
konkurs literacki, pla-
styczny i poetycki pod 
tytu≥em ÑCzysty lasî, 
organizuje ÑDzieÒ 
Lasuî po≥πczony 
z konkursem wiedzy 
o lesie, przygotowa≥a 
materia≥y do gazetki 
úciennej oraz gazety 
szkolnej i parafial-
nej. Przeprowadzi≥a 
zbiÛrkÍ surowcÛw 

Najm≥odsi podczas zbiÛrki úmieci.

ŒRODOWISKO...
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Do kolbuszowskich lasów 
wiosna juz przyszła. .. .

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej serdecznie zapra-
sza wszystkich, ktÛrzy swÛj wolny czas chcπ spÍdziÊ na úwieøym 
powietrzu, w otoczeniu starych drewnianych zagrÛd oraz piÍknej 
przyrody.

Kolbuszowski skansen po≥oøony na obrzeøach miasta na pew-
no zachwyci swojπ urodπ. Na obszarze 27 ha zgromadzono oko≥o 
60 obiektÛw duøej i ma≥ej architektury wiejskiej. Zagrody otoczono 
przydomowymi ogrÛdkami i zieleniπ, a w cha≥upach zgromadzono 
sprzÍt i narzÍdzia s≥uøπce mieszkaÒcom do pracy i codziennego 
øycia w zagrodzie.

Kolbuszowski 
skansen 

zaprasza

W Parku Etnograficznym moøna teø zobaczyÊ wystawy: ÑStrÛj 
ludowy LasowiakÛw i RzeszowiakÛwî, ÑJak to ze lnem by≥oî, ÑZa-
bawka ludowa Stanis≥awa Narogaî, ÑBogu na chwa≥Í, ludziom na 
ratunek ñ wystawa z dziejÛw Ochotniczych Straøy Poøarnychî.

Tych, ktÛrzy chcπ nabyÊ wyroby sztuki ludowej oraz pamiπtki 
zapraszamy do sklepiku na terenie Parku Etnograficznego.

Skansen zaprasza: w dni powszednie w godzinach od 800 do 1700     
                                     w soboty i dni úwiπteczne od 1000 do 1900.

ånieøyczka przebiúnieg

Wawrzynek wilcze≥yko

Przylaszczka pospolita

Wszystkim, ktÛrzy planujπ odwiedzaÊ nas czÍúciej proponujemy 
ca≥oroczny karnet, ktÛry upowaønia teø do wstÍpu na wszystkie im-
prezy organizowane w skansenie w sezonie turystycznym 2005.

Juø teraz pragniemy wszystkich zaprosiÊ na kolejnπ edycjÍ impre-
zy ÑPrezentacje TwÛrczoúci Ludowej ñ Skansen 2005î ñ ktÛra odbÍdzie 
siÍ 5 czerwca. Jak co roku mi≥oúnicy folkloru, rzemios≥a i sztuki ludowej 
bÍdπ mieli okazjÍ do obejrzenia wystÍpÛw zespo≥Ûw i kapel ludowych 
na scenie jak rÛwnieø okazjÍ do spotkania z twÛrcami ludowymi w za-
grodach. Gospodynie wiejskie przygotujπ liczne przysmaki a kaødy na 
d≥ugo zapamiÍta smak i zapach chleba pieczonego Ñna trzonieî.

WiÍcej informacji na stronie: www.muzeum.kolbuszowa.pl/
Zapraszamy
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