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Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 2)
RekonstRukcja heRbu z oRłem

Bazując na zebranym materiale źródłowym 
wspomnianym w pierwszej części artykułu, jak 
również na wynikach badań własnych nad her-
bami używanymi przez kolbuszowskich hrabiów 
Tyszkiewiczów, badań nad heraldyką miasteczek 
galicyjskich oraz nad historią miasta Kolbuszo-
wej lat 1867 - 1918, dokonałem rekonstrukcji 
pierwotnego herbu. Oparłem się głównie na 
dziesięciu wybranych, jak mi się wydaje naj-
wartościowszych źródłach: 1. Wizerunku herbu 
Leliwa wytłoczonym na okładce kategornika 
Klucza Kolbuszowa z pocz. lat 30 - tych XIX w. 
(oryginał w moich zbiorach), 2. Odcisku pieczęci 
Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowy, z wyraźnym 
wizerunkiem herbu, na akcie fundacyjnym  Szko-
ły Ludowej Czteroklasowej z 18 lutego 1875 r. 
(CPAHU we Lwowie). Starszy znany odcisk tej 
pieczęci z 14 czerwca 1868 r. (AP w Rzeszowie) 
jest nieczytelny, 3. Odcisku pieczęci Szkoły Lud. 
Czteroklasowej z wyraźnym wizerunkiem herbu, 
na świadectwie szkolnym z 23 czerwca 1874 r. 
(AP w Rzeszowie), 4. Rysunku (projekcie amator-
skim) herbu Kolbuszowej, wykonanym ok. 1880 
r. na podstawie odcisku pieczęci oraz informa-
cji z Magistratu, z oznaczonymi szrafowaniem 
barwami obu pól tarczy oraz elementów godła 
(CPAHU we Lwowie), 5. Wizerunku barwnym 
herbu Kolbuszowej, wyhaftowanym starannie 
w 1903 r. na sztandarze Związku Sokołów Pol-
skich z 1894 (MSiT w Warszawie), 6. Fotografii 
kolbuszowskiej Tarczy Legionów z okazałym 
wizerunkiem herbu, wykonanej w grudniu 1915 
r. Także projekcie graficznym tej tarczy z her-
bem, uzgodnionym wcześniej z Magistratem (AN 
w Krakowie), 7. Odcisku pieczęci Magistratu 
Miasta Kolbuszowej, z wyraźnym herbem, na 
dokumencie z 8 marca 1916 r. (MKL w Kolbuszo-
wej), 8. Odcisku pieczęci Żeńskiej Szkoły Lud. 
Pięcioklasowej, na świadectwie szkolnym z 28 
czerwca 1921 r. (Kronika Szkoły Nr 2 w Kolb.), 
9. Fotografii z 1928 r. przedstawiającej w tle szyld 
kolbuszowskiego Magistratu z widocznym her-
bem (N. Salsitz, A. Jewish…, 1992), 10. Opisie 
herbu Kolbuszowej dokonanym w 1929 r. przez dr 
J. Piotrowskiego konserwatora zabytków Okręgu 
Lwowskiego (J. Piotrowski, Godła miast…, 1929, 
mps, Bibl. UW).

Na tej podstawie można stwierdzić ze 100 
% pewnością, że w 1867 r. miasto przyjęło herb 
typu średniego. A więc nie małego (samej tarczy 
z godłem), jaki posiadała większość okolicznych 
miast. Jego układ kompozycyjny wzorowany był 
na herbach rycerskich dawnych właścicieli. Skła-

dał się on z trzech integralnych części: 1. Tarczy 
z godłem, 2. Postaci orła w miejscu klejnotu, 3. 
Labrów ozdobnych. Prezentował się niezwykle 
efektownie. Przypomnijmy raz jeszcze blazon 
tego herbu: Na tarczy barokowej polskiej, dwu-
polowej, ręce z uściśniętymi dłońmi dzielące ją 
w pas (poziomo). W polu górnym czerwonym 
krzyż kawalerski srebrny, w dolnym błękitnym 
gwiazda sześciopromienna złota. Na szczycie 
tarczy polski orzeł biały, wzoru wojskowego, 
bez korony. Zza niego labry do połowy tarczy.

Porównując kształty poszczególnych ele-
mentów herbu - widoczne na odciskach pieczęci 
miejskich z lat 1867 - 1948, oraz innym materiale 
ikonograficznym - z wizerunkiem herbu Leli-
wa wytłoczonym na okładce kategornika (Fot. 
11), rzuca się w oczy ich wielkie podobieństwo. 
Rysunki (kontury) tarczy herbowej, z charakte-
rystycznym ostrym szczytem, „suchych” labrów 
oraz gwiazdy sześciopromiennej pustej w środ-
ku, z ramionami o kącie 45 stopni, są niemal 
identyczne. To nie może być przypadek. Jest to 
dowód o znaczeniu kluczowym na zapożyczenie 
tych elementów z herbu Leliwa, używanego przez 
kolbuszowskich hrabiów Tyszkiewiczów.

Ogólnie rzecz biorąc, był to herb piękny, 
oryginalny, opracowany profesjonalnie. Należał 
do najpiękniejszych herbów ówczesnego Kró-
lestwa Galicji i Lodomerii. Arcydzieło sztuki 
heraldycznej. Do tego, bijący mocno blaskiem 
patriotyzmu. Poprzez znakomicie dobraną symbo-
likę opowiadał o historii oraz tożsamości miasta 
Kolbuszowej.

Geneza i symbolika elementów
W herbie tym nie znajdziemy rzeczy przy-

padkowych. Wszystko było starannie przemyśla-
ne, mocno uzasadnione, dopracowane graficznie i 
kolorystycznie. Zgodne z odwiecznymi zasadami 
heraldyki. Mimo iż tematem wiodącym artykułu 
jest orzeł i nie wypada zbytnio od niego odbiegać, 
to jednak nie można pominąć kontekstu, w jakim 
ów orzeł występował. Dlatego czytelnicy raczą 
usprawiedliwić mi te dodatkowe zdania o genezie 
i symbolice wszystkich elementów herbu.

Tarcza. W dawniejszych czasach kształty 
tarcz herbów miejskich miewały istotne znaczenie. 
Mówiły o historii, epoce, bogactwie, czy znaczeniu 
danego miasta. Przykładem niech tu będą tarcze 
Krakowa i Warszawy. Pierwsza renesansowa, pod-
kreślała największy rozwój miasta w tej właśnie 
epoce. Druga, francuska, miała upodobnić herb 
stolicy do herbu państwowego. Tarcza herbu Kol-
buszowej była określana w heraldyce jako „baroko-

Fot. 7. Herb Kolbuszowej na pieczęci miejskiej z 
1875 r. Dobrze widoczny polski orzeł biały, woj-
skowy, bez korony, krzyż kawalerski oraz gwiazda 
sześciopromienna. (CPAHU we Lwowie)

Fot. 8. Polski orzeł biały, wojskowy, bez korony, 
na czako żołnierza Gwardii Narodowej z 1848 r. 
(MWP w Warszawie, fot. Wikipedia 2018) 

Fot. 9. Herb Kolbuszowej na odcisku pieczęci 
szkolnej z 1874 r. Tu również dobrze czytelny orzeł 
biały, krzyż kawalerski i gwiazda złota, z ostrzej-
szymi promieniami. (AP w Rzeszowie)

W 100 - lecie odzyskania niepodległości
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wa”, albo „polska” (inne najbardziej znane tarcze 
to wg epok: „gotycka”, „renesansowa”, wg państw: 
„niemiecka”, „szwajcarska”, „włoska”, „francuska”, 
„hiszpańska”, „angielska”, „normandzka”). W her-
bie z 1867 r. wskazywała więc czas lokacji miasta 
(1690 – 1700), czyli epokę baroku. Podkreślała też 
polskość miasta. Kształt tarczy barokowej, polskiej, 
obrazują dość wiernie odciski pieczęci miejskich, 
tuszowe jak i lakowe. Także rysunek z ok. 1880 r. 
Poniekąd też herb na sztandarze Związku Sokołów 
oraz na szyldzie Magistratu. Tarcza, nazywana przez 
heraldyków barokową, wywodzi się od renesanso-
wej, a ta od niemieckiej turniejowej, posiadającej 
jedno boczne wklęśnięcie półokrągłe na kopię. Pol-
ska zaś miała dwa, po obu bokach tarczy.        

Pole czerwone. Stanowiło najlepsze tło dla 
krzyża kawalerskiego srebrnego (białego). Razem 
tworzyły barwy narodowe Polski. Wyrażały patrio-
tyzm i rycerskość. Pole górne barwy czerwonej, 
oznaczone kreskowaniem pionowym, przedstawia 
rysunek z ok. 1880 r., projekt Tarczy Legionów 
oraz opis J. Piotrowskiego. Pole czerwone, ale już 
całej tarczy (obu pól), prezentuje herb na sztandarze 
Związku Sokołów.

Krzyż. W trzy elementowym godle najwyżej 
usytuowany był krzyż. Jego wizerunki na pie-
częciach miejskich, zwłaszcza szkolnych, jak też 
na sztandarze Związku Sokołów dowodzą jedno-
znacznie, że miał kształt krzyża kawalerskiego 
(nie maltańskiego, nie greckiego), czyli równora-
miennego z rozszerzanymi końcami ramion. Był 
barwy srebrnej, przedstawianej często na biało. 
Podkreślał on obecność Jezusa Chrystusa, jego 
błogosławieństwo dla używających tego herbu, 
oraz wiarę i tożsamość katolicką mieszkańców. 
Poprzez kształt i barwę odwoływał się do trady-
cji rycerskich właścicieli Kolbuszowej. Taki sam 
krzyż, w barwach narodowych, widniał na sztan-
darach, chorągwiach i napierśnikach husarskich. 
Symbolizował także kolbuszowski Kościół, któ-
remu przewodził wówczas ks. proboszcz Ludwik 
Ruczka. Kapłan słynący ze swego patriotyzmu, 
zwany „Ojcem Sybiraków”. 

Pole błękitne. To najlepsze tło dla gwiazdy 
złotej. Wraz z nią zapożyczone zostało z herbu 
rycerskiego Leliwa, gdzie symbolizowało niebo, 
wolność, Matkę Bożą. Barwę błękitną dolnego 
pola tarczy, oznaczoną kreskowaniem poziomym, 
można dostrzec na rysunku herbu z ok. 1880 r., na 
sztandarze Isnpektoratu AK Rzeszów z 1943 r. oraz 
na większości wizerunków herbów z okresu PRL.  

Gwiazda. Jak już wspomniano, wraz z tłem 
błękitnym została zapożyczona z herbu Leliwa. 
Upamiętniała założyciela Kolbuszowej Jana Felik-
sa Tarnowskiego, jak również późniejszych bardzo 
zasłużonych dla Kolbuszowej hrabiów Tyszkiewi-
czów. W herbie miasta symbolizowała miejscowy 
dwór, który reprezentował na ów czas Zdzisław 
hr. Tyszkiewicz, marszałek Powiatu Kolbuszow-
skiego, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Warto do-
dać że gwiazda, księżyc i błękit w herbie Leliwa 

oznaczały Matkę Bożą. Zaczerpnięte zostały z 
Apokalipsy św. Jana. Na okładce kategornika z 
ok. 1830 r. oraz pieczęciach miejskich z lat 1867 - 
1884 i 1915 – 1948 przedstawiana była w formie 
konturu, o kątach ramion 45 stopni. Na pieczęciach 
Szkoły Ludowej z lat 1873 – 1923 przedstawiana 
była również w formie konturu, ale o promieniach 
ostrych. Na sztandarze Związku Sokołów 1903 r., 
Tarczy Legionów z 1915 r. i szyldzie Magistratu 
z 1928 r. ukazana jest jako zwykła gwiazda heral-
dyczna, sześciopromienna złota.      

Ręce. Centralnym i największym elementem 
godła były dwie ręce z uściśniętymi dłońmi. Ręka-
wy miały jednakową szerokość, dłonie barwę cie-
listą. Symbolizowały zawieranie dobrej, zgodnej 
transakcji przez rzemieślników (rękodzielników) 
i handlowców kolbuszowskich z kontrahentami. 
Także gest finalizowania transakcji, czyli przybija-
nie tzw. „piątki” na zgodę. Zadowolenie obu stron. 
To właśnie było dla ich życia najważniejsze. Zgod-
na transakcja, czyli sprzedaż wyrobów, towarów, 
dająca podstawę codziennego bytu, utrzymania 
rodziny, jakości życia. To był element mieszczan 
w herbie miasta. W aspekcie historycznym ręce 
te nawiązywały również do słynnej na całą Rze-
czypospolitą Transakcji Kolbuszowskiej, zawar-
tej przez magnatów w kolbuszowskim pałacu 7 
grudnia 1753 r. Na rysunku z ok. 1880 r. rękawy 
posiadają barwę srebrną, podobnie jak na Tarczy 
Legionów oraz w herbarzach prof. M. Gumowskie-
go (Herby miast…, 1960) i prof. M Haisiga (Miasta 
polskie…, 1967). Na sztandarze Związku Sokołów 
ukazane są na czarno. Podobnie na pocztówce S. 
Chrapkowskiego (Herby miast…, 1960).   

Orzeł. Integralnym elementem her-
bu, choć znajdującym się poza tarczą, był 
orzeł. Jak już wyżej wspomniano, był to 
polski orzeł biały, bez korony, w postaci 
jakiej używało polskie wojsko. Umiesz-
czony został w miejscu hełmu z koroną 
rangową i tzw. klejnotu, czyli pawiego 
ogona z elementami godła. Stał więc 
na szczycie tarczy herbowej, tak samo 
dumnie jak orły wojskowe na tarczach 
amazonek. Z mało widocznymi łapami, 
zakrytym ogonem, smukłym tułowiem 
i szyją, uniesionymi w górę skrzydłami. 
Jakby zrywał się do lotu. W takiej po-
staci zachował się na odciskach pieczęci 
miejskich z lat 1868 – 1948, na rysunku z 
ok. 1880 r., sztandarze Związku Sokołów 
1903 r. i Tarczy Legionów z 1915 r. Takie 
kształty orłów polskich można spotkać na 
drzewcach XIX – wiecznych sztandarów, 
oraz na czako żołnierzy Powstania Listo-
padowego. Niemal identyczny wzór orła 
bez korony, jak na pieczęciach z 1875, 
1916 i 1932 r., nosili na swych czako żołnierze ga-
licyjskiej Gwardii Narodowej w 1848 r. Tu należy 
zwrócić uwagę, że dowódcą kolbuszowskiej GN 
był Konstanty Rucki, ówczesny właściciel dóbr 

Kolbuszowa, zięć Jerzego hr. Tyszkiewicza. Być 
może to z jego czako skopiowano orła do herbu 
miasta.  (cdn.)    

Fot. 10. Polski orzeł biały obejmujący skrzydłami 
herby Leliwa – Tarnowskich i Tyszkiewiczów. Pa-
łac w Weryni k. Kolbuszowej. Rok 2006

Fot. 11. Herb Leliwa na kategorniku Klucza Kol-
buszowa hr. Tyszkiewiczów z ok. 1830 r. Być może 
od niego odwzorowany został kształt tarczy, labrów 
i gwiazdy. (AHBP w Mazurach)

część trzecią  "orzeł w herbie kolbuszowej" czytaj na stronach 34 - 35.

Fot. 12. Herb miasta Kolbuszowej z 1867 r., według rekon-
strukcji B. Popka. (Copyright by Benedykt Popek 2018)

Benedykt Popek
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro-
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”, 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „Galicji”.

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

pt.: „Świerszcze wybielone na kość” 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego.

Teksty czytają:
Jolanta Dragan                  Katarzyna Dypa
Agata Front              Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan           Karol Wesołowski

 godz. 19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
WStęP Wolny

Muzeum Kultury Ludowej organi-
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej-
ną edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura” i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych! Konkurs odbywa się pod patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod-
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek.

W konkursie mogą wziąć udział indywidu-
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy-
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportażu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię 
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie-
li okazję poznać 
dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne 
regionu, 

a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

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

Prezentacja czwartego biuletynu 
Muzeum kultury ludowej

21 lutego, o godz. 12.00 w sali nr 226 
Wydziału Socjologiczno-Historycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. T. 
Rejtana 16 C rozpocznie się promocja 
czwartego numeru „Biuletynu Muzeum 
Kultury Ludowej”.

Jest to interdyscyplinarne pismo poświęco-
ne kulturze wsi, historii regionu, a także ekspo-
natom i działaniom Muzeum. W czasie prezentacji 
wydawnictwa nadarzy się okazja, aby nie tylko 
kupić książkę, ale również posłuchać autorów 

zamieszczonych w niej tekstów i porozmawiać 
z nimi.

Spotkanie zacznie się od podpisania poro-
zumienia o współpracy między Uniwersytetem 
Rzeszowskim a Muzeum. Referat wstępny wy-
głosi ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, 
prof. UR. O dzwonach w krajobrazie fonicznym 
wsi opowie dr Małgorzata Dziura z Muzeum 
Ziemi Przemyskiej. Na koniec dr Izabela Wodziń-
ska z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
przedstawi tekst „Galicyjski poradnik dla osób du-

chownych. O <<Medycynie pasterskiej>> Józefa 
Sebastiana Pelczara”. Wystąpieniom towarzyszyć 
będzie prezentacja wydawnictw Muzeum oraz 
poczęstunek.

Wstęp jest bezpłatny.
szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Janusz Radwański 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

W dniu 15 sierpnia 2018 roku minie 
110 lat od poświęcenia budynku sokolni, 
w której obecnie mieści się Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej. 

Obiekt od samego początku, skupiał patrio-
tycznie nastawioną ludność miasta. Budowany przez 
trzy lata z olbrzymim zaangażowaniem druhów 
miejscowej drużyny, Polskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego ,,Sokół”.  Sokołom przewodził Janusz 
hr. Tyszkiewicz 
syn Stanisła-
wa powstańca 
styczniowego 
i Józef Buczek 
powstaniec z 
oddziału Dio-
n i z e g o  C z a -
c h o w s k i e g o . 
Dzięki wsparciu 
rzeczowemu i 
f inansowemu 
tych dwóch osób 
i zaangażowaniu  
mieszczan, uda-
ło się w ciągu zaledwie trzech lat wybudować i 
wyposażyć obiekt, będący chlubą i centrum życia 
powiatowego miasta. Z polowej drużyny sokolej, 
kierującej się  dewizą  ,,Ramię krzep, Ojczyźnie 
służ” wyrośli przeszkoleni przez społecznika in-
struktora, Antoniego Wałęgę (urzędnika starostwa)  

STYCZNIOWI POWSTAŃCY
w liczbie trzydziestu kolbuszowscy żołnierze 
Legionów Polskich.

W dniu 22 stycznia br. minęła 155 roczni-
ca od wybuchu,  jednego z najtragiczniejszych i 
najbardziej bohaterskich zrywów powstańczych 
w dziejach naszej ojczyzny Powstania Stycz-
niowego. Jeden z głównych filarów odzyskania 
niepodległości, której setną rocznicę  obchodzi-
my w tym roku, Józef Piłsudski bardzo cenił 

ten zryw i 
ludzi, któ-
rzy w nim 
brali udział. 
Historia tego 
coraz bardziej 
zapominanego  
narodowego bo-
haterstwa warta 
jest przypomi-
nania. Powstanie 
objęło w różnym 
stopniu cały ob-
szar dawnego 
państwa pol -

skiego i w wyjątkowy sposób charakteryzuje nasze 
Polaków dążenie do niepodległości.

Pięć lat temu w Kolbuszowej przypomniano 
i uczczono powstańca Józefa Buczka  mszą świętą,  
patriotycznym  ludowym kolędowaniem , wmuro-
waniem  tablicy pamiątkowej, którą poświęcił ks. 
dr Jerzy Buczek. Grupa harcerzy rekonstruktorów 

z Rzeszowa  pod dowództwem Macieja Kilarskiego 
przeprowadziła ilustrowaną pokazem lekcję historii. 

Specjalnie zamówiony kowal przekuwał kosy na 
powstańczą broń. Wszystko to utrwaliła rzeszow-
ska telewizja w filmie, który wyreżyserował Jerzy 
Dynia. Idąc tropem popularyzacji historii w sobotę 
27 stycznia 2018 roku, zostało zorganizowane wie-
lowątkowe wydarzenie na cześć i dla przypomnienia 
bohaterów.

Usłyszeliśmy mocny, autorski  koncert An-
drzeja Kołakowskiego pt.,, Styczniowi Powstańcy” 
zilustrowany obrazami Artura Grottgera. Piękne, 
poetyckie teksty zaśpiewane z perfekcyjną dykcją 
z towarzyszeniem gitary akustycznej,  uzupełnione 
niezwykle ciekawymi, odkrywczymi komentarzami. 
Koncert  znakomity pod względem artystycznym 
zmuszał do  refleksji historycznej. Artysta przybył 
do Kolbuszowej z małżonką, która jest nauczy-
cielem historii. Wszystkim, którym wydaje się, że 
piosenka patriotyczna skończyła się na Kaczmar-
skim czy Gintrowskim polecamy Kołakowskiego! 
Występ  poprzedziły świetne prelekcje historyczne 
( tak je określił pieśniarz znad morza), dr Jacka 
Magdonia i Andrzeja Wesołowskiego. Doktor Jacek 
Magdoń reprezentował Rzeszowski Instytut Pamię-
ci Narodowej patrona spotkania, krótko zwięźle 
opowiedział o powstaniu o tajnym państwie dzia-
łającym również na terenach Galicji (gdzie nie było 
działań militarnych). Prelegent mówił konkretnie z 
rzadką u naukowców ,,żyłką” popularyzacji historii.

W zwięzłym wystąpieniu, mówiąc o tym 

cd. na str. 13
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Spotkanie w starostwie w związku  
z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Zbi-
gniewa Chmielowca w dniu 15 stycznia 
br. w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie, 
poświęcone organizacji Powiatowych 
Obchodów związanych z 100. Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości.

Spotkanie poprowadził Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec i Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś.

 W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz, Wój-
towie Gmin z terenu powiatu, Dyrektor MiPBP, 
Dyrektor MKL w Kolbuszowej oraz przedstawi-
ciele Nadleśnictwa i gminnych ośrodków kultury. 
Na cały 2018 rok planowany jest w kolbuszow-
skim starostwie i na terenie wszystkich gmin cykl 
imprez oraz wystaw poświęconych 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 Uczestnicy dyskutowali na temat pomy-
słów w realizacji upamiętniającej ten bardzo waż-
ny dla Polaków Jubileusz. Burmistrz i wójtowie 
zobowiązali się przedstawić plany związane z 
obchodami w poszczególnych gminach. Ustalono, 
że Starostwo Powiatowe, po przesłaniu progra-
mów obchodów przez gminy, opracuje wspólny 
kalendarz wydarzeń i obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świę-

Spotkanie w starostwie w związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Fot. A. Stec

towanie powinno się sprowadzać do możliwości 
spotkań mieszkańców powiatu kolbuszowskiego 
w czasie uroczystości, aby cieszyć się z wolnej i 
niepodległej Polski.

 Eksponowana wystawa w starostwie 
pt. „Symbole naszej historii” zapoczątkowała 

cykl przedsięwzięć, które będą odbywać się w 
Powiecie Kolbuszowskim w 2018 roku.

 Główne uroczystości w związku z 100. 
Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości zaplanowano w powiecie na dzień 29 paź-
dziernika br.

Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych  
z oddziałami klas gimnazjalnych i dyrektorami gimnazjów

Przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, wsparcia płyną-
cego ze strony Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w kierunku uczniów, wybierają-
cych nasze szkoły średnie oraz promocja tychże placówek wśród młodzieży gimnazjal-
nej – to główne tematy, podejmowane podczas spotkania, zorganizowanego w Zespole 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej (12 stycznia).

W spotkaniu uczestniczyły władze Powia-
tu Kolbuszowskiego – Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Wicestarosta Wojciech Cebula, 
Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, kie-
rownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu 
Powiatowego Bogusława Bryk, dyrektorzy 
szkół podstawowych z oddziałami klas gim-
nazjalnych i dyrektorzy gimnazjów z naszego 
powiatu oraz dyrektorzy szkół ponadgimna-
zjalnych. Celem spotkania była dyskusja na temat 
współpracy szkół podstawowych z oddziałami 
klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu kolbuszowskiego.

Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół po-
nadgimnazjalnych przedstawili oferty edukacyj-
ne poszczególnych placówek oraz projektów, 
realizowanych w każdej ze szkół. Rozmawiano 
również o planowanych pracach remontowych 
i modernizacyjnych w szkołach. Starosta Kol-
buszowski poinformował, iż cały czas trwają 
starania, aby powstała profesjonalna strzelnica. 
Wspomniał o realizowanej inwestycji przy Zespo-
le Szkół Technicznych w Kolbuszowej, jaką jest 
budowa kortu tenisowego. Dodał również, iż w 
bieżącym roku przy Liceum Ogólnokształcącym Spotkanie Starosty Kolbuszowskiego z dyrektorami szkół podstawowych z oddziałami klas gimnazjalnych 

i dyrektorami gimnazjów. Fot. A. Stec  
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Zarząd Oddziału Rejonowego PZER i 
Inw. został wybrany na 5-letnią kadencję w 
marcu 2013 roku w składzie 12 osobowym.

W okresie kadencji, tj. od marca 2013 r. do 
grudnia 2017 r. Zarząd odbył 62 posiedzenia wspólnie 
z Komisją Rewizyjną. Komisja Rewizyjna odbyła 20 
posiedzeń kwartalnych. Biuro związku swoją siedzi-
bę ma w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 
pokój 125, czynne jest w każdy czwartek w godz. 
od 9-tej do 12-tej. Na dzień 30.11.2017 r. Związek 
zrzesza 159 osób. W okresie kadencji zorganizowano 
39 imprez – spotkań integracyjnych, 25 wycieczek 
turystyczno – krajoznawczych. Z tej formy skorzy-
stało 3 564 osoby. Rokrocznie opracowywany jest 
plan imprez i wycieczek – członkowie wybierają z 
czego mogą skorzystać.

W okresie kadencji odznaczono członków i 
sponsorów odznaczeniami związkowymi i tak: Małą 
Odznaką Honorową Złotą – 20 osób, Dużą Odznaką 
Honorową Złotą – 16 osób.

Wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną w Kolbuszowej Związek prowadzi Klub 
Trzeciego Wieku w okresie wiosenno – jesienno 
– zimowym. W wymienionym okresie odbyło się 
36 spotkań klubowych, z których skorzystało 1 029 
osób. Spotkania klubowe są o różnej tematyce i cieszą 
się dużym zainteresowaniem. W ramach Klubu Trze-
ciego Wieku została utworzona Grupa Folklorystycz-
na Seniorów „Ziemia Podkarpacka”, która liczy 20 
osób. Grupa uświetnia imprezy organizowane przez 
nasz Związek, a także bierze udział w przeglądach i 
konkursach promując Powiat i Miasto Kolbuszowa.

Dobrze współpracuje się nam z organizacjami i 
instytucjami na terenie Powiatu, Miasta i Gminy Kol-
buszowa, za co im z góry dziękujemy. Działalność 

Informacja Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w kolbuszowej 

za okRes kadencji (od maRca 2013R. do GRudnia 2017R.)
Związku nie 
byłaby możli-
wa, gdyby nie 
dobra współ-
praca Zarzą-
du Związku 
z Posłem RP 
Zbigniewem 
C h m i e l o w -
c e m ,  V- c e 
Marszałkiem 
Województwa 
Podkarpackie-
go Bogdanem 
R o m a n i u -
kiem, Starostą 
Kolbuszow-
skim Józefem 
Kardysiem, 
Burmistrzem 
Kolbuszowej 
Janem Zubą, 
Radnymi po-
wiatu i miasta, Dyrektorem Biblioteki Andrzejem 
Jagodzińskim, Dyrektorem Domu Kultury Wiesła-
wem Sitko, Ks. Proboszczem Lucjanem Szumierzem, 
Ks. Proboszczem Janem Pępkiem, za co składamy 
Im serdeczne podziękowania. Składamy również po-
dziękowania osobom i firmom, które wspierają naszą 
działalność: Firmie Solbet Kolbuszowa, Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu w Kolbuszowej, Firmie „OKA”, 
Drukarni TPM w Rzeszowie, Bankowi PEKAO SA 
w Kolbuszowej, Sklepowi „PRIMA” Kolbuszowa, 
Redakcji „KORSO” w Kolbuszowej, Redakcji „Prze-
glądu Kolbuszowskiego”, i „Ziemi Kolbuszowskiej”.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej 
wybrany na 5 letnią kadencję 2017 – 2022.

W dniu 7 grudnia 2017 r. został wybrany nowy 
Zarząd na 5 - letnią kadencję 2017 – 2022 w składzie: 
Chodorowska Zenona, Garbacki Józef, Syniec Hali-
na, Sochacka Krystyna, Sajdak Stanisław, Stryczek 
Wiesław, Chmielowiec Zygmunt, Lipa Alicja, Sajdak 
Marian. Wybrana została również Komisja Rewizyjna 
w składzie: Gul Stefania, Salach Jadwiga, Róg Danuta.

Składam serdeczne podziękowania ustępujące-
mu Zarządowi, natomiast nowemu Zarządowi życzę 
owocnej pracy na rzecz rozwoju naszego Związku.

PRZEWODNICZĄCA  
Zenona Chodorowska

w Kolbuszowej powstanie kompleks lekkoatle-
tyczny – wariant 200 m treningowy. Ponadto za-
pewnił, że w dalszym ciągu Powiat Kolbuszowski 
dopłaca do biletów miesięcznych uczniom klas 
I, II, III i IV. Starosta dodał również, iż trwają 
dyskusje, aby wysokość dopłaty do biletów dla 
młodzieży została zwiększona, jeszcze w tym 
roku szkolnym. Zapewnił, że nadal udzielane 
będą stypendia dla zdolnej i osiągającej wysokie 
wyniki w nauce i sporcie młodzieży.

 W ramach promocji szkół ponadgimna-
zjalnych, wzorem lat ubiegłych, prowadzone 
będą spotkania z uczniami gimnazjum klas III, 
ich rodzicami oraz nauczycielami. Wszyscy dy-
rektorzy szkół podstawowych z oddziałami klas 
gimnazjalnych i dyrektorzy gimnazjów, obecni 
na spotkaniu, wyrazili chęć udziału w tego typu 
spotkaniach.

Ponadto, w ramach działań promocyjnych, 

dla uczniów klas trzecich gimnazjum zostaną 
zorganizowane specjalne zajęcia różnego rodzaju. 
Będą to m.in. warsztaty: literackie, biologiczne, 
chemiczne, informatyczne, kulinarne, rozgrywki 
sportowe oraz wiele innych. Ich celem będzie 
zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z kierunkami 
oraz bazą dydaktyczną poszczególnych szkół 
ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie 
powiatu kolbuszowskiego.

   

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

781 075 513, 604 541 286,  
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej

nieocenieni dziadkowie
Pod koniec stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka, choć 

właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego właśnie w tym terminie. Wydaje 
się, że lepszą datą byłby dzień 26 lipca, kiedy Kościół Katolicki wspomina 
świętych Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa.

Rola babci i dziadka często wydaje się być niedoceniana, a warto pamię-
tać, że dziadkowie to prawdziwy skarb. To oni scalają pokolenia, przekazują 
tradycje i wartości wnukom, są cennym źródłem wiedzy o życiu i relacjach 
międzyludzkich.  Babcia i dziadek, którzy wykorzystują swoje doświadczenie 
i refleksje z własnych przeżyć oraz mają świadomość popełnionych przez 
siebie błędów wychowawczych, mają predyspozycje do tego, by stać się 
swego rodzaju nauczycielem świata. Mają wszelkie podstawy do tego, by 
nauczać swe wnuki dostrzegania potrzeb innych ludzi, szacunku czy tolerancji. 
Wskazując na wartości, które przez pryzmat własnego życia postrzegają jako 
cenne, dziadkowie kształtują postawę moralną młodego pokolenia. Również 
w zakresie życia religijnego pełnią ważną rolę, gdyż to najczęściej babcia i 
dziadek uczą wnuka, jako pierwsi, znaku krzyża czy dziecięcych modlitw, 
są przykładem konsekwentnej wiary i zawierzenia Bogu. To oni najczęściej 
podejmują rozmowy na tematy religijne z dziećmi, prowadzą je na różaniec 
do kościoła, biorą na cmentarz, by zapalić znicz i odmówić modlitwę… Ich 
opowiadania (np. o tym, jakim dzieckiem była mama czy tato), legendy, 
zwyczaje pomagają najmłodszemu pokoleniu umieścić siebie w historii 
rodzinnej i narodowej. To oni uczą, czym jest tradycja, wiara, patriotyzm, 
starość, śmierć. Przez to rozszerzają świat wnuków na przeszłość (jak było) 
i na przyszłość - przypominając, że życie zmierza do końca.

Wspólne przebywanie dziadków z wnukami daje tym drugim poczucie 
miłości i bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że miłość dziadków jest nieco 
inna niż rodzicielska, bo z jednej strony wiąże się ze świadomością wartości 
życia i rodziny, z drugiej zaś dziadkowie nie są już obarczeni odpowiedzialno-
ścią, która przynależy się rodzicom. Dlatego miłość do wnuków jest bardziej 
świadoma i mniej wymagająca niż do własnych dzieci.

Nie można zapomnieć, że dziadkowie (często tylko oni) stanowią pew-
ne magiczne spoiwo całej rodziny. To zwykle u nich organizuje się święta i 
uroczystości, na których obecni są wszyscy wujkowie, ciotki, kuzynostwo i 
inni członkowie familii. Babcia i dziadek mają kontakt z każdym i cieszą się 
obecnością wszystkich i każdego z osobna. Potrafią bez wysiłku stworzyć 
prawdziwie rodzinną atmosferę, za co są cenieni i szanowani.

Sprawne funkcjonowanie rodziny uzależnione jest od każdego jej 
członka. Wniosek stąd taki, że nie tylko dziadkowie dobrze wpływają na 
rozwój dziecka, ale i dzieci mają pozytywny wpływ na swoich dziadków. 
Wnuczkowie mobilizują ich do szeroko rozumianej aktywności życiowej 
poprzez wspólne spacery, odrabianie lekcji, opowieści o minionych czasach, 
rodzinne rozgrywki w gry planszowe, itp. Opieka nad dzieckiem sprawia, 
że człowiek czuje się potrzebny (i to bardzo), niejako zostaje zmuszony do 
kontaktu z innymi (choćby na placu zabaw), poznaje zupełnie nowe rzeczy i 
trendy, a także technologię (zwłaszcza, kiedy wnuki są już nastolatkami). Po-
nadto wnuki pozwalają starszym osobom spojrzeć na swoje życie, jako dobrze 
przeżyte i wartościowe, co z kolei może zmotywować ich do dalszych działań.

Dziadkowie są ważni w rodzinie i nikt nie może ich zastąpić. Są niepo-
wtarzalni. Wnukowie są bogatsi o ich doświadczenia. Uczą wyrozumiałości 
do drugiego człowieka, który ma swoje wady i zalety. Uczą właściwego sto-
sunku do ludzi starszych. Wzbogacają osobowość i zyskują silną tożsamość. 

Dlatego tak istotnym jest, aby okazywać im swoją wdzięczność. Przed-
szkolaki z ochronki Święto Dziadków uczciły 20 stycznia br., zapraszając 
seniorów do Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej. Tam przedstawiły dla 
kochanych Babć i Dziadków Jasełka, w czasie których była okazja do wspól-
nego kolędowania.  Wnuki wręczyły przygotowane wcześniej prezenty i wraz 
z rodzicami zaprosiły szanownych gości na wspólny poczęstunek.

Warto zapamiętać myśl Benedykta XVI „Niech dziadkowie nigdy, z 
żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie 
możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary.”

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

zabawa choinkowa
Za nami karnawał i czas różnorakich zabaw. Przedszkolaki uczestniczy-

ły w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez rodziców oraz nauczycieli 
w Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej. Dzieci poprzebierane za pozytywne 
postacie tańczyły, brały udział w konkursach i zabawach organizowanych 
przez wodzirejów. Rodzice zadbali o posiłek dla milusińskich. Zabawa 
choinkowa była wydarzeniem bardzo radosnym, integrującym całe rodziny, 
bowiem uczestniczyły w niej przedszkolaki, ich rodzice, rodzeństwo, babcie 
i dziadkowie, a nawet dalsi członkowie rodziny.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników zabawy choinkowej.

wizyta duszPasteRska w PRzedszkolu
Dnia 22 stycznia br. w kaplicy w ochronce została odprawiona Msza 

Święta, w której uczestniczyły przedszkolaki. Po Mszy Świętej salę przed-
szkolną odwiedził ks. kanonik Lucjan Szumierz, Proboszcz Kolegiaty Kol-
buszowskiej z tradycyjną „kolędą”. Była okazja do wspólnej modlitwy, 
rozmowy, śpiewania kolęd oraz błogosławieństwa. Na zakończenie spotkania 
każdy przedszkolak otrzymał na pamiątkę wizyty duszpasterskiej obrazek.

Wizyta duszpasterska w przedszkolu.
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na zaPusty smaŻymy chRusty
Dnia 24 stycznia br. przedszkole odwiedziła pani Janina Olszowy – 

znawczyni lasowiackiej kuchni. To już kolejne spotkanie z tą uroczą osobą, 
która z pasją opowiada o tradycjach ziemi kolbuszowskiej, przybliża dawne 
obrzędy, przekazuje tajniki kuchni młodym adeptom sztuki kulinarnej. 

Tym razem pani Janina opowiadała dzieciom o zapustach, uczyła robić 
faworki - chrusty i róże karnawałowe, które na koniec spotkania wszyscy ze 
smakiem zjedli. Wszyscy wspólnie bawili się przy starej lasowiackiej zaba-
wie, której nauczył dzieci gość. Pani Janina - mistrzyni kuchni regionalnej z 
wielką swadą opowiadała dzieciom o dawnych czasach, wyjaśniała nieznane 
dzieciom regionalne – gwarowe słowa.

 Z miłością i cierpliwością tłumaczyła i objaśniała najmłodszym nur-
tujące je  zagadnienia. Pani Janinko – składamy serdeczne wyrazy podzię-
kowania i uznania.

Wizyta Pani Janiny Olszowy - mistrzyni kuchni regionalnej.

sPotkanie z PaniĄ bibliotekaRkĄ
Dnia 26 stycznia br. przedszkole odwiedziła pani Bogusława Drożdż 

– bibliotekarka z oddziału dla dzieci i młodzieży z Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. Pani Bogusia w ciekawy i przystępny 
sposób opowiedziała dzieciom o zasadach korzystania z książek, o tym 
jak można zapisać się do biblioteki, a potem przybliżyła dzieciom historię 
Kolbuszowej w humorystyczny sposób, okraszając wszystko wesołymi 
zabawami. Spotkanie było bardzo ciekawe i interesujące. Dziękujemy za 
sympatyczną wizytę.

 Spotkanie przedszkolaków z Panią Bogusławą Drożdż – bibliotekarką z 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Anna Zawisza

Bezpłatna pomoc prawna 
dla mieszkańców  

powiatu kolbuszowskiego

Od 1 stycznia br. bieżącego roku Powiat Kolbuszowski w 
związku z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej, realizuje zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieod-
płatnej pomocy prawnej.

 W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłat-
nej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiato-
wego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci punkt 
mieści się w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

 Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy godziny dyżurów, w 
ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
 r Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – poniedziałek, 

wtorek i piątek – 8:00-12:00.
 r Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od 

poniedziałku do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

 r Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – środa – 16:00-20:00  
oraz  czwartek – 15:00-19:00.

 Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego 
przez siebie punktu.

 Zakres udzielanej pomocy prawnej: 
 r poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-
kach

 r wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej pro-
blemu prawnego

 r pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pi-
sma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 r sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

 Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
-  osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o 

udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację we-
terana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

- osoby, które nie ukończyły 26 lat
- osoby, które ukończyły 65 lat
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 

lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły 
straty

- kobiety w ciąży.   
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Noworoczne spotkanie przy choince 
połączone z Dniem Babci i Dziadka

„Bo na świecie nie znajdziecie ta-
kich bajek i zagadek, jakie wnukom opo-
wiada moja Babcia i mój Dziadek”.

13 stycznia w MDK w Kolbuszowej odbyło 
się uroczyste spotkanie Noworoczne połączone ze 
Świętem Babci i Dziadka. W przygotowanym na tę 
specjalną okazję występie artystycznym kochane 
przedszkolaki składały życzenia swym kochanym 
Babciom i Dziadkom  dziękując im za miłość, 
dobroć i cierpliwość. Dumni dziadkowie ze wzru-
szaniem podziwiali występy swoich milusińskich , 
a dzieci dumnie pełniły rolę gospodarzy. Swą obec-
nością w tym dniu oprócz licznie zgromadzonych 
babć, dziadków i rodziców zaszczycili zaproszeni 
goście: Poseł na Sejm RP p. Zbigniew Chmielo-

wiec, Burmistrz Kolbuszowej p. Jan Zuba oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej p. 
Krzysztof Wilk. Przybyłych gości na uroczystość 
serdecznie powitała p. dyrektor przedszkola Beata 
Stefanek wraz z najmłodszymi przedszkolakami. 
Dzieci z wielkim entuzjazmem zaprezentowały 
gościom część artystyczną: inscenizację pt. „W 
krainie zimowej bajki” przeplataną wierszami, 
piosenkami, tańcami – zabawny „Twist dla bab-
ci” w wykonaniu chłopców ze Starszaków, pełen 
wdzięku taniec Śnieżynek do piosenki „Hallelujah” 
w wykonaniu dziewczynek ze Starszaków, wesoły 
taniec ze „śnieżnymi parasolkami” do melodii 
„Pada śnieg” z udziałem Średniaczków. Maluszki 
natomiast wdzięcznie zakręciły się do piosenki 

„Świeci gwiazdka”.  Na zakończenie nie obyło się 
bez drobnych upominków dla kochanych gośći. 
Po nagrodzonych gromkimi brawami  występach 
odbyła się „zabawa choinkowa” dla dzieci, ro-
dziców i dziadków oraz smakowity poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Wspólnym pląsom, 
tańcom i konkursom nie było końca. Wszyscy ba-
wili się znakomicie pod czujnym okiem wodzirejki 
p. Iwonki Baran z „Fabryki zabaw”. Ach co to był 
za bal … szkoda , że drugi dopiero za rok. Dzięku-
jemy wszystkim gościom za przybycie, a rodzicom 
za pomoc, zaangażowanie i wspólną zabawę.

Przedszkole nr2 w Kolbuszowej

W dniach 22-28 stycznia 2018 r., na 
Podkarpaciu obchodzono Międzynarodo-
we Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
W obchody włączyła się również Kolbu-
szowa.

24 stycznia członkowie Zarządu Regional-
nego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara, pro-
boszcz kolbuszowskiej kolegiaty oraz młodzież 
szkolna zapalili znicze się na cmentarzu żydow-
skim oraz na grobach osób ratujących życie Żydów 

Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
podczas okupacji: ks. Anto-
niego Dunajeckiego, Hele-
ny Czartoryskiej oraz Anny 
i Józefa Kozłowskich.

W Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej 
zorganizowano prelekcję 
Karola Wesołowskiego 
oraz wystawę przygoto-
waną przez Andrzeja We-

sołowskiego, pod 
wspólnym tytułem  
„Handel i rzemiosło 
w Kolbuszowej w 
okresie międzywo-
jennym - ze zbiorów 
Archiwum Rodziny 
Wesołowskich”.

Wystawę bę-
dzie można oglądać 
do 23 lutego 2018 

roku w czytelni im. dr. K. Skowrońskiego MiP 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, ul. Piłsud-
skiego 7 w godzinach od 8:00 do 19:00.

Zakończenie obchodów Dnia Pamięci Ofiar 
Holocaustu na Podkarpaciu odbyło się w niedzielę 
29 stycznia w Rzeszowie. Organizatorami obcho-
dów byli m.in. Uniwersytet Rzeszowski, rzeszow-
ski Oddział IPN, Samorząd Województwa i samo-
rządy lokalne, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, 
a także organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. 

Andrzej Selwa
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Obchody Stulecia Odzyskania 
Niepodległości w Widełce 

W tym roku mija sto lat od czasu,  kie-
dy  Polacy wyrwali swoje państwo z rąk 
zaborców. Jak po tylu latach rozumieć 
patriotyzm? Czy dzisiaj oddanie ojczyźnie 
może mieć wspólną płaszczyznę z tym, jak 
nasi dziadowie poświęcali się sto lat temu? 
Czy wobec postępującej globalizacji posta-
wa patriotyczna jest możliwa i czy w ogóle 
ma sens? Przed tego typu pytaniami stanęli 
uczniowie II gimnazjum w Szkole Podsta-
wowej im. Królowej Jadwigi w Widełce.  

23 stycznia 2018 roku zainaugurowano w na-
szej szkole Obchody Stulecia Odzyskania Niepod-
ległości. 11 listopada 1918 roku jest datą umowną, a 
problemem nie jest, czy wtedy rzeczywiście  Polska 
stała się wolna, a zmierzenie się z pytaniem, jak 100 
lat później pojmować patriotyzm. W seminarium 
przygotowanym przez uczniów pokazano, że oddanie 
ojczyźnie to nie tylko heroiczna walka  z bronią w 
ręku, ale przede wszystkim praca na rzecz Polski. To 
czyny wydawałoby się codzienne i proste: zaczyna-
jąc od rzetelnego wypełniania swoich obowiązków 
szkolnych, zgłębienia i zrozumienia własnej historii, 
kultywowania rodzimych tradycji, zwyczajów i oby-
czajów, pielęgnowania własnych korzeni i tożsamości 
narodowej aż po czynny udział w życiu społecznym, 
czyli godne reprezentowanie rodziny, szkoły i kraju, 
samorządność i działalność charytatywną. Uczniowie 
przedstawili swoje doświadczenia i opowiedzieli, 
jakie mają osiągnięcia w wykonywaniu zadań wy-
nikających  ze współczesnego patriotyzmu. 

Jedni działają w samorządzie szkolnym czy w 
Radzie Młodzieżowej gminy Kolbuszowa, drudzy 
jako poczet sztandarowy reprezentują szkołę i warto-
ści szkolnej patronki Królowej Jadwigi, biorąc udział 
w różnych uroczystościach ubrani w  stroje z epoki. 
Inne osoby angażują się w organizację okolicznościo-
wych uroczystości, podczas których wspomina się 
ważne wydarzenia historyczne i kulturalne oraz od-
daje hołd wybitnym Polakom. Uczniowie pamiętają 
o potrzebujących i okazują swój patriotyzm  poprzez 
wolontariat. Nie tylko w akcjach zewnętrznych jak 

Światełko Pamięci dla Łyczakowa czy organizowa-
nych przez Szkolne Koło Caritas, ale również samo-
dzielnie przeprowadzonych. Udowodnili, że potrafią 
pracować na rzecz innych i zorganizowali Kiermasz 
Rozmaitości, na którym oferowali za przysłowio-
wą złotówkę własnoręcznie zrobione ozdoby, żeby 
wesprzeć finansowo potrzeby medycznej opieki nad 
zwierzętami z Przytuliska w Kolbuszowej. 

Uczniowie, zbierając materiały do prezentacji 
o różnych odcieniach współczesnego patriotyzmu, 
zrozumieli, że mają bardzo wiele okazji do zademon-
strowania swojego oddania Polsce, a zgromadzeni 
goście mogli docenić zaangażowanie w pozornie 
błahe działania, które w ostatecznym rozrachunku 
stanowią o rozwoju ojczyzny. W uroczystości wzięli 
udział  polscy parlamentarzyści w osobach senatora 
RP Zdzisława Pupy oraz posła na Sejm RP Zbignie-
wa Chmielowca. Obaj pogratulowali entuzjazmu w 
realizacji różnych zadań. Szczególnie wzruszony był 
ks. dr Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej, który od lat chętnie współpracuje ze 
szkołą, często zaprasza do ośrodka Caritas w Budach 
Głogowskich, w którym uczniowie mogą brać udział 
w ciekawych warsztatach. Tym razem mógł się prze-
konać, że młodzi ludzie nie pozostają obojętni na apel 

potrzebujących, a jednocześnie dołączył do zacnego 
grona osób uhonorowanych „Jadwisią”, nagrodą dla 
tych, którzy propagują idee jadwiżańskie i wspierają 
działania Szkoły Podstawowej w Widełce. 

O potrzebach ojczyzny i sposobach okazywa-
nia współczesnego patriotyzmu opowiedział w swoim 
wystąpieniu prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Chociaż 
jest specjalistą w dziedzinie języka polskiego, to w 
swoim wykładzie nie ograniczył się do podkreślenia, 
że jednym z przejawów patriotyzmu jest dbałość o  
pielęgnowanie mowy ojczystej, ale poruszył też inne 
kwestie kulturowe i historyczne. Zwrócił uwagę na 
to, że bez rozwoju języka, literatury i kultury żaden 
naród nie zachowa swojej tożsamości.

W finale  wydarzenia chór szkolny zaśpiewał 
pieśń pt. „Jedenasty listopada” autorstwa Elżbiety 
Buczyńskiej,  której  padają znamienne słowa: „Nie-
podległość - trudne słowo (...) Jeśli słuchać umiesz. 
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.” 
Zgromadzeni wysłuchali, jak pielęgnować odzyskaną 
niepodległość i  zrozumieli, jak pojmować współcze-
sny patriotyzm. Mam nadzieję, że występ uczniów 
skłonił  ich do refleksji, w jakim stopniu przyszłość 
naszej ojczyzny zależy od każdego z nas. 

mgr Piotr Duda

Wspólne kolędowanie 
Najpiękniejsze kolędy zabrzmiały 14 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Kol-

buszowej. Wspólne kolędowanie to spotkanie artystów, działających w parafialnych 
zespołach śpiewaczych. 

Koncert z udziałem: Liturgicznej Służby Ołtarza, 
Scholi Parafialnej „Sikorki” z Lipnicy, Chóru parafii 
p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej oraz Kapeli Jurka 
Wrony z Przyjaciółmi, zgromadził liczną publiczność. 
Widzowie mieli okazję wspólnie kolędować z chórami 
i zespołami. Dodatkową atrakcją był występ jasełkowy, 
przygotowany przez artystów z Lipnicy. 

J.Mazur
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XI Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej
Silent night, Douce nuit, Stille Nacht, 

Noche de paz … Już po raz kolejny na hali 
widowiskowo-sportowej Liceum Ogólno-
kształcącego im. Janka Bytnara w Kol-
buszowej uczniowie z całego Podkarpacia 
stworzyli przepiękny przegląd kolęd w wie-
lu językach podczas XI Wojewódzki Kon-
kurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej, 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzię-
ciem objęli: J. E. Ks. Biskup Jan Wątroba, 

ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Muzeum 
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego, 
Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław 
Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej. Patroni 
medialni konkursu to: TVP3 Rzeszów, Polskie Ra-
dio Rzeszów, Katolickie Radio „Via” w Rzeszowie, 
„Twoje Radio Cmolas”, „Niedziela Rzeszowska”, 
Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Korso Kolbuszow-
skie” oraz miesięczniki: „Przegląd Kolbuszowski” 
i „Ziemia Kolbuszowska”.

Przybyłych gości z różnych zakątków Wo-
jewództwa Podkarpackiego (m. in. Bircza, Łań-
cut, Przeworsk, Krosno, Stalowa Wola, Strzyżów) 
przywitał Dyrektor Dariusz Fus. W uroczystości 
uczestniczyli Ks. Lucjan Szumierz – wicedziekan 
i proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, Wi-
cestarosta Wojciech Cebula oraz Wiceburmistrz 
Kolbuszowej – Marek Gil. 

 Jury w składzie: Tomasz Blicharz - na-
uczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kolbuszowej, ks. Marcin Dudek oraz nauczyciele 
języków obcych (Teresa Zuba, Anna Kwiecień, 
Agata Sito, Jadwiga Kasak) oceniało poprawność 
językową, walory głosowe, interpretację i aranżację 
utworu. Dodatkowym kryterium był także stopień 
trudności utworu pod względem językowym i mu-
zycznym. Jury przyznało nagrody w 4 kategoriach:

Szkoły gimnazjalne – soliści
I miejsce – Karolina Trojnacka – Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce - Maria Miś – Szkoła Podstawowa 

w Gawłuszowicach.
III miejsce -  Aleksandra Malczyńska – Zespół 

Szkół w Przecławiu
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Marcin Zawora – Publiczna Szkoła Podsta-

wowa nr 12 w Stalowej Woli
Kamila Kowalska – Gminne Gimnazjum w 

Raniżowie
Szkoły gimnazjalne – zespoły 
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Łańcucie
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej  
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janusz-

kowicach
Wyróżnienie: Zespół Szkół w Kraczkowej
Szkoły ponadgimnazjalne – soliści

I miejsce – Jan Szynal, II LO w Mielcu,
II miejsce – Magdalena Boroń , ZSZ w Dy-

nowie
III miejsce – Joanna Zawadzka, LO  w Kol-

buszowej
Wyróżnienia: 
Marcelina Karkut – LO w Kolbuszowej,
Oliwia Nowicka  – LO w Kolbuszowej 
Ewelina Babicz – Zespół Szkół w Ropczycach 
Dominika Piątek – Katolickie  LO w Tar-

nobrzegu
Albina Motylewicz – Zespół Szkół w Prze-

myślu 
Szkoły ponadgimnazjalne – zespoły 
I miejsce – LO  w Strzyżowie
II miejsce ex aequo- Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 5 w Krośnie oraz ZST w Kolbuszowej
III miejsce – LO w Kolbuszowej 
Wyróżnienie: Zespół Szkół w Birczy
Gratulujemy laureatom, dla których nagro-

dy rzeczowe ufundowali: Wojewoda Podkarpacki, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Bur-
mistrz Kolbuszowej, Starosta Powiatu Kolbuszow-
skiego, Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Ko-
złowieckiego, Ewa Nowak z Regionalnej Fundacji 
„Serce” oraz „Niedziela Rzeszowska” 

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród, 
którzy od wielu lat wspierają konkurs organizowany 
w naszym liceum.

Podziękowania kierujemy także dla Dyrektora 
i pracowników Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej, którzy zajęli się przygotowaniem sceny, 
sprzętu muzycznego oraz profesjonalną obsługą 
nagłośnienia.

Dziękujemy także uczniom naszego liceum, 
którzy zapewnili słodki poczęstunek dla uczestni-
ków konkursu oraz pomagali w organizacji całej 
imprezy.

MB 

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

781 075 513, 604 541 286,  
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456
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KONCERT NOWOROCZNY  
NAD PIĘKNYM MODRYM NILEM

Była w orkiestrach dętych siła, w 
czasach gdy ,,Babcia stała na balkonie” a 
orkiestry grały tradycyjny dęty repertuar. 

Obecnie orkiestry sięgają po utwory rozryw-
kowe, jazzowe, a  nawet klasyczne. Działalność 
orkiestr z Dobrynina czy Kolbuszowej zaspokaja 
ambicje muzyków  i słuchaczy z  małych środo-
wisk na  formy muzyczne powszechne w więk-
szych skupiskach ludzkich.

W 2005 roku ówczesny burmistrz Kolbuszo-
wej Zbigniew Chmielowiec sprowadził nad Nil 
Orkiestrę Dętą Dobrynin pod dyrekcją Edwarda 
Guzika na pierwszy w historii miasta koncert no-
woroczny. Przewidział  duże zainteresowanie kol-
buszowskiej publiczności i występ zorganizował 
na zdolnej pomieścić tysiąc osób sali sportowo - 
widowiskowej miejscowego liceum. Podobnie jak 

na początku, każdy następny koncert zapełniał wi-
dzami gościnną salę szkoły. Dobrynin to orkiestra, 
która sześciokrotnie witała rozpoczęty nowy rok z 
melomanami miasteczka z krokodylem na rynku.

 Od kilku lat koncert otwierają miejscowe 
dęciaki z domu kultury. Tak było i w tym roku. 
Dyrygent Krzysztof Kłoda poprowadził swój nie-
wielki zespół prezentując nowy repertuar, popisem 
wokalnym występ uświetniła Mariola Szypuła. W 
tej małej orkiestrze pojawili się młodzi instrumen-
taliści z otwartej na taką współpracę szkoły mu-
zycznej z Niwisk. Grają też w niej dzieci i wnuki 
orkiestrantów. Po kolbuszowskiej orkiestrze, pro-
wadząca Izabela Karkut  zaprosiła na scenę gości z 
Dobrynina. Połączony z popisem tanecznym grup 
mażoretek. Wystąpiło czterdziestu kilku muzyków 
na scenie i tyleż samo tancerek na parkiecie,  przez 

półtorej godziny bawiąc publiczność. W tym roku 
(21 stycznia 2018r) widzów było odrobinę mniej 
(epidemia grypy?). Na zakończenie przewodniczą-
cy rady miejskiej Krzysztof Wilk, poseł  Zbigniew 
Chmielowiec i radna sejmiku  Ewa Draus nagro-
dzili dyrygentów i solistów kwiatami.

Widzowie, którzy pamiętają ostatni koncert 
orkiestry z Dobrynina na tej sali w 2014 roku, 
pewnie spostrzegli odmłodzenie składu orkiestry, 
zmianę repertuaru na bardziej poważny. Dyrygent   
Dariusz Bańka coraz bardziej dojrzewa do swojej 
roli. Wśród  solistów wyróżniał się tenor Jakub 
Kołodziej. Noworoczne spotkania kolbuszowian 
na koncercie nad pięknym modrym Nilem to już 
czternastoletnia tradycja, wydarzenie  oczekiwane 
przez słuchaczy.

wielkim narodowym wydarzeniu,  odniósł się  
do lokalnej historii. Do niektórych z przedsta-
wionych  faktów nie dotarli nasi lokalni regio-
naliści, przedstawiona wiedza odkrywa nie-
znane fakty z dziejów naszego miasta. Wykład 
zebrał  bardzo pozytywne recenzje  słuchaczy. 
Tuż przed występem gdańskiego barda, swoje 
zbiory  zaprezentował Andrzej Wesołowski. 
Artefakty powstańcze, odnalezione zebrane na 
terenie Kolbuszowszczyzny przez miłośnika 
staroci, wyjątkowego kolekcjonera, kochają-
cego  każdy zachowany guzik czy inny histo-
ryczny gadżet. 

Możliwość  zobaczenia  czy dotknięcia 
tych przedmiotów nadaje historii inny bliski 
człowieczy wymiar. Ludzie obdarzeni pasją to 
bogactwo każdego środowiska często lekcewa-
żone i niedoceniane. Wesołowscy to działające 
od lat na naszym terenie muzeum, archiwum, 
antykwariat pamięci, wartość dodana naszej 

STYCZNIOWI POWSTAŃCY
społeczności. Zbieracz opowiada o historii zna-
leziska, o związanym  z nim wydarzeniu, losie 
ludzkim. Tak było i tym razem. Każdy  z pre-
zentowanych przedmiotów zachwycał zawartą 
w nich cząstką historii.

      Nie tylko duchem człowiek żyje.  W 
Galerii pod Trąbami obejrzeliśmy w obecności 
autora krótki film o powstaniu styczniowym. Po 
filmie Janina Olszowy zaprezentowała przygo-
towane wspólnie z Elżbietą Drapałą,  Elżbietą  
Kobylską i Teresą Michałek leśne kulinaria. 
Panie zaserwowały: herbatę z gałęzi wiśni i 
malin, kaszę z kociołka i na liściu kapusty, 
domowy chleb z wyjątkowym smalcem, ciasto 
z kaszą ,,kasiok”. 

Nie zabrakło wyjątkowego napoju, któ-
ry spożywany z umiarem wzmaga odwagę, 
nie pozbawiając rozsądku. Powstańcza wie-
czornica to kolejne wydarzenie o charakterze  
historycznym, organizowane pod patronatem 
Przeglądu Kolbuszowskiego i  tworzących go 

cd. ze str. 5

PaNI 
MaRII MazIaRz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MaMY
składa

Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego

ludzi, w miejscu uświęconym patriotyzmem 
mieszkańców niewielkiego powiatowego mia-
sta. Wieczornica świetnie wpisuje się w po-
dobne wydarzenia, jakie na przestrzeni wieku 
i dziesięciu lat trwania Sokolni, gromadziły  w 
niej mieszkańców, których łączyło umiłowanie 
ojczyzny.
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Trwa sezon grzewczy. Zapewne i w 
tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych powróci problem spalania odpadów 
komunalnych w piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko 
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i 
naszych bliskich. 

Przypominamy zatem, że obowiązuje bez-
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z 
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb 
foliowych,  zużytych opon i innych odpadów z 
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych 
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do-
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt 
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far-
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W powstającym podczas tego procesu dymie 
znajdują się między innymi pyły z metalami ciężki-
mi – powodujące zagrożenia białaczką, tlenki azotu 
– podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek węgla 

Nie truj dzieci!!!
– wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport 
tlenu w organizmie, dwutlenek siarki – powoduje 
trudności w oddychaniu, chlorowodór – tworzy z 
parą wodną kwas solny (silnie żrący), cyjanowo-
dór – tworzy z parą wodną 
kwas pruski – blokuje nie-
odwracalnie oddychanie 
tkankowe, dioksyny i fura-
ny – powodują nowotwory 
wątroby i płuc, uszkadzają 
płody i strukturę kodu ge-
netycznego oraz mają dzia-
łanie alergiczne. 

Zagrożenia  te  są 
szczególnie groźne dla dzie-
ci, osób starszych, osób ze 
schorzeniami układu odde-
chowego, chorobami  serca. 

Problem ten na terenie Kolbuszowej ma 
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w 
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym 
i smog zalega nad jego  najgęściej zaludnionymi 
obszarami. 

Dodać należy, że tylko część budynków po-

siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany 
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele 
do życzenia.

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na-
rażamy się na odpowiedzialność karną z art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 000 zł.

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów. Nie trujmy sie-
bie, naszych rodzin i sąsiadów.
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Zbliża się sezon grzewczy. Zapewne 
i w tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych powróci problem spalania odpadów 
komunalnych w piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko 
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i 
naszych bliskich. 

Przypominamy zatem, że obowiązuje bez-
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z 
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb 
foliowych,  zużytych opon i innych odpadów z 
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych 
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do-
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt 
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far-
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W powstającym podczas tego procesu dy-
mie znajdują się między innymi pyły z metalami 
ciężkimi – powodujące zagrożenia białaczką, tlen-
ki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek 

Nie truj dzieci!!!
węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia 
transport tlenu w organizmie, dwutlenek siarki 
– powoduje trudności w oddychaniu, chlorowo-
dór – tworzy z parą wodną 
kwas solny (silnie żrący), 
cyjanowodór – tworzy z 
parą wodną kwas pruski 
– blokuje nieodwracalnie 
oddychanie tkankowe, dio-
ksyny i furany – powodują 
nowotwory wątroby i płuc, 
uszkadzają płody i struktu-
rę kodu genetycznego oraz 
mają działanie alergiczne. 

Zagrożenia te są 
szczególnie groźne dla 
dzieci, osób starszych, 
osób ze schorzeniami układu oddechowego, cho-
robami  serca. 

Problem ten na terenie Kolbuszowej ma 
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w 
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym 
i smog zalega nad jego  najgęściej zaludnionymi 
obszarami. 

Dodać należy, że tylko część budynków po-
siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany 
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele 
do życzenia.

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na-
rażamy się na odpowiedzialność karną z art. 191 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 000 zł.

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów. nie trujmy sie-
bie, naszych rodzin i sąsiadów.

Budowa kanalizacji
W 2019 zakończy się inwestycja pole-

gająca na budowie i przebudowie systemu 
kanalizacyjnego w Gminie Kolbuszowa 
oraz opracowaniu i wdrożeniu modelu hy-
draulicznego i systemu zarządzania mająt-
kiem sieciowym klasy GIS.  Prace prowa-
dzone są w różnych częściach miasta oraz 
w Nowej Wsi i Kolbuszowej Górnej.

W ramach poprawy gospodarki wodno-ścieko-
wej aglomeracji Kolbuszowa planuje się realizację 
pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszo-
wej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni 
P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku 
Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej 
teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na 
północ od drogi powiatowej – teren położony w 
miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej 
Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanali-

zacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w 
rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, 
J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. 
Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, 
M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, 
Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Poko-
ju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto 

W chwili obecnej budowana jest nowa sieć 
kanalizacji sanitarnej w drodze położonej w  Kol-
buszowej Dolnej równoległej do ul. Partyzantów.

Również w Kolbuszowej Górnej trwają prace 
polegające na budowie sieci kanalizacji sanitar-
nej w rejonie przedszkola. W ramach zadania w 
pierwszej kolejności budowana jest sieć w drogach.

Najbardziej zaawansowana jest  budowa ka-
nalizacji w rejonie ul. Obrońców Pokoju od ul. św. 
Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.  Trwają tam 
prace ziemne i montażowe, polegające na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej, która została już w 
części wykonana w mieście oraz w Nowej Wsi. 

Sieć realizowana w ramach tego zadania przebiega 
głównie przez działki prywatne. 

W drugiej połowie września rozpoczęły się 
prace polegające na budowie kanalizacji sanitar-
nej od rzeki Nil w kierunku zachodnim. W chwili 
obecnej roboty prowadzone w rejonie placu targo-
wego w Kolbuszowej.

Zakończenie wszystkich zadań planowane 
jest w 2019 roku.

Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”. Na jego realizację udało się 
pozyskać blisko 8 mln zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej połowie września rozpoczęto prze-
budowę kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od 
rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. 

Na przedmiotową inwestycję Gmina Kol-
buszowa otrzymała promesę w wysokości 280 
tys. zł. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji 
wyniesie niespełna 486 tys. zł.

OGŁOSZENIA uMIG
BURMIStRZ KOlBUSZOWEJ 

INFORMUJE:
r że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej 
 Jan Zuba

Najlepsi lekarze Podkarpacia 
Zakończył się plebiscyt „Eskulap 2017” w województwie podkarpackim. Po raz 

kolejny, pacjenci zagłosowali na najlepszych lekarzy w trzech kategoriach: lekarz ro-
dzinny, lekarz specjalista oraz lekarz stomatolog. 

Podczas gali, 8 lutego, w Filharmonii Pod-
karpackiej wręczono nagrody i statuetki dla najlep-
szych lekarzy. Wśród nagrodzonych znalazł się lek. 
med. Łukasz Futyma, spec. urolog, pracujący: w 
NZOZ ESS MED w Kolbuszowej, w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopi-

na w Rzeszowie na Oddziale Urologii, w Centrum 
Medycznym MEDYK w Rzeszowie. Zajął pierw-
sze miejsce w kategorii lekarz specjalista. 

W plebiscycie pacjenci oddali blisko 17 tys. 
głosów na 1439 lekarzy. 

J. Mazur

Najlepsi lekarze plebiscytu

Inwestycje sportowe 
We wrześniu uczniowie szkoły podsta-

wowej w Kolbuszowej Górnej będą mogli 
korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Ogło-
szono przetarg na wykonawcę inwestycji. 
Na realizację zadania udało się pozyskać 
prawie 250 tys. zł. 

Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki stanowi połowę planowanych kosztów. Jest to 
drugie zadanie w ramach projektu "Rozwój szkolnej 
infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kolbu-

szowa". W 2017 roku przeprowadzono remont sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. 

Planowane boisko ma charakter obiek-
tu ogólnodostępnego, przeznaczonego dla dzieci 
i młodzieży. Boisko o wymiarach 44m x 24m bę-
dzie obejmowało: boisko do piłki ręcznej, boisko 
do koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz kort 
tenisowy. Nawierzchnia boiska wykonana będzie 
z trawy syntetycznej. Na placu stanie trybuna na 
100 miejsc. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony. 
Przebudowane będą również chodniki. 

W tym roku, rozpocznie się również budowa 
boiska lekkoatletycznego na stadionie. Boisko ma się 
składać z czterotorowej bieżni i sześciotorowej na 
„setkę”. Będzie też dostosowane do rzutu młotem, 
skoku w dal, skoku wzwyż, rzutu oszczepem, rzutu 
dyskiem, a także do pchnięcia kulą. W kompleksie 
pojawi się skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą 
do biegu z przeszkodami i nowe boisko piłkarskie z 
nawierzchni z trawy naturalnej. 

Przedsięwzięcie będzie kosztować 3,5 mln zł. 
Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację w kwocie 1,5 
mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja 
zostanie zakończona w 2019 r. 
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SERWIS INFORMACYJNY
uRZĘDu MIEJSKIEGO

w KOLBuSZOWEJ

budowa i remonty dróg
W trakcie realizacji jest budowa dro-

gi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z 
miejscami postojowymi oraz przebudową 
kolidującej infrastruktury technicznej.

Zadanie obejmuje wykonanie warstwy wią-
żącej i ścieralnej betonu asfaltowego, regulacje 
wpustów ulicznych i studni rewizyjnych. Koszt 
inwestycji to 141 tys. zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony celem 
wyłonienia wykonawcy przebudowy ul. 11 Listo-
pada. W ramach inwestycji planuje się wymianę 
warstw asfaltu, przebudowę ciągów pieszych, bu-
dowę ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych. 
Zakres robót będzie obejmował również przebudo-
wę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Powstanie 

droga Widełka-Majdan

dodatkowo 69 miejsc postojowych pob  stronie 
lewej oraz wymienione zostanie oświetlenie i po-
jawi się nowa zieleń.

W 2017 roku wykonano przebudowę, rozbu-
dowę drogi Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny 
na odcinku 500 mb od skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 9. Koszt zadania wyniósł 236 tys. zł. Prace 
będą kontynuowane w roku bieżącym. W budżecie 
na 2018 rok są zabezpieczone środki na realizację 
inwestycji w wysokości 100 tys. zł. Gmina Kol-
buszowa jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID 
na wykonanie 1,8 km drogi od drogi powiatowej 
do wykonanego odcinka.

Kontynuowane będą również prace przy 
przebudowie drogi Widełka – Majdan. Plano-

wane jest wykonanie odcinka ok. 250 metrów o 
nawierzchni asfaltowej. W roku 2017 wykonano 
przebudowę drogi na odcinku 200 metrów. Koszt 
zadania wyniósł 154 tys. zł.

Przy udziale finansowym Gminy Kolbuszowa 
będą realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 
budowy chodników w Widełce oraz Przedborzu. 
Planuje się również wspólnie z samorządem woje-
wództwa podkarpackiego rozbudowę drogi woje-
wódzkiej Kolbuszowa - Sędziszów Młp. Prace obej-
mą budowę chodnika w Bukowcu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną z zatokami autobusowymi.

W tym roku zaplanowano także: kontynu-
ację przebudowy ul. Piaskowej, przebudowę dro-
gi – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. 
Żytkowskiego oraz budowę miejsc postojowych 
w Zarębkach.

droga Kolbuszowa Górna -Wojków Dolny

Najważniejsze inwestycje w 2018 
roku realizowane w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki wodno- ściekowej 
aglomeracji Kolbuszowa” wyniosą ponad 
15 mln złotych. 

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 
7,8 mln zł. W ramach tych zadań wykonana zostanie:
 q przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sys-

tem kanalizacji rozdzielczej w zlewni ul. Party-
zantów

 q budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej 
Górnej – etap III

 q budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Po-
lna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, 
Zielona, Prof. Żytkowskiego

 q przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sys-
tem kanalizacji rozdzielczej  w zlewni ul. Wojska 
Polskiego, Matejki, Bytnara, Obrońców Pokoju

Inwestycje w gminie 
 q budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców 

Pokoju od ul. Topolowej do Nowej Wsi
 q wdrożenie systemu zarzadzania majątkiem sie-

ciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa
 q opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego 

sieci wodociągowej
W tym roku zakoń-

czy się również moderni-
zacja i adaptacja budynku 
Muzeum (dawna synago-
ga) na potrzeby Oddzia-
łu Edukacji Kulturalnej 
i Regionalnej, a także 
automatyzacja procesu 
wypożyczeń w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Kolbuszo-
wej. W budżecie gminy 
na to zadanie  zarezerwo-
wano ponad 100 tys. zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych to koszt ponad 1,15 mln 
zł. Dofinansowanie inwestycji z EFRR wyniesie 
ponad 760 tys. zł. 

Na przebudowę budynku administracyjne-
go przy ul. Piekarskiej przewidziano 180 tys. zł. 
Przebudowany zostanie również budynek OSP w 
Świerczowie.

Jesienią planowane jest otwarcie Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 
MiPBP
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SZALONE FERIE Z KuLTuRĄ
W Miejskim Domu Kultury oraz jego 

filiach w Kolbuszowej Górnej, Domatko-
wie, Świerszczowie i Kłapówce odbyły się 
„Ferie z Kulturą”, czyli zorganizowany 
odpoczynek dla dzieci i młodzieży. 

Oprócz codziennych zajęć plastycznych i 
ruchowych uczestnicy mieli okazję wziąć udział 
w ciekawych wydarzeniach. W poniedziałek (29 
stycznia) feriowicze zobaczyli spektakl teatru Bla-
szany Bębenek pt. 
„Pinokio”. W środę 
natomiast kolędy i 
pastorałki zagrała dla 
nich Kapela Jurka 
Wrony z Przyjaciół-
mi. W piątek po raz 
drugi zaprezentował  
się teatr Blaszany 
Bębenek, tym razem 
ze spektaklem „Żółta 
ciżemka”. 

W drugim ty-
godniu ferii w każdej 
placówce odbywało 
się mnóstwo cieka-
wych zajęć. W środę 7 stycznia ,,dziatwa i młodzia-
ki” wyjechały na lodowe szaleństwo do Majdanu 
Królewskiego, gdzie przez ponad godzinę szalały na 
jedynym w powiecie sztucznym lodowisku. Mróz 
był spory, co miało niewątpliwy walor zdrowotny. 
Zahartowani uczestnicy wyjazdu wpadli  następnie, 
wprost w ręce ,,Fabrykantów Zabawy” . Animatorzy 
dali radę zainteresować blisko 80 rozbrykanych 
pensjonariuszy ,,Ferii z Kulturą 2018”. Przebojem 
okazały się pączki, których wycieńczone,  sportem 
i animacją młode pokolenie zjadło ponad czterysta. 
Atrakcją przedostatniego dnia ferii był wyjazd na 
basen.

Muzyczne powitanie roku
Utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej 

wysłuchała publiczność, podczas tegorocznego 
Koncertu Noworocznego. 21 stycznia, w hali 
sportowo-widowiskowej Liceum Ogólnokształ-
cącego wystąpiła Orkiestra Dęta Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej oraz Orkiestra 
Dęta Dobrynin.

Koncert otworzył Krzysztof Wilk Przewod-
niczący Rady Miejskiej, który serdecznie przywitał 

mieszkańców i zaproszonych gości na czele z po-
słem Zbigniewem Chmielowcem, Bogdanem Ro-
maniukiem Wicemarszałkiem woj. Podkarpackiego, 
Ewą Draus Radną Sejmiku woj. Podkarpackiego. 
Nie zabrakło również dyrektorów instytucji, szkół, 
oraz samorządowców z terenu gminy i powiatu 
kolbuszowskiego.

W repertuarze obu orkiestr znalazły się utwo-
ry świąteczne, popowe oraz filmowe przeboje. 

Podczas koncertu zabrzmiała muzyka klasyczna, 
jazzowa i operetkowa. 

Umiejętności wokalne zaprezentowali soliści. 
Wraz z orkiestrą z Dobrynina wystąpiły Grupy Ta-
neczne „Mażoret”. 

Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na 
leczenie Kuby, mieszkańca Kolbuszowej, chorują-
cego na stwardnienie rozsiane.   

Po zakończeniu koncertu wręczono kwiaty 
solistom oraz dyrygentom Krzysztofowi Kłodzie z 
orkiestry MDK w Kolbuszowej i Dariuszowi Bańka 
z Dobrynina.

A w niedzielę o godz. 
16.00 tłumy  wypełniły kol-
buszowski dom kultury. Dzie-
ciaki zdominowały Zabawę 
Karnawałowo  – Walentynko-
wą. Na scenie zadebiutował 
,,Młodzieżowy  Big Band  Ja-
zzowy Niwiska Kolbuszowa” 
prowadzony przez Wojciecha 
Fronta. Zagrali trzy jazzowe 

utwory,  klasyków 
tego gatunku i to 
zupełnie dobrze, za 
co zebrali gromkie 
brawa. Starsi kole-
dzy orkiestranci z 
dętej, zaprezentowali 
krótki dobry koncert 
z  porywającymi 
wstawkami, takimi 
jak popis klarnetów 
w ,,Polce dziadek”. 

M u z y k o m  
pod dyrekcją 
K r z y s z t o f a 
Kłody  koncert 
po prostu wy-
szedł, co doce-
niła wypełnia-
jąca szczelnie 
salę publicz-
ność. ,,Chory 
A n i m a t o r ” 
przez następne 

półtorej godziny w pięknie udekorowanej sali bale-
towej aktywizował uczestników feryjnych zmagań z 
nudą. Mimo świetnej obsady Didżejskiej (erudytów 
muzycznych), promujących doskonałą muzykę z 
epoki wolnej od rytmów disco – polo. Publiczność 
dopieszczona pyszną kawą i ciastem dość leniwie 
podeszła do zabawy dyskotekowej. Zakochani w 
kulturze na pożegnanie otrzymali drobne upominki 
w pięknych torebkach, w sam raz na Walentynki.

Liczne zabawy grupowe wprowadzały 
uczestników w świetny humor!

Wraz z muzykami z Dobrynina wystąpił zespół taneczny  Koncert Noworoczny to tradycja sięgająca 2005 roku
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Dnia 5 lutego br. Starostwo Powiato-
we w Kolbuszowej gościło Pana Andrzeja 
Adamczyka – Ministra Infrastruktury. 

Pan Minister przyjechał z krótką, niespodzie-
waną wizytą z inicjatywy i na zaproszenie Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Minister Andrzej 
Adamczyk spotkał się z przedstawicielami władz 
samorządowych powiatu kolbuszowskiego na czele 
ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem w 
Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej i uczestniczył 
w posiedzeniu Konwentu Starosty, Burmistrza i 
Wójtów Gmin Powiatu Kolbuszowskiego. 

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania w 
starostwie wspólnie dyskutowali o kluczowych 
inwestycjach drogowych poprawiających bez-
pieczeństwo i komfort mieszkańców powiatu kol-
buszowskiego, o które zabiegają samorządowcy. 
Rozmawiano m. in. o budowie obwodnicy Kol-
buszowej i Weryni w kierunku Sokołowa oraz 
budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej w 
Kolbuszowej Górnej, łączącej drogę krajową nr 
9 z drogą wojewódzką nr 987 Kolbuszowa – Sę-
dziszów Młp. „Na Podkarpaciu dużo się dzieje. Trze-
ba inwestować tam, gdzie te inwestycje są potrzebne. 
Ministerstwo dostrzega Państwa wysiłek, zaanga-
żowanie i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

wizyta Ministra andrzeja adamczyka 
w kolbuszowskim starostwie

na waszych drogach. 
Dlatego będziemy 
wspierać, na ile jest 
to możliwe wszystkie 
inicjatywy i działania 
podejmowane przez 
władze samorządowe 
powiatu i gmin” – 
powiedział Minister 
Andrzej Adamczyk.

Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmie-
lowiec złożył na ręce 
Pana Ministra wyra-
zy podziękowania za 
możliwość realizacji 
budowy chodnika w 
miejscowości Kolbu-
szowa Górna. Wspo-
mniał również o trwa-
jącym remoncie drogi 
krajowej nr 9 relacji 
Komorów – Majdan Królewski. „Cieszy nas fakt, 
iż ruszają prace związane z modernizacją i elektry-
fikacją linii kolejowej Rzeszów przez Kolbuszową 
– Majdan Królewski – Cmolas – Ocice. Czekamy 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych powiatu kolbuszowskiego 
na czele ze Starostą Kolbuszowskim i uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu 
Kolbuszowskiego.

Na pamiątkę spotkania Starosta Kolbuszowski Józefa Kardyś wręczył na ręce Pana 
Ministra grawerton z herbem powiatu kolbuszowskiego.  Fot. A. Stec

również na remont drogi ekspresowej S9 z Rzeszo-
wa w kierunku Radomia” – dodał Poseł Zbigniew 
Chmielowiec. 

Minister skierował w stronę obecnych na sali 
samorządowców słowa szacun-
ku i uznania za pełną zaangażo-
wania pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na drogach i 
dobra społeczności powiatu 
kolbuszowskiego.

Minis ter Andrzej 
Adamczyk zapewnił, iż bę-
dąc ponownie z wizytą na 
Podkarpaciu znajdzie czas, 
aby spotkać się z samorzą-
dowcami z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. 

Na pamiątkę spotkania 
Starosta Kolbuszowski Jó-
zefa Kardyś wręczył na ręce 
Pana Ministra grawerton z 
herbem powiatu kolbuszow-
skiego. 

Spotkanie zakończyło 
pamiątkowe zdjęcie. 
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Spotkania z gimnazjalistami w szkołach
Trwają spotkania władz Powiatu 

Kolbuszowskiego oraz dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych z uczniami klas 
trzecich gimnazjów, podczas których pre-
zentowana jest oferta edukacyjna kolbu-
szowskich szkół średnich. 

Do tej pory przedstawiciele Samorządu 
Powiatu Kolbuszowskiego wraz z dyrektorami 
szkół odwiedzili: Publiczną Szkołę Podstawową 
w Majdanie Królewskim, Szkołę Podstawową w 
Kupnie, Szkołę Podstawową w Widełce, Publiczne 
Gimnazjum w Niwiskach oraz Szkołę Podstawo-
wą w Dzikowcu i Szkołę Podstawową w Wilczej 
Woli. Spotkania w tych placówkach odbywały się 
zarówno z uczniami klas trzecich gimnazjum oraz 
ich rodzicami.  

sukcesy i zajęcia dodatkowe 
Podczas spotkań młodzież przede wszystkim 

była informowana o kierunkach kształcenia jakie 
oferuje: Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej, 
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz 
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 

Gimnazjaliści wraz ze swoimi rodzicami z uwagą obejrzeli prezentacje przygotowane przez dyrektorów 
i nauczycieli poszczególnych szkół.

styPendia 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Wi-

cestarosta Wojciech Cebula, podczas spotkań, 
natomiast informowali młodzież i rodziców o do-
płatach do biletów miesięcznych, finansowanych z 
budżetu Powiatu Kolbuszowskiego, o bezpłatnych 
zajęciach na pływalni, realizowanych w ramach 
zajęć z wychowania fizycznego, których koszt 
pokrywa Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, jak 
również o Stypendiach Powiatu Kolbuszowskie-
go, przyznawanych zdolnej i osiągającej wysokie 
wyniki w nauce młodzieży. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że od nowego roku szkolnego ta graty-
fikacja finansowa nie jest jedyną formą docenienia 
wyróżniających się wysokimi wynikami uczniów. 
Stypendia uczniom przyznają również dyrektorzy 
poszczególnych szkół.

dla uczniów 
Każdy z gimnazjalistów podczas spotkania 

otrzymał materiały promujące szkoły ponadgim-
nazjalne i Powiat Kolbuszowski.

Weryni. Dyrektorzy szkół średnich sporo miejsca 
w swoich prezentacjach poświęcali również za-
jęciom dodatkowym, w jakich uczniowie mogą 
uczestniczyć, realizowanym projektom unijnym, 
wskazywali również na liczne sukcesy naukowe i 
sportowe swoich podopiecznych.  

Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula wraz z dyrektorami i nauczycielami szkół podczas jednego 
ze spotkań.  

POZNAJ OFERTĘ EDuKACYJNĄ  
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!

Na terenie powiatu kolbuszowskiego 
funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjal-
ne: Liceum Ogólnokształcące w Kolbu-
szowej, Zespół Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych w Weryni oraz Zespół Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej. Każda z 
nich oferuje atrakcyjne kierunki kształce-
nia, odpowiadające aktualnym zapotrze-
bowaniom rynku pracy. Placówki te stwa-
rzają szansę zdobycia wiedzy w przyjaznej 
atmosferze oraz pracy na nowoczesnych 
urządzeniach znajdujących się w Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edu-

kacyjną szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych 
przez Powiat Kolbuszowski. 

lo im. janka bytnaRa  
w kolbuszowej zaPRasza!
Kolbuszowskie liceum to szkoła ponadgim-

nazjalna o 106-letniej tradycji. Uczniowie każdego 
roku osiągają znaczące sukcesy, zarówno w zakre-
sie egzaminu maturalnego (przystępują wszyscy 
absolwenci; zdawalność – powyżej 98%), jak też 
olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz zawo-
dów sportowych.

 Szkoła zapewnia uczniom zróżnicowaną 
ofertę edukacyjną, która na bieżąco jest aktualizo-
wana. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych, 

projektów edukacyjnych oraz współpraca z uczel-
niami wyższymi sprawiają, że uczniowie nie tylko 
mają dostęp do wiedzy wykraczającej poza obo-

Grupa LO „Erasmus+” na południu Włoch.
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wiązujące standardy, ale także na co dzień obcują 
z nauczycielami-pasjonatami.

Szczególnie dużą wagę LO przywiązuje do 
indywidualnego traktowania podopiecznych. Szkoła 
oferuje merytoryczną pomoc w uzyskiwaniu przez 
uczniów m. in. stypendiów naukowych (tzw. Sty-
pendium Marszałkowskie, Stypendium Powiatu 
Kolbuszowskiego, Stypendium Dyrektora Szkoły).

PRezentacja klas PRoPonowanych 
w Roku szkolnym 2018/2019
1.Klasa politechniczna
– jest organizowana dla uczniów zaintere-

sowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dzie-
dzinach matematyki i fizyki oraz – do wyboru – j. 
angielskiego lub informatyki.

Nauczyciele uczący w tej klasie proponują:
 r wykłady, projekty, prace badawcze, warszta-

ty i wyjazdy naukowe, m.in. realizowane we 
współpracy z RFR „Serce” w Kolbuszowej 
(np. do Instytutu Matematyki UJ w ramach 
„Matematycznych czwartków”),

 r dla zainteresowanych uczniów – koło olimpij-
skie, m. in. z matematyki, pogłębiające wiedzę 
z przedmiotów i przygotowujące do udziału np. 
w Olimpiadzie Matematycznej,

 r skuteczne przygotowanie do matury i studio-
wania na kierunkach m.in.: politechnicznych, 
budownictwa, architektury, bankowości, eko-
nomicznych, informatycznych, robotyki, elek-
troniki, elektrotechniki, logistyki, telekomuni-
kacji, mechatroniki, wojskowości, fizycznych, 
matematycznych.

2. Klasa medyczna
– dla uczniów zainteresowanych naukami 

przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią 
oraz do wyboru: matematyką lub j. angielskim, 
a także m.in.: realizacją badań i projektów na-
ukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, 
przygotowaniem do matury i studiowaniem w 
kraju i poza jego granicami (innowacja: J. angiel-
ski w medycynie), m.in.: medycyny, weterynarii, 
biotechnologii, biologii, ekologii, psychologii, 
organizacji i zarządzania placówkami służby 
zdrowia itp.

Przedmioty kierunkowe (szczególnie bio-
logia) realizowane są w zakresie rozszerzonym 
z rozbudowaną częścią laboratoryjną i nauczane 
we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, 
dzięki czemu uczniowie samodzielnie wykonują 
doświadczenia i obserwacje mikroskopowe (in-
nowacja z biologii: Licealno-akademicka chmura 
edukacyjna). Mogą też korzystać z dodatkowych  
projektów edukacyjnych finansowanych przez 
RFR „Serce” w Kolbuszowej.

 Nauczyciele uczący w tej klasie proponu-
ją: uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie 
biotechnologii, udział w warsztatach, projektach 
i pracach badawczych, opiekę i wsparcie meryto-
ryczne podczas przygotowywania się do olimpiad 
(w tym Olimpiady Biologicznej) lub w pracy nad 
indywidualnymi badaniami.

3. Klasa przyrodniczo-turystyczna
– jest organizowana dla uczniów zaintereso-

wanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzi-
nach takich jak: matematyka, geografia, ekonomia 
lub języki obce.

Nauczyciele uczący w tej klasie proponują:
 r bardzo dobre przygotowanie do egzaminów 

maturalnych z matematyki (innowacja: Mate-
matyka z GeoGebrą), geografii, j. obcych,

 r realizację projektów opracowanych przez ze-
spół przedmiotowy, a także we współpracy 
z pracownikami UMCS w Lublinie (wycieczki 
tematyczne, zajęcia terenowe),

 r koło olimpijskie m. in. z geografii pogłębiające 
wiedzę z przedmiotów i przygotowujące do 
udziału np. w Olimpiadzie Geograficznej,

 r skuteczne przygotowanie do studiowania, m.in.: 
ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, pla-
nowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, 
geografii, geologii, geodezji, europeistyki, sto-
sunków międzynarodowych, rachunkowości, 
bankowości, dziennikarstwa.

4. Klasa humanistyczno-lingwistyczna
– jest organizowana dla uczniów zaintereso-

wanych rozwijaniem uzdolnień i pasji dziennikar-
skich i prawniczych oraz w zakresie przedmiotów 
takich jak: język polski, historia, wos, j. angielski.

Szkoła przygotowuje uczniów do studiów na 
wydziałach nauk humanistycznych i społecznych 
(między innymi: filologia polska, wiedza o teatrze, 
prawo, historia, nauki polityczne, socjologia, peda-
gogika, psychologia).

Nauczyciele uczący w tej klasie proponują:
 r realizację autorskich, innowacyjnych progra-

mów nauczania (innowacje: Warsztaty teatral-
ne, Elementy wiedzy o prawie),

 r aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym 
regionu, oglądanie i analizę współczesnych 
spektakli teatralnych i filmów, uczestnictwo w 
najciekawszych imprezach kulturalnych (np. 
wyjścia na wystawy do MiPBP w Kolbuszo-
wej), 

 r lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie 
humanistyki (np. nauczycielami akademickimi, 
pisarzami, dziennikarzami),

 r wycieczki kulturoznawcze, historyczne, polo-
nistyczne (np. „Śladami Młodej Polski” w Kra-
kowie). 

5. Klasa sportowo-mundurowa
– jest organizowana dla uczniów zaintereso-

wanych – ogólnie – prawem i bezpieczeństwem we-
wnętrznym (innowacja: Bezpieczeństwo wewnętrz-
ne), przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi 
i j. angielskim, a także sportem oraz sportowym 
strzelectwem.

Nauczyciele uczący w tej klasie proponują:
 r wycieczki edukacyjne do Zakładu Karnego w 

Załężu oraz do Ośrodka Szkolenia Poligono-
wego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie,

 r obserwacje rozpraw sądowych, m. in. w Sądzie 
Rejonowym w Kolbuszowej; pomoc w przygo-
towaniu do Konkursu „Symulacja Rozprawy 
Sądowej”,

 r lekcje i spotkania z pracownikami naukowymi 
WSIiZ w Rzeszowie (w ramach zajęć dla klas 
patronackich),

 r przygotowanie do matury i studiów na uczel-
niach o kierunkach: mundurowych (policja, 
straż pożarna, straż graniczna, wojsko), spor-
towych, medycznych, przyrodniczych, rolni-
czych, psychologicznych, itp. 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
uwzględniających zróżnicowane zainteresowania 
i potrzeby edukacyjne uczniów: „Erasmus+” – 
współpraca międzynarodowa (Polska-Włochy-Ru-
munia-Portugalia), warsztaty teatralne – między-
klasowe (jedna z wielu innowacji pedagogicznych), 
Koło wolontariatu, Enigmatyczne Koło Bibliotecz-
ne, szkolny radiowęzeł, Koło fotograficzne, sekcje 
sportowe – SKS (piłka siatkowa, ręczna, koszy-
kówka, strzelectwo), koła przygotowujące do eg-
zaminów zewnętrznych, zajęcia dla uczniów uzdol-
nionych i zainteresowanych przedmiotem (koła 
zainteresowań), zajęcia konsultacyjne dla uczniów 
realizujących indywidualny program nauki (z ma-
tematyki, j. angielskiego), zajęcia zwiększające 
szanse dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

wyPłyń na Głębię z weRyni
,,Kształcenie się jest jak budowanie 

łodzi, którą, wypłyniemy na oceany do-
rosłego życia.” To motto Zespołu Szkół 
Agrotechniczno - Ekonomicznych w We-
ryni oddaje cały sens działania szkoły. 
Obejmuje ciąg działań skierowanych do 
uczniów, które za cel końcowy mają przy-
gotowanie młodzieży do dorosłego życia. 

Absolwenci kończący Czteroletnie Techni-
kum mogą kontynuować naukę na studiach lub 
podjąć pracę. Jak podają analitycy rynku pracy, 
średnio zmienia się pracę w UE osiem razy. Te dane 
uświadamiają, że uczyć się i powiększać swoje kwa-
lifikacje zawodowe trzeba przez całe życie. Dlatego 
w ZSA-E w Weryni kładzie nacisk na ukształtowa-
niu nawyku ciągłego uczenia się i doskonalenia. To 
pozwala absolwentom znaleźć się na rynku pracy.

nauka PRzez PRaktykę
By tak się stało szkoła stawia w kształceniu 

na powiązanie teorii i praktyką. Tylko wtedy można 
mówić o sukcesie edukacyjnym, gdy uczeń a póź-
niej absolwent potrafi teorię zrealizować w praktyce. 
Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie, 

Szkolny ZSA-E Klub Pasjonatów Kuchni w progra-
mie „Szkoła na widelcu”.
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kształci wg. programów modułowych. W procesie 
kształcenia nie ma podziału na zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. Uczeń, wykonując zadanie praktyczne 
(projekt), jednocześnie otrzymuje wiedzę teoretycz-
ną konieczną do prawidłowego wykonania zadania. 
W kształceniu modułowym kładzie się duży nacisk 
na samokształcenie uczniów oraz na kształtowanie 
umiejętności korzystania z różnych źródeł infor-
macji, jak podręczniki, instrukcje, Internet, filmów 
dydaktycznych, programów komputerowych, czy 
organizowanie wycieczek dydaktycznych do firm. 
Uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy. 
Dzięki temu pobyt w szkole jest atrakcyjny. Co jest 
dobrą drogą do osiągnięcia sukcesu przez uczniów.  

dobRe wyniki
Każda szkoła jest oceniana w różnych ran-

kingach. ZSA-E jest szkołą, która pozwala rozwi-
jać się uczniom. Wyniki egzaminów z kwalifikacji 
zawodowych są w wielu kwalifikacjach lepsze lub 
podobne do tych jakie uzyskują uczniowie w Polsce. 
Docenione to jest w rankingu techników w roku 
2018 umieszczonym na portalu Perspektywy. W 
nim szkoła wymieniania jest wśród najlepszych 
szkół województwa podkarpackiego. 

O jakości kształcenia świadczą liczni stypen-
dyści. Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium 
Gabrieli Augustyn, Stypendium Powiatu Kolbu-
szowskiego otrzymali: Kinga Cisło, Karolina Cza-
chor, Patrycja Ofiara, Radosław Rębisz i Justyna 
Witas. 

Kolejny rok uczniowie ZSA-E w Weryni wraz 
z opiekunami składali wnioski o przyznanie stypen-
dium w ramach projektu ,,Wsparcie stypendialne 
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
– rok szkolny 2017/2018”. Wszyscy nominowa-
ni otrzymali stypendium tj.: Gabriela Augustyn, 
Krzysztof Ptaś, Justyna Witas, Patrycja Ofiara, 
Patrycja Gielarowska, Katarzyna Róg, Karolina 
Czachor, Elżbieta Ślęzak, Karolina Olejarz i Agata 
Pyryt.

Swoje nagrody dla kilkunastu uczniów przy-
znaje corocznie dyrektor szkoły, a uczniowie Ze-
społu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w 
Weryni są licznymi laureatami olimpiad, konkursów 
i zawodów sportowych.

liczne PRojekty
ZSA-E w Weryni jest szkołą, która aplikuje do 

wielu projektów, które pozwalają wzbogacić bazę 
dydaktyczną, warunki kształcenia i wszechstronnie 
rozwijać uczniów. W bieżącym roku szkolnym re-
alizowane są projekty:
 r Rozwój kształcenia zawodowego. Moderniza-

cja infrastruktury edukacyjnej w ramach, któ-
rego dokonano modernizacji części dawnego 
internatu w tym pracowni żywienia i czytelni.

 r Rozwój kształcenia zawodowego, który po-
zwolił na wymianę i doposażenie wyposażenie 
pracowni żywienia, zakup pracowni językowej, 
pracowni komputerowej i wielu innych pomocy 
dydaktycznych.

 r Projekt rządowy ,,Narodowy Program Roz-

woju Czytelnictwa”. W ramach programu  do 
biblioteki szkolnej za kwotę 15 000 zł zostały 
zakupione nowości wydawnicze.

 r Zdobywamy doświadczenie na rynku pracy, 
program Erazmus +, w ramach którego grupa 34 
uczniów odbyła praktyki zawodowe w Wielkiej 
Brytanii.

 r Projekt Power vet pn. ,,Aktywni w Europie”, 
dzięki któremu na praktyki zawodowe do Wiel-
kiej Brytanii w latach 2018-19 wyjedzie 51 
uczniów. 

W latach poprzednich projekty pozwoliły 
m. in. na przebudowę boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej i termomodernizację 
głównego budynku szkoły.

Wiele projektów pozwala uczniom na odby-
wanie dodatkowych kursów np. prawa jazdy, spa-
wacza, operatorów wózków widłowych, carvingu, 
barmański, kelnerski, księgowości, rachunkowo-
ści, językowe, udzielania pierwszej pomocy i inne. 
Większość uczniów ma możliwość uczestniczenia 
w w/w projektach. To wiele dodatkowych, pozalek-
cyjnych działań, które umożliwiają wszechstronny 
rozwój i wzbogaca ofertę edukacyjną. 

atRakcyjne kieRunki kształcenia
Szkołę w Weryni tworzy Czteroletnie Techni-

kum i Szkoła Branżowa I Stopnia. W roku szkolnym 
2018/19 będzie prowadzony nabór na następujące 
kierunki: 

Czteroletnie Technikum: technik żywienia i 
usług gastronomicznych, technik ekonomista, tech-
nik architektury krajobrazu, technik inżynierii sani-
tarnej, technik handlowiec, technik kelner, technik 
technologii żywności, technik ochrony środowiska, 
technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, 
technik organizacji reklamy.

Szkoła Branżowa I Stopnia (dawna ZSZ): 
kucharz, cukiernik, monter sieci i instalacji. sani-
tarnych. 

zst – więcej niŻ szkoła
Zespół Szkół Technicznych im. Boha-

terów Września 1939 r. w Kolbuszowej jest 
jedną z najnowocześniejszych placówek 
edukacyjnych na terenie województwa 
podkarpackiego. 

Oferuje bogatą ofertę kształcenia na poziomie 

energetyki odnawialnej oraz na poziomie Szkoły 
Branżowej I Stopnia w zawodach: operator obrabia-
rek skrawających, mechanik pojazdów samochodo-
wych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, sprzedawca, fryzjer. 

Szkoła w ostatnich latach, dzięki funduszom 
pozyskanym przez Samorząd Powiatu Kolbuszow-
skiego, w ramach realizowanego projektu  „Rozwój 
kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszow-
skim poprzez modernizację infrastruktury eduka-
cyjnej”, została wzbogacona w najnowocześniejsze  
wyposażenie bazy dydaktycznej. W roku szkolnym 
2016/2017 wykonano instalację fotowoltaiczną, 
windę i toalety dla osób niepełnosprawnych. W 
roku szkolnym 2017/2018 doposażono pracownię 
mechatroniczną, która aktualnie zawiera m.in. 5 
stanowisk egzaminacyjnych, profesjonalną drukarkę 
3D, zestawy do robotyki, utworzono pracownię 
technologii drewna zawierającą: obrabiarkę CNC 
z pełnym wyposażeniem, suszarnię, wagi, przy-
rządy analityczne wspomagające pracę technika, 
doposażono pracownię pomiarów geodezyjnych w 
nowoczesne tachimetry, wykrywacz metali, loka-
lizator GPS, dron i stworzono najnowocześniejsze 
laboratorium logistyczne klasy WMS,  doposażono 
pracownię energii odnawialnej w 4 stanowiska eg-
zaminacyjne, drukarki wielkoformatowe i plotery, 
zakupiono kolejnych 16 tablic  interaktywnych wraz 
z wizualizerami, zmodernizowano i rozbudowano 
szkolną sieć komputerową poprzez instalację szkol-
nego serwera, modernizację dwóch pracowni kom-
puterowych – stacjonarnych, zakup dwóch pracowni 
mobilnych – wielozawodowych, stworzenie szkol-
nej sieci Wi-Fi (Hotspot) dla uczniów i nauczycieli.

W ramach „Programu rozwoju szkolnej in-
frastruktury sportowej – edycja 2017” rozpoczęto 
budowę dwóch kortów tenisowych. Planowana jest 
też budowa i przebudowa chodnika, budowa wia-
ty rowerowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem 
kortów tenisowych. Korty przystosowane będą do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poprawa warunków nauki, doposażenie szko-
ły w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, za-
angażowanie uczniów i nauczycieli pozwala na 
osiąganie bardzo dobrych wyników egzaminów 
zewnętrznych: w zakresie zdawanych kwalifikacji 
zawodowych oraz sukcesywny wzrost wyników 
maturalnych.

Rozwijane są pasje i zainteresowania uczniów 
m. in. przez realizację innowacji pedagogicznych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród 
młodzieży rozszerzenie z zakresu przysposobienia 
wojskowego realizowane jako klasa wojskowa. 
Młodzież brała udział w poligonach, centralnych ob-
chodach Święta Wojska Polskiego, w  zabezpiecze-
niu logistycznym koncertu Rubika w Kolbuszowej, 
trasy nordic walking, czy też trasy maratonu.  Szkoła 
włącza się w  obchody 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości realizując innowację „I wyrosła 
nam Niepodległa”.

ZST mobilizuje uczniów do udziału w licz-
nych konkursach, olimpiadach, sejmikach, za-
wodach sportowych i  dzięki temu szkoła była 

Technikum w zawodach: technik informatyk, tech-
nik mechanik, technik mechatronik, technik budow-
nictwa, technik logistyk, technik geodeta, technik 
hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik 
technologii drewna, technik urządzeń i systemów 

Doskonale wyposażone w ZST pracownie zawodo-
we, nowoczesna baza dydaktyczna.
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P o w I a t o w Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: promocja@kolbuszowski.pl

organizatorem etapu okręgowego Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej czy też Wojewódzkiego 
Konkursu Fryzjerskiego, który zakończył się dla 
uczniów dużym sukcesem.

Aby zapewnić uczniom możliwość odbywa-
nia staży i praktyk zawodowych na najwyższym 
poziomie szkoła wdraża do realizacji projekt edu-
kacyjny „Praktyki europejskie szansą rozwoju 
osobistego” w ramach Programu Erasmus+ na 
lata 2017-2018. 54 uczniów z technikum infor-
matycznego, hotelarskiego, mechatronicznego 
i budowlanego realizuje praktyki w Maladze w 
Hiszpanii i w Berlinie podczas trzech mobilności. 
Kolejny realizowany projekt edukacyjny w latach 
2018/2019 „Europejska mobilność kluczem do roz-
woju osobistego i zawodowego” w ramach progra-
mu Power pozwoli również 54 uczniom (technik 
mechatronik, informatyk, logistyk, budownictwa 
i hotelarstwa) odbywać praktyki zawodowe w 
Riminii we Włoszech i w Berlinie. Obecnie szkoła 
przygotowuje dokumentację i aplikujemy o kolejne 
środki na organizację i wdrożenie innowacyjnych 
praktyk również w Austrii, Bułgarii i Hiszpanii, 
aby wzbogacić edukacyjną ofertę dla uczniów z 
technikum o profilu technik technologii drewna. W 
ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na 
kształcenie zawodowe” ZST organizuje wakacyjne 
płatne staże zawodowe dla 150 uczniów w przed-
siębiorstwach na terenie Powiatu Kolbuszowskie-
go. Uczniowie mogą zdobyć również dodatkowe 
uprawnienia w formie kursów: kelnera, barmana, 
balisty, operatora wózków widłowych, spawa-
cza, kurs carvingu, wizażysty, kosmetyczki lub 
uczestniczyć w akademii CISCO. Rozbudowano 
też ilość godzin przeznaczonych na naukę języka 
angielskiego zawodowego.

Aby wzbogacić kompetencje zawodowe 

uczniów szkoła organizuje wiele wycieczek dy-
daktycznych do hoteli, zakładów pracy czy też na 
budowę podczas, których  młodzież może zoba-
czyć realne warunki wykonywania swojej przyszłej 
pracy. Szkoła dba również o rozwój ich kreatyw-
ności, rozbudzanie ciekawości, otwarcia na świat 
i wspólne organizowanie wycieczek turystycz-
no–krajoznawczych, podczas których uczniowie 
integrują się i poznają piękno naszej Ojczyzny. 

Szkoła współpracuje z przodującymi firma-
mi w regionie: Fin Sp. z o.o. , Brammmer S.A., FIN 
PRO, Orzech, Skanska, Sard, Tarapata, Fabryka 
Mebli, WSK Rzeszów, CKP w Kolbuszowej, GS 
„Pług”, Admill Sp. z o.o., Piast, Piat II, WALOR 
i inne.

W ostatnim roku szkolnym udało się wzbo-
gacić bibliotekę szkolną w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa o ciekawy 
księgozbiór (588 pozycji). ZST realizowało we 
współpracy z Regionalną Fundacją Serce projekty 
- program „Dobry Pomysł” – „Świat 3D” oraz „Z 
robotem przez świat” i pozyskano zestawy inte-
raktywne programowalne, pozwalające na progra-
mowanie autonomicznych robotów wykonujących 
określone zadania. Dbając o rozwój pasji sporto-
wych szkoła wdrożyła zajęcia w ramach projektu 
„Szukamy piłkarskich talentów”. 

W czerwcu 2017r. ZST był organizatorem 
kolejnej już piątej edycji Festiwalu Nauki i Tech-
niki. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja 
szkolnictwa zawodowego ale również nawiązanie 
relacji na linii samorząd – biznes – edukacja, która 
ma służyć lepszemu rozwojowi regionu. Podczas 
Festiwalu przedstawiane są również oferty wyż-
szych uczelni i kół naukowych z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego oraz najnowsze osiągnięcia 
przedsiębiorców z Podkarpacia i Powiatu Kol-

buszowskiego, a także możliwości zatrudnienia 
absolwentów szkół technicznych i zawodowych z 
powiatu. Festiwal odwiedziło 2500 Gości, którzy 
mogli zobaczyć m.in. stanowisko wirtualne lotów, 
prezentacje z robotyki, mechatroniki, biotechnolo-
gii czy też doświadczenia obrazujące prawa fizyki, 
chemii i matematyki. Na miłośników motoryzacji 
czekała wystawa samochodów elektrycznych i 
offroadowych.

PaNu 
MIECZYSŁAWOWI  

MazIaRzowI
Radnemu Powiatu Kolbuszowskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady 

oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjne-
go (tekst jednolity.: Dz. U. z 2017., poz.1257), w 
związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2017.,poz. 1496, 
ze zmianami)

staRosta kolbuszowski 
zawiadamia 

o wszczęciu PostęPowania 
administRacyjneGo 
znak: ab.6747.4.2.2017

na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. 
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z 
dnia 21.12.2017 r w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej 
publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna
-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00” 
w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat 
kolbuszowski,

1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZACE 
POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgra-
niczających teren inwestycji) obręb 0009 Kolbu-
szowa Górna: 1184/2, 1157/4, 1173/3;

2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTY-
CJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji)- obręb 0009 Kolbuszowa Górna: 

1157/1(1157/5, 1157/6, 1157/7), 1156/3 
(1156/6, 1156/7), 1156/4 (1156/8, 1156/9), 
1156/14 (1156/16, 1156/17), 1156/15 (1156/18, 
1156/19), 1205 (1205/1, 1205/2), 1158 (1158/1, 
1158/2, 1158/3), 1204 (1204/1, 1204/2), 1161/2, 
(1161/11, 1161/12), 1161/3(1161/13, 1161/14), 
1161/4 (1161/15, 1161/16), 1161/5(1161/7, 
1161/8), 1161/6(1161/9, 1161/10)1203/1(1203/3, 
1203/4), 1203/2(1203/5, 1203/6), 1164(1164/1, 
1164/2), 1202(1202/1, 1202/2), 1165 (1165/1, 
1165/2), 1201 (1201/1, 1201/2), 1166 (1166/1, 
1166/2), 1200 (1200/1, 1200/2), 1167/1 (1167/3, 
1167/4), 1167/2 (1167/5, 1167/6), 1199 (1199/1, 
1199/2), 1198(1198/1, 1198/2), 1169 (1169/1, 
1169/2), 1196/2 (1196/3, 1196/4), 1195/2 (1195/3, 
1195/4), 1194/2 (1194/3, 1194/4), 1172/1 (1172/6, 
1172/7), 1193/2(1193/3, 1193/4), 1172/2(1172/8, 
1172/9), 1192/2(1192/3, 1192/4), 1172/3 (1172/10, 
1172/11), 1191/2 (1191/3, 1191/4), 1172/4 
(1172/12, 1172/13), 1190/2 (1190/4, 1190/5), 
1188/7 (1188/8, 1188/9), 1187/2 (1187/3, 1187/4), 
1186/2 (1186/3, 1186/4), 1185/2 (1185/3, 1185/4) 
(w nawiasie wskazano działki po planowanym po-
dziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki 

powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod 
inwestycję).

3. DZIAŁKI PRZEWIDZIANE POD 
OBIEKTY BUDOWLANE (czasowe zaje-
cie) 1151/4, 1156/12, 1156/7 (1156/3), 1156/9 
(1156/4), 1156/16 (1156/14), 1156/18 (1156/15), 
1157/3, 1157/7 (1157/1), 1158/3 (1158), 1161/7 
(1161/5), 1161/9 (1161/6), 1167/5 (1167/2), 
1168, 1169/2(1169), 1170, 1171, 1172/7 (1172/1), 
1172/13(1172/4), 1172/5, 1173/1, 1173/5, 1173/6, 
1173/7, 1174/3, 1174/4, 1174/5 1174/2, 1183/2, 
1185/4 (1185/2), 1186/4 (1186/2), 1187/4 (1187/2), 
1188/9, (1188/7), 1188/5, 1190/5(1190/2), 1191/4 
(1191/2), 1192/4 (1192/2), 1193/4 (1193/2), 1194/4 
(1194/2), 1195/4 (1195/2), 1196/4 (1196/2), 1197/4, 
1197/3, 1197/2, 1199/2 (1199), 1200/2 (1200), 
1201/2 (1201), 1202/2 (1202), 1203/6 (1203/2), 
1203/4 (1203/1), 1204/2 (1204), 1205/2 (1205)

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z do-
kumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w 
poniedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni 
pracy Urzędu w godz. 730 – 1530 w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – 
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 10, pokój 313 i w 
tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.
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Fotorelacja z VI Turnieju Tenisa Stołowego  
o PuCHAR SOŁTYSA RANIŻOWA 10 luty 2018r.
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Kolbuszowa 16.02.2018r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

staRosta kolbuszowski 
z a w i a d a m i a 

o wydaniu decyzji nR d/ii/2/2018 z 
dnia 16.02.2018 R 

(znak sPRawy: ab.6747.3.5.2017)
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbu-

szowej z s.  w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 z 
wniosku z dnia 29.12.2017 r, o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 
1 204 R Majdan Królewski - Kopcie - lipnica 
- Raniżów w km: od 3+750 do 5+705” na dział-
kach położonych w Brzostowej Górze i w Woli 
Rusinowskiej:
 1) działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
 a. obręb Brzostowa Góra: 1318, 1229, 840/2, 

841/2, 842/5, 843/2;

 b. obręb Wola Rusinowska: 329.
 2) działki dzielone pod inwestycję: 
 a. obręb Brzostowa Góra: 1310 (1310/1, 1310/2), 

1309 (1309/1, 1309/2), 1308 (1308/1, 1308/2), 
1307 (1307/1, 1307/2), 1306 (1306/1, 1306/2), 
1305 (1305/1, 1305/2), 1304 (1304/1, 1304/2), 
1303 (1303/1, 1303/2), 1239/1 (1239/5, 
1239/6), 1239/2 (1239/7, 1239/8), 1322/3 
(1322/4, 1322/5), 1322/1 (1322/6, 1322/7), 
1324 (1324/1, 1324/2), 958 (958/1, 958/2), 
1327/2 (1327/3, 1327/4), 1326 (1326/1, 
1326/2), 1323/13 (1323/14, 1323/15), 
1323/7 (1323/16, 1323/17), 1323/8 (1323/18, 
1323/19), 1323/3 (1323/20, 1323/21), 1323/2 
(1323/22, 1323/23), 1323/1 (1323/24, 
1323/25); 

 b. obręb Wola Rusinowska: 3 (3/1, 3/2), 13 ( , 
13/2).

W nawiasach wskazano działki po podziale, 
ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono dział-
ki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora.
 3) Nieruchomości lub ich części, z których ko-

rzystanie będzie ograniczone: 
 a. obręb Brzostowa Góra: 839/5, 840/1, 841/1, 

1350, 1349, 1434, 1309 (1309/2), 1308 
(1308/2), 1239/1 (1239/6), 1326 (1326/2), 
1323/13 (1323/15), 1323/7 (1323/17), 
1323/8 (1323/19), 1323/2 (1323/23), 1323/1 
(1323/25);

 b. obręb Wola Rusinowska: 3 (3/2).
  W nawiasach wskazano działki po podziale.
 4) Działki, które są planowane do przejęcia na 

rzecz Powiatu Kolbuszowskiego: 
 a. obręb Brzostowa Góra: 1310/1, 1309/1, 

1308/1, 1307/1, 1306/1, 1305/1, 1304/1, 
1303/1, 1239/5, 1239/7, 1322/4, 1322/6, 
1324/1, 958/1, 1327/3, 1326/1, 1323/14, 
1323/16, 1323/18, 1323/20, 1323/22, 1323/24;

 b. obręb Wola Rusinowska:      

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział 
nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ter-
minie czternastu dni od daty ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia: w poniedziałki od 8:00 do 15:00, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7:30 – 
14:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Li-
stopada 10, pokój 313. 

Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte 
jest w decyzji.

Kolbuszowa 16.02.2018r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

staRosta kolbuszowski 
z a w i a d a m i a  

o wydaniu decyzji nR d/ii/1/2018  
z dnia 16.02.2018 R 

(znak sPRawy: ab.6747.6.1.2018)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w 

Majdanie Królewskim Rynek 1a z wniosku z dnia 
05.01.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w 
Brzostowej Górze nr 104100 R „Droga do SKR” 
na działkach położonych w Brzostowej Górze i w 
Majdanie Królewskim:
 1) działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
 a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewi-

dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, działki 
nr ewid. gr: 1510, 343/3;

 2) działki dzielone pod inwestycję: 
 a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewi-

dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 345/1 (345/3 i 345/4), 1509 
(1509/1 i 1509/2), 1520 (1520/1 i 1520/2), 
340/2 (340/3, 340/4 i 340/5), 338 (338/1, 
338/2, 338/3, 338/4, 338,5 i 338/6), 351 
(351/1, 351/2 i 351/3), 336 (336/1 i 336/2), 
335 (335/1 i 335/2), 334 (334/1 i 334/2);

 b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewi-
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, działki 
nr ewid. gr: 974 (974/1 i 974/2), 973 (973/1 
i 973/2), 972 (972/1 i 972/2), 971 (971/1 i 
971/2);

W nawiasach wskazano działki po podziale, 
ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono dział-
ki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora.
 3) Nieruchomości lub ich części, z których korzy-

stanie będzie ograniczone (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczo-
ny linią przerywaną w kolorze granatowym)

 a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewi-
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, działki 
nr ewid. gr: 963/1, 1318 i 345/2;

 b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewi-
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, działki 
nr ewid. gr: 1246 i 1127/2,

 4) Działki, które są planowane do przejęcia na 
rzecz Gminy Majdan Królewski: 

 a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewi-
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 1510, 345/3, 340/5, 1509/1, 
1520/1, 340/4, 338/1, 338/4, 338/6, 351/1, 
351/2, 336/1, 335/1, 334/1;

 b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewi-
dencyjna 180603_2 Majdan Królewski, działki 
nr ewid. gr: 974/1, 973/1, 972/1, 971/1.

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział 
nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ter-
minie czternastu dni od daty ogłoszenia niniej-
szego obwieszczenia: w poniedziałki od 8:00 do 
15:00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 
7:30 – 14:30 w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 
11 Listopada 10, pokój 313. 

Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte 
jest w decyzji.
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Projekty edukacyjne w szkołach 
ponadgimnazjalnych w naszym powiecie
Zakończyła się realizacja projektów, 

służących modernizacji szkół ponadgim-
nazjalnych w naszym powiecie. 

Przedsięwzięcie warte prawie trzy miliony 
siedemset tysięcy złotych realizowane było dzięki 
funduszom pozyskanym przez Samorząd Powiatu 
Kolbuszowskiego z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna. 
Pozyskane środki trafiły do trzech szkół, znajdują-
cych się w powiecie kolbuszowskim: Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w We-
ryni, Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939 r. oraz Liceum Ogólnokształcącego 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Fundusze w 
całości przeznaczone zostały na zakup materiałów 
dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mo-
dernizację placówek.

zst w kolbuszowej
Prace budowlane prowadzone w Zespole 

Szkół Technicznych w Kolbuszowej zostały zakoń-
czone. Wykonana została winda przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiono i do-
stosowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, 
jak również zamontowano panele fotowoltaiczne. 
Montaż tego typu instalacji pozwoli na oszczędności 
oraz poprawę wydajności energetycznej. Instalacja 
służyć będzie również młodzieży z klasy o profilu 
„technik urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej” do celów dydaktycznych. Zakupiono materiały 
dydaktyczne, wśród których wymienić można: ob-
rabiarkę do drewna, 16 tablic interaktywnych, wy-

posażenie do pracowni logistycznej i geodezyjnej, 
drukarkę 3D oraz plotery. 

zsa-e w weRyni 
W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekono-

micznych w Weryni zakończono realizację prac 
budowalnych oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny. 
Wykonywane prace polegały na przystosowaniu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych budynku dawnego 
internatu. W ramach tego zadania powstał podjazd 
wewnętrzny oraz łazienki dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Ponadto prowadzono 
prace, które przyczyniły się do powstania w tym bu-
dynku Szkolnego Centrum Informacji i Biblioteki, 
które zostało wyposażone w nowy sprzęt kompute-
rowy. Nowy sprzęt dydaktyczny pojawił się również 
w innych pracowniach ZSA-E w Weryni: pracownia 
komputerowa i pracownia językowa. 

lo w kolbuszowej
Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Kol-

buszowej w ramach projektu wykonano roboty bu-
dowlane wewnątrz budynku LO (m. in. przebudowa 
instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia 
na energooszczędne LED), zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej. 
Ponadto realizacja projektu pozwoliła na zakup 
nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, doposaże-
nie 15 klasopracowni oraz doposażenie pracowni 
komputerowej w nowoczesny sprzęt TIK.

nowa jakość kształcenia 
Prace budowlane jak i zakup wyposażenia do 

szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w na-
szym powiecie to wynik pozytywnie ocenionych 
wniosków złożonych przez Powiat Kolbuszowski do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Łącznie, 
dzięki unijnemu wsparciu w szkolnictwo ponadgim-
nazjalne w ubiegłym roku zainwestowano prawie 
3 mln 700 tysięcy zł. – Stawiamy na nową jakość 
kształcenia – podkreśla Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. – Korzystając z unijnych funduszy 
mamy możliwość doposażenia naszych szkół w 
najnowocześniejszy sprzęt. Postęp technologiczny 
cały czas idzie do przodu, również wymagania pra-
codawcy względem pracownika zmieniają się. My 
jako Samorząd Powiatowy poprzez inwestowanie w 
nowoczesne szkolnictwo chcemy sprostać bieżącym 
oczekiwaniom. Chcemy, aby nasza młodzież miała 
pełne warunki do rozwoju – dodaje Starosta Kol-
buszowski.  

koszty 
Tytuł projektu: „Rozwój kształcenia zawo-

dowego w powiecie kolbuszowskim poprzez mo-
dernizację infrastruktury edukacyjnej”, w ramach 
którego zmodernizowana została infrastruktura 
edukacyjna w Zespole Szkół Technicznych im. 
Bohaterów Września 1939 r. oraz w Zespole Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w We-
ryni. Wartość całkowita zadania – 2 718 167 zł.

Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kol-
buszowej”. W sumie wartość całkowita projektu 
– 946 743 zł. 

Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej
W spotkaniu udział wzięli seniorzy oraz m.in: 

poseł Zbigniew Chmielowiec, Piotr Plich Wicewoje-
woda Podkarpacki, Ewa Draus Radna Sejmiku woj. 
Podkarpackiego, Krzysztof Wilk Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Marek Gil Z-ca Burmistrza Kol-
buszowej, Małgorzata Hariasz Kierownik MGOPS 
w Kolbuszowej, Krzysztof Sudoł Z-ca Kierownika 
MGOPS, ks. Dziekan Kazimierz Osak, ks. Dziekan 
Jan Pępek. Po poświęceniu budynku, zaproszeni 
goście zabrali głos. Na zakończenie, krótki występ 
przygotowały dzieci ze szkoły w Przedborzu. 

Budynek dawnej szkoły w Hucie Przedbor-
skiej został udostępniony dla wypoczynku i reha-
bilitacji 15 seniorów, jednak obiekt daje możliwość 
zwiększenia liczby seniorów do 25 osób. Obecnie z 
placówki korzysta 11 kobiet i 4 mężczyzn. 

Do dyspozycji seniorów jest kilka odpo-
wiednio wyposażonych sal m. in. pomieszczenie 
ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i ja-

W Hucie Przedborskiej działa Dzienny Dom „Senior+”. Jest to pierwsza tego 
typu placówka w gminie. Oficjalne otwarcie odbyło się 22 stycznia. 

Uroczyste otwarcie pierwszego w gminie  Dziennego Domu „Senior+”
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W sobotę 27 stycznia br. o godzinie 
18.00 w Miejskim Domu Kultury w Kol-
buszowej odbyło się spotkanie z okazji 
155. Rocznicy Wybuchu Powstania Stycz-
niowego. 

Na początku głos zabrał historyk Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Jacek Mag-
doń, który przedstawił udział Podkarpacia w po-
wstaniu styczniowym. 

Chociaż powstanie objęło ziemie zaboru 
rosyjskiego, to Galicja  dostarczała broni i stąd 
również wyruszały oddziały, które po przekrocze-
niu granicy brały bezpośredni udział w walkach. 
Chociaż w oddziałach powstańczych z Galicji byli 
również chłopi, to największą ostoją powstańców 
był Dwór i Kościół. I tak ówczesny proboszcz pa-
rafii w Czarnej Sędziszowskiej naraził się władzom 
austriackim za pomoc powstańcom i przechowy-
wanie broni. A Henryka Pustowójtówna, adiutant-
ka generała Mariana Langiewicza, ukrywała się 
jako chłopka w Górze Ropczyckiej. Natomiast 
dwór w Przyłęku był wówczas punktem przerzu-
towym dla powstania. 

Ale największym akcentem powstania 
styczniowego w Kolbuszowej był wówczas jej 
proboszcz ks. Ludwik Ruczka, który jako poseł 
do sejmu we Wiedniu, użył swoich protekcji do 
uwalniania z rosyjskiej niewoli powstańców po-
chodzących z Galicji. Pod pretekstem odbycia 
służby wojskowej w armii austriackiej byli zwal-
niani z rosyjskiej niewoli i powrócili do Galicji. 
Ksiądz Ruczka został przez nich okrzyknięty 
„Ojcem Sybiraków”. Na zakończenie swojego 
wystąpienia dr Jacek Magdoń przedstawił historię 
powstania kolbuszowskiego „Sokoła” (obecny 
budynek MDK).  Przypomniał tutaj postać Józefa    

155. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
Buczka, powstańca styczniowego i 
współzałożyciela kolbuszowskiego 
„Sokoła” w jednej osobie. Andrzej 
Wesołowski reprezentujący Zbiory 
Rodziny Wesołowskich przedstawił 
broń i pamiątki z powstaniowego 
okresu. No i przyszedł czas na gwiaz-
dę tego programu. Odbył się koncert 
Andrzeja Kołakowskiego. 

Jego mocne wejście przypomi-
nało wystąpienie barda „Solidarno-
ści” Jacka Kaczmarskiego. Ale An-
drzej Kołakowski to bez wątpienia 
bard powstania styczniowego, który 
przez obrazy Artura Grottgera i moc-
ne uderzenie w struny gitary prze-
niósł zebranych w czasie o 155 lat 
wstecz. Potem odbyła się projekcja 
krótkiego filmu rzeszowskiego etno-
grafa Jerzego Dyni pt. „Patriotycznie 
i na ludowo”, upamiętniającego 150 
rocznicę powstania styczniowego w 
Kolbuszowej. 

Pięć lat temu w MDK w Kolbu-
szowej odsłonięto tablicę pamiątko-
wą poświęconą Józefowi Buczkowi, 
a na ludowo odbył się Przegląd Ze-
społów Kolędniczych. Na zakończe-
nie pani ambasador kolbuszowskiej 
kuchni Janina Olszowy przygotowała coś dla 
podniebienia. Na stołach przygotowała jadło, 
które towarzyszyło na przemian z głodem po-
wstańcom styczniowym. 

Nie zabrakło różnego rodzaju kasz okraszo-
nych wieprzowiną, smalcu domowej roboty, her-
baty z przemarzniętych gałązek wiśni, swojskie-

go razowca itp. A że styczeń sprzed 155 lat był 
śnieżny i mroźny, powstańcy nie tylko ogrzewali 
się pieśniami patriotycznymi, ale i kieliszkiem 
okowity z ziemniaków, który mnie, piszącemu te 
słowa- mocno przypadł do podniebienia. 

Stanisław Gorzelany

Koncert Andrzeja Kołakowskiego.

Dr Jacek Magdoń - historyk IPN Rzeszów. Pani Janina Olszowy - ambasador kolbuszowskiej kuchni.

dalni, pomiesz-
czenie klubowe 
wyposażone m. 
in. w telewizor 
i komputer, po-
mieszczenie do 
odpoczynku z 
miejscami leżą-
cymi oraz sala, 
w której jest pro-
wadzona rehabi-
litacja.

Placówka jest czynna osiem godzin dziennie, 
od poniedziałku do piątku. Wszystkim osobom za-
pewniony jest ciepły posiłek oraz bezpłatny dowóz 
z miejsca zamieszkania do Huty Przedborskiej i z 
powrotem. 

Na utworzenie i wyposażenie domu udało się 
pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej w kwocie 300 tys. zł. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł ok. ponad 786 tys. zł.

J.Mazur

W budynku przygotowano miejsce dla 15 mieszkańców w wieku powyżej 60 lat
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Na początku grudnia 2017 r. zakończyła się 
akcja „Różaniec na misje” zorganizowana przez Dy-
rektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
w Hucie Komorowskiej i Papieskich Dzieł Misyjnych 
Diecezji Sandomierskiej. Ponad 15 tys. różańców ze-
branych w czasie trwania akcji poświęcił bp Krzysztof 
Nitkiewicz dnia 9 grudnia 2017 r.

 Paciorki trafią na placówki obsługiwane przez 
misjonarzy pochodzących z diecezji. Jak powiedział ks. 
Daniel Koryciński - pomysł zbiórki różańców zrodził 
się spontanicznie w trakcie rozmowy z ks. Grzegorzem 
Kasprzyckim, pracującym w Papui-Nowej Gwinei, któ-
ry poprosił o przysłanie mu różańców dla jego parafian.

Zbiórka została ogłoszona w Internecie 20 paź-
dziernika 2017 r., w czasie Tygodnia Misyjnego i 
trwała do 8 grudnia 2017 r. Na apel odpowiedzieli 
pracownicy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, klerycy 
kilku seminariów, zgromadzenia zakonne, 110 szkół z 
całej Polski, 130 parafii , koła misyjne, bardzo duża 
liczba osób indywidualnych oraz firm. Jak podkreślił  
bp Krzysztof Nitkiewicz, istnieje potrzeba stałego to-
warzyszenia misjonarzom przez modlitwę, wsparcie 
materialne, jak również przez utrzymywanie z nimi 
kontaktów.

Wszystkie różance zostały odpowiednio przy-
gotowane, tak, by mogły bezpiecznie dotrzeć do pla-
cówek misyjnych. Zostały one przesłane POCZTĄ 
POLSKĄ do RPA, Botswany, Ugandy, Papui-Nowej 
Gwinei, Ekwadoru i na Kubę, gdzie pracują misjo-
narze z diecezji sandomierskiej oraz do Zambii, w 
której posługiwał pochodzący z diecezji kard. Adam 
Kozłowiecki SJ ( w sumie 10 paczek dotrze do celu 
na Wielkanoc 2018 roku). 

W dniu 29 listopada 2017 r. pan Rafał  Wieczyń-
ski reżyser m. in. filmu „ Popiełuszko. Wolność jest w 
nas” i  członek Rady Programowej  Fundacji im. ks. 
Kardynała Adama Kozłowieckiego  „Serce bez granic” 
został wybrany na przewodniczącego  Rady Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji Zarząd Fundacji 
złożył serdeczne gratulacje Panu Rafałowi z  życzenia-
mi dalszych sukcesów.

Dzięki zaangażowaniu Członków Zarządu Fun-
dacji, a przede wszystkim dzięki p. Bogdanowi Roma-
niukowi, który zaprosił do współpracy pana Ryszarda 
Łuczyka z Przeworska, w Zambii została wybudowana 
kolejna studnia tym razem im. ks. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ, pierwsza nosi imię ,,Gabriel”. 
Studnia powstała dzięki zbiórce makulatury, którą ko-
ordynował pan Łuczyk. To już kolejne przedsięwzięcie 
zakończone sukcesem, dzięki pomocy i zaangażowaniu 
ludzi dobrej woli, chcącym tak jak Kardynał nieść 
pomoc najbiedniejszym w Afryce.

W dniu 26.11 2017 r. czcigodny ks. prałat Wła-
dysław Włodarczyk Fundator Fundacji „Serce bez 
granic” obchodził osiemdziesiątą rocznicę urodzin. 
Z tej okazji odprawiona została uroczysta msza św. 
w kościele parafialnym w Majdanie Królewskim pod 
przewodnictwem bp Edwarda Frankowskiego. Podczas 
liturgii wiele miejsca poświęcono Jubilatowi, wspo-
minając jego posługę duszpasterską.   Zarządu Fun-
dacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego 

WYDARZENIA Z ŻYCIA muzeum i FUNDACJI im. ks. Kardynała  
Adama Kozłowieckiego ,,SERCE BEZ GRANIC” 
listopad 2017 r. - styczeń 2018 r. cd.

„Serce bez granic” i Dyrektor Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie Dyrektor 
Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej 
wraz z pracownikami Muzeum złożył na ręce Jubilata 
najserdeczniejsze życzenia wraz z przedstawicielami 
organizacji parafialnych.

Po raz pierwszy w ciągu całego 2017 roku wy-
stawa o pt.,, Książę Kościoła Kardynał Adam Kozło-
wiecki SJ” była prezentowana w  kościołach  w Polsce 
i na terenie diecezji sandomierskiej. Towarzyszył jej 
baner promujący Gminę Kolbuszowa, która wspierała 
w ciągu roku 2017 działalność  statutową Fundacji 
oraz Muzeum.

Wystawę obejrzano na terenie Świdnickiej Kurii 
Biskupiej  przy współpracy  z tamtejszego Referatem 
Misyjnym. Wystawa była prezentowana w następują-
cych miejscach na  terenie województwa dolnośląskiego 
w terminach: 20 -31    marca 2017 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Świdnicy, 01-09 kwietnia -2017 r.  
w Parafii Chrystusa Króla w Głuszycy ,

10-20 kwietnia 2017 r. w Katedrze w Świdni-
cy. Następnie od 1  maja 2017 r.,podczas  XVII Dni 
Otwartej Furty na terenie Wyższego Seminarium w 
Sandomierzu. 02-07 maja 2017 r. odbyła się promocja 
Kolbuszowej w kościele seminaryjnym w  Sandomie-
rzu p.w. św. Michała Archanioła. 16-27 maja 2017 r. 
wystawę podziwiano w  Bibliotece Międzyuczelnianej 
w Stalowej Woli, Miejskiej Bibliotece w Stalowej Woli 
jak również  20 maja 2017 roku podczas poranka i 
nocy w Muzeum, zaś  20-30 maja  w SP w Spiach. 27 
maja w WSD w Sandomierzu  podczas corocznego 
spotkania Rady Programowej Fundacji,, Serce bez 
granic”, 28 maja -  4 czerwca 2017 r. była w Radomyślu  
nad Sanem. Prezentowano wystawę  w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  w dniach  7 i  8 
października 2017 r. w Rzeszowie. Tego dnia  odbyła 
się premiera spektaklu ,,Serce bez granic" o kard. Ada-
mie Kozłowieckim SJ. Wystawa prezentowana była 
również w Centrum Religijno – Kulturalnym przy  k 
lasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. W  Urzę-
dzie  Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
oglądana była od 18 października do 2 listopada 2017 
r.  Miasto i Gmina Kolbuszowa zostały promowane w 
raz z wystawą o Kardynale podczas X Dni Kardynała 
na VI Festiwalu Piosenki Misyjnej  w Nowej Dębie, 23 
września 2017 roku oraz podczas konferencji naukowej 
w Majdanie Królewskim. 

Wystawę można  było obejrzeć w kościele  p.w. 
Św. Franciszka Salezego i Św. Andrzeja Boboli w 
Gorzycach w dniach 7-16 listopada 2017 r. Również 
ekspozycja o Kardynale A. Kozłowieckim SJ prezen-
towana była w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem od 16 - 20 li-
stopada 2017 oraz w Sanktuarium św. Józefa w Nisku 
od 20 - 26 listopada 2017 r. 

Wystawę „Książę Kościoła Kardynał Adam Ko-
złowiecki SJ” zobaczyli mieszkańcy parafii Narodzenia 
NMP w Jeżowym od 25 do 29 listopada, a na przełomie 
listopada i  grudnia parafianie kościoła p. w. Chrystusa 
Króla Dobrego Pasterza w Tarnobrzegu.   

Od 4 - 8 grudnia 2017 roku można ją było obej-

rzeć w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w 
Nowej Dębie. Podczas spotkania misyjnego z uczniami 
ks. Daniel Koryciński przybliżył dzieciom sylwetkę 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Wystawę „Książę Kościoła Kardynał Adam Ko-
złowiecki SJ” zaprezentowano również w budynku 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w dniach 8 - 
31 grudnia 2017 r. w ramach obchodzonej 10. rocznicy 
śmierci pochodzącego z Podkarpacia tego wielkiego 
polskiego misjonarza.

Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum i PDM 
Diecezji Sandomierskiej objął honorowym patronatem 
XI Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcoję-
zycznej organizowany przez Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej oraz polsko- angiel-
ski rodzinny konkurs ortograficzny o Patronie szkoły, 
Słudze Bożym ks. Stanisławie Sudole „Bezbłędnie o 
świętości”, organizowanym przez Zespół Szkół im. ks. 
Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

Przed Świętami Bożego Narodzenia, pod okiem 
ks. Daniela Korycińskiego dyrektora Muzeum i PDM 
życzenia dla misjonarzy przygotowali uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Hucie Komorowskiej. Wspaniali 
młodzi ludzie napisali do misjonarzy na całym świe-
cie – tzn., wszędzie  tam, gdzie pracują misjonarki i 
misjonarze z diecezji sandomierskiej.

Pod koniec grudnia 2017 r. w parafii p.w. 
Świętej Rodziny oraz Szkole Podstawowej w Hucie 
Komorowskiej  zakończyła się zbiórka artykułów 
chemicznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 
ze szkoły języka polskiego w Żółkwi na Ukrainie. 
Pomoc dotarła już na miejsce i została przekazana 
najbardziej potrzebującym. Ks. Daniel Koryciński 
pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w tę akcję.

W dniu 20.12.2017 r. Betlejemskie Światło 
Pokoju dotarło do Huty Komorowskiej dzięki wspa-
niałej grupie zuchów i harcerzy wraz z instruktorami 
ze Szczepu Jedynka z Nowej Dęby. Światełko zostało 
przekazane w uroczysty sposób na ręce Katarzyny 
Cesarz i Anny Chmielowiec dla wszystkich Przyjaciół, 
Sympatyków Fundacji, i Muzeum.  

W niedzielę 31 grudnia 2017 r. dzięki zaanga-
żowaniu ks. Daniela Korycińskiego w kościele pod 
wezwaniem Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej 
znalazły się relikwie Świętego Ojca Szarbela.  Urodził 
się on w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej w Bika Kafra 
w północnym Libanie. Na chrzcie otrzymał imię Jusuf. 
Już jako dziecko odznaczał się wielką pobożnością, 
zamiłowaniem do modlitwy i samotności. W wieku 
23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona 
w miejscowości Annaja, gdzie otrzymał zakonne imię 
Szarbel. Po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze 
w Kafifan i otrzymaniu święceń kapłańskich wrócił do 
klasztoru św. Marona gdzie przebywał do 1875 roku. 
W tym też roku ojciec Szarbel przeniósł się do znajdu-
jącej się w pobliżu klasztoru pustelni pod wezwaniem 
świętych Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowa-
dził niezwykle ascetyczny tryb życia, poszcząc i umar-
twiając się, większość czasu spędzając na modlitwie 
i praktykach religijnych. W pustelni spędził ostatnie 
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23 lata swego życia. 16 grudnia 1898 roku podczas 
odprawiania mszy świętej dostał udaru mózgu. Zmarł 
w Wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia 1898 roku. 
Został pochowany na klasztornym cmentarzu. Zgodnie 
z zakonną tradycją niezabalsamowane ciało ubrane 
w habit zostało złożone w grobie bez trumny. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Szarbel_Makhlouf

 Ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko-
morowskiej oraz PDM został nominowany do tytułu 
Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego przyznawa-
nego corocznie, począwszy od 2010 roku. Celem tego 
konkursu jest uhonorowanie działaczy społecznych 
podejmujących bezinteresowną aktywność na rzecz 
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego.  

W dniu 2 grudnia 2017 r. Muzeum gościło Prze-
mka Mytycha, który zaprezentował nam swoje origami. 
W swojej pracy inspiruje się takimi twórcami origami 
jak: m.in. Eric Joisel, Kamyia Satoshi i Robert J. Lang.  

W ostatnich dniach grudnia 2017 r. zakończo-

no budowę sceny plenerowej na terenie zabytkowego 
parku w Hucie Komorowskiej. Inwestycja ta powstała 
dzięki inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu Fundacji 
im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce 
bez granic” i diecezji sandomierskiej. Na jej budo-
wę uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 90 000 zł  oraz własne 
środki przekazała diecezja sandomierska w kwocie 
34 929,65 zł.  

Budowę sceny poprzedziły prace ziemne. Wy-
konano fundamenty konstrukcję stalową, drewnianą 
okładzinę sceny i podłogę. Na nowym obiekcie będzie 
się odbywał coroczny Podkarpacki Festiwal Piosenki 
Misyjnej, a także inne wydarzenia kulturalne organi-
zowane przez Muzeum Kardynała Adama Kozłowiec-
kiego SJ w Hucie Komorowskiej.

W roku 2017  Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej  wydało 
publikacje pod redakcją ks. lic. Daniela Korycińskiego: 
,,W imię Pana. Kardynał Adam Kozłowieckie SJ” oraz 

Nominowani do tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 
2017

Światełko pokoju z Betlejem 2017 fot. K.C.

,, Oblicza tradycji chrześcijańskiej bramą do nowocze-
sności. Aspekty interdyscyplinarne”.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Cholewianej Górze pod koniec 2017 roku   wraz 
z opiekunami. Na początku roku 2018 gościliśmy z 
noworocznymi życzeniami fantastyczne przedszkolaki 
z Przedszkola nr 3 w Kolbuszowej.

18 stycznia 2018 r. odwiedziła nas młodzież i  
nauczyciele z ZSA-E w Weryni. 

Muzeum mimo zimowego sezonu jest  nieustan-
nie odwiedzane przez indywidualnych  turystów i gru-
py zorganizowane.

Podsumowując: Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwie-
dziło w 2017 roku  3317 osób. 

W ciągu pięciu lat w sumie odwiedziły nas 
25 394 osoby z całego świata.    

Op. Anna Chmielowiec / K. Cesarz  

Scena plenerowa na terenie parku w Hucie 
Komorowskiej fot. K.C

Zbiórka artykułów chemicznych na Ukrainę. fot. K.C Wycieczka dzieci z Cholewianej Góry  
fot. A.Ch

Poświęcenie różańców przez bp K. Nitkiewicza przed wysła-
niem na misje na świecie fot. Ks. T. Lis

Studnia w Zambii im. Ks. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ ,  2017  fot. Archiwum

Publikacje powstałe w Muzeum w 2017 roku  pod redakcja 
ks. Daniela Korycińskiego 
,,W imię Pana. Kardynał Adam Kozłowieckie SJ” oraz ,, 
Oblicza tradycji chrześcijańskiej bramą do nowoczesności. 
Aspekty interdyscyplinarne”. 

Uczniowie  z  ZSA- E w Weryni , styczeń 2018 r. fot. K.C
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 Niezależnie od tego, czy nosimy w 
sobie optymistyczne czy raczej pesymi-
styczne nastawienie do otaczającej nas 
rzeczywistości, każdemu z nas przyda się 
na pewno od czasu do czasu porcja szcze-
rego śmiechu. 

Poczucie humoru jest cenną cechą cha-
rakteru. Ułatwia nam życie, zjednuje przyjaciół, 
pozwala z akceptacją i uśmiechem pogodzić się 
z dotykającymi nas zmianami i upływem czasu. 
Chociaż poczucie humoru może niektórzy szczę-
śliwcy odziedziczyli w genach, to warto każdemu 
się na nie otworzyć i spojrzeć na świat przez ró-
żowe okulary. Na własne niedoskonałości, cudze 
przywary, na wszystko co nas na co dzień drażni. 
Znajdźmy przeciwwagę i dostrzeżmy także to, co 
nas cieszy. Zamiast zamykać się w czterech ścia-
nach i przeżywać kolejny, taki sobie dzień, warto 
wyjść do ludzi.

 Wspaniałą okazją do spotkania Polonii No-
wojorskiej i możliwości terapeutycznego działania 
śmiechu oraz dopieszczenia doznań estetycznych 
profesjonalną wystawą grafiki- był „Wieczór ze 
sztuką”. Gospodarz i organizator programu, klub 
Amber Health przedstawił kilka skeczy i piosenek 
własnego kabaretu Cukier oraz „Pastorałki” ka-
baretu $zopa Biss doskonale osadzone we wciąż 
świątecznym klimacie.

 Dzień Babci i Dziadka okazał się świetnie 
trafionym pretekstem do szczególnej celebracji. 
Seniorzy z lekkością, swobodą i wyrobionym już 
obyciem scenicznym, świetnie bawili się sami i 

WIECZÓR ZE SZTuKĄ I WĘDRÓWKI Z FRYDERYKIEM 
DAMMONTEM W BuRSZTYNOWYM KLuBIE

skutecznie rozbawiali liczną widownię. Za swoją 
pomysłową, barwną i wesołą prezentację zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.

Piosenka „Kiedy babcia była mała...” roz-
poczynająca i kończąca program kabaretu Cukier 
trafnie oddaje klimat szybkiego upływu czasu, 
miłości rodzinnej i silnej więzi międzypokole-
niowej. Babcie i dziadkowie mają prawo czasem 
czuć się zmęczeni, niedowartościowani, znużeni 
życiem. Często to właśnie wnukowie dodają im 
wigoru i ujmują lat.

„Życie, życie jest nowelą”- dokładnie jak w 
piosence, choć prawie zawsze wydaje się za krót-
kie, to wciąga jak rzeka. Cieszmy się, gdy orzeźwi 
je świeży powiew, inspiracja, marzenie i świado-
mość, że mamy się komu pożalić i z kim pośmiać. 
Pokochajmy świat takim jakim jest. Zajrzyjmy do 
galerii, zapatrzmy się w sztukę i czerpmy dobro i 
piękno całymi garściami.

W programie kabaretu Cukier wystąpili: 
Anna Weber, Danuta Cabaj, Wanda Wilk, Wiesła-
wa Pasternak, Monika Szarejko, Bogusia Stanoch, 
Janina Krukowska, Danuta i Stanisław Piekutowie, 
Wanda i Andrzej Mordzinscy, Eugenia Rudnicki, 
Alicja Paczka i Mirosław Grodzki. Gościnnie za-
grała na wiolonczeli 9 letnia Janka Wilczyński.

Kabaret $zopa Biss reprezentowali: Anna 
Korycka, Elżbieta Piątkiewicz, Jan Jakubik, An-
drzej Matusiak (keyboard) i Andrzej Jakubiec, były 
aktor rzeszowskiej Meluzyny.

W przerwie występów kabaretowych Janusz 
Skowron, kurator ekspozycji otworzył zbiorową 

wystawę grafiki pt.” In the World of Prints” w 
której udział wzięli: Edmund Korzeniewski, Le-
szek Kuchniak, Artur Skowron, Jolanta Badyna, 
Aleksander Grigoriev, Ewa Miśkiewicz- Żebrow-
ska, David Bumbeck, Magdalena Nałęcz i Henryk 
Lasko.

PODRÓŻ NA DZIKI ZACHÓD
W połowie stycznia odbyło się spotkanie z 

Fryderykiem Dammontem, podróżnikiem, foto-
grafikiem, honorowym członkiem Polsko-Amery-
kańskiego Klubu Fotograficznego. Pan Fryderyk 
zaprezentował bardzo interesujący esej fotogra-
ficzny z własnym komentarzem pt.” Wędrówki 
po Utah, Nowym Meksyku i Arizonie”. Polonijny 
fotografik,  ma barwny życiorys. Urodził się w 
1921 roku w Krakowie. Był więźniem syberyjskich 
łagrów. Później podążał szlakiem Armii Andersa. 
Od 66 lat Dammond mieszka w New Jersey. Ma 
stopień doktora chemii. Fascynuje się fotografi-
ką, sztuką, muzyką, geografią i sportem. Znany 
jest z działalności popularyzatorskiej i wielkiego 
poczucia humoru. Wciąż prowadzi samochód, czę-
sto przekraczając dozwoloną prawem prędkość. 
Mówi biegle po angielsku, niemiecku, francusku i 
rosyjsku. Na pytanie o pasji fotografowania odpo-
wiedział: -"Nie umiem tańczyć, w wojsku zabronili 
mi śpiewać. Nie potrafię malować, a ponieważ 
powiadają, że do fotografii nie trzeba mieć talentu, 
to się tym zająłem...”

 - Anna i Janusz Skowronowie, Nowy Jork
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36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu

„Przegląd  
kolbuszowski” 

liczy na młode talenty!!!
Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją?

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
kontakt tel: 

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 219 25

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

r ekspresowa gotówka
r w domu klienta
r dogodne spłaty rat
r pożyczki od 300 zl
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CENTRUM HANDLOWE

ul. 11 liSToPada 3, 36-100 Kol bu SZo wa

ZaPRaSZaMY Na udaNE ZaKuPY!!!

do PańSTwa dYSPoZYCji:

www.sklepy.orzech.com.pl

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt - 
aGd,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, usługi 
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki, 
dodatki krawieckie

PARTER:  art. Spożywcze , Stoisko 
monopolowe, Chemia Gospodarcza, 
Kantor wymiany walut, bankomat, apteka 
Kawa z ekspresu , Hot -dogi

I PIĘTRO: biżuteria , Centrum Chińskie      

II PIĘTRO: Centrum Medyczne PRoMEdi-
Ca , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , laboratorium, uSG , leczenie bezpłat-
ne – umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERuJEMY uSŁuGI:         Badania techniczne pojazdów:
                                             Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16,  sobota 7 - 13
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

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

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

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

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

     Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q oleju napędowego i etylina u 95 - do sta wy tylko z oRlEN PŁoCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe 

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

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

Sprawdź nasze ceny!!! 

S  T  W - rok powstania 1965
Spółdzielnia  TranSporTu WiejSkiego W rzeSzoWie
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sPecjaLista  GinekoLoG - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

usG 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej 
q przepływy naczyniowe q cytologia

Godziny PrzyjĘć:
wtorek, czwartek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

rejestracja: telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

sPecjaListyczny 
Gabinet Lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz FLis

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

r Pizza r dania obiadowe  
r śniadania  r desery  r alkohole

Organizujemy catering  
oraz przyjęcia okolicznościowe.

Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek:  1000-2100 
sobota - niedziela:         1200-2100

tel. 17 744 40 77
Dowóz na terenie miasta gratis!

przegląd KOLBUSZOWSKINr 208 25

sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

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

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

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

sobota od 8.00-13.00

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser  iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek, 
   likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
   i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie  r ujędrnianie r lifting 
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu 
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa  r  MezoteraPia Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne dla Pań i Panów  r  MakijaŻ Profesjonalny
  r  PrzekŁuwanie ciała – Percing  r  Manicure, Pedicure, 

tiPsy Żelowe  r  MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
  r  solariuM  r  fryzjerstwo daMsko- MĘskie

-  r  koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

Z. P. u. H. STALBET
KOLBuSZOWA,  

uL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

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

koM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

płytki 
ceramiczne
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F.U.H. lUPROM
ZŁOtNIK

 36 - 100  Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da  13 obok Sta ro stwa, tel. 17 22 74 096.
 Oferujemy: 

r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie  
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych 

z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANtUJEMy WySOKą  JA KOść I NISKIE CENy! 1

koNtakt
tel. 17 22 73 658,  781 075 513

       17 22 71 456,  604 54 12 86

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. j. bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564,  
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław bujak,    Halina dudzińska, józef Sudoł,  
dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, adam Kowalski, jan Skowroński, benedykt Popek. Konto: bank Polska Kasa opieki S.a. Grupa 
PEKao S.a. NRb 21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "abaKuS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. wiktora 21, tel. 17 22 70 
230, e-mail: studio@abakuskolbuszowa.pl  Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. iSSN 1232-7646.

kol bu Szow SkI
przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCyJNE CENy

NA WyKONyWANIE ZDJĘć!!!

1

N
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968

www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

P. H. u.
36-100 kolbuszowa, ul. piłsudskiego 125c,  tel.  17 22 72 396

oferuje: 
r  materiały dociepleniowe r  materiały budowlane

r  nawozy sztuczne r  węgiel r   piaski, żwiry r  stal
  r usługi transportowe  r rozładunek towarów HDS-em 

SiedziBa firMY:
36-100 kolbuszowa,

ul. piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396

zapraSzaMY
codziennie od 700 - 1700    

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW
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Geneza i symbolika elementów, c.d.
Według relacji Haliny Dudzińskiej, niestrudzo-

nej badaczki dziejów Kolbuszowej, rodowodu orła 
znajdującego się w herbie miasta należy szukać na 
pałacu, oraz na wcześniejszym dworze hrabiów Tysz-
kiewiczów w Weryni (rel. w AHBP w Mazurach). 
Informację o orle wojskowym stojącym na herbie 
Leliwa, umieszczonym na froncie dworu Zdzisława 
hr. Tyszkiewicza w Weryni, usłyszałem też w latach 
80 – tych w muzeum, od nieznanego mi pracownika 
konserwacji zabytków. Powołał się on na jakąś XIX 
– wieczną publikację, która zawierała krótki opis 
tego dworu i herbu. Niestety, nie zanotowałem ani 
autora, ani tytułu.

Mówiąc o symbolice orła w herbie miasta Kol-
buszowej, w pierwszej kolejności należy podkreślić 
jego mocną wymowę patriotyczną. Wspaniale ma-
nifestował polskość w okresie niewoli narodowej. 
Wyrażał ponad przeciętny patriotyzm mieszkańców 
miasteczka, na czele z jego dworem i plebanią. Pro-
mował polskie godło i barwy narodowe. Rozbudzał 
pragnienie własnego państwa, wraz z jego symbo-
lami. Tęsknotę za wolną, niezawisłą Polską. Jego 
wojskowa sylwetka miała przypominać o walce 
Kolbuszowian o wolną Ojczyznę w Powstaniu Li-
stopadowym 1831 r., zaangażowaniu w tworzenie 
oddziałów partyzanckich płk Zaliwskiego w 1833 
r., udziale w powstaniu 1846 r., następnie Gwardii 
Narodowej 1848 r. i Powstaniu Styczniowym 1863 r. 

labry. Od czasów średniowiecza były one 
nierozłączną częścią herbów rycerskich, później 
szlacheckich. W heraldyce miejskiej były używane 
w wersjach herbów średnich i wielkich. Głównie w 
Europie Zachodniej. W Polsce niezbyt często, ale je 

również używano. W herbie Kolbuszowej 
występowały w skromnej postaci, jako 
pojedyncze, oszczędne kompozycyjnie. 
Nie posiadały wymowy symbolicznej 
poza tym, że podkreślały związek z her-
bem rycerskim. Pełniły funkcję dekora-
cyjną, ozdobną herbu w wersji średniej.   

uŻywanie heRbu z oRłem
W latach 1867 – 1939, czyli okre-

sie galicyjskim oraz II Rzeczypospolitej, 
herb miasta otaczano wielką powagą. Nie 
mniejszą niż herb Galicji, Austro – Wę-
gier, później również Polski. Traktowano 
go, aż do przesady, jak symbol państwo-
wy który należy używać tylko w ważnych 
celach urzędowych. Dlatego zobaczyć 
można go było w niewielu miejscach. 
Pierwszym z nich to szyld Magistratu. 
Znajdował się na frontowej ścianie drew-
nianego budynku, nad wejściem głów-
nym. Na okazałej, wypukłej, metalowej 
tablicy namalowany był starannie napis 
„Magistrat Miasta Kolbuszowej” a nad 
nim herb. Taki szyld możemy zobaczyć 
na fotografii z 1928 r. opublikowanej w 
książce wspomnieniowej kolbuszowskiego Żyda 
Naftalego Saleschűtza (vel Normana Salsitza) pt. A 
Jewish Boyhood in Poland. Remembering Kolbuszo-
wa (Syracuse, 1992). Dwie trzecie jego powierzchni 
zajmował wizerunek herbu. To świadczy, że Kolbu-
szowianie musieli być z niego dumni. Zwłaszcza z 
polskiego orła białego. Przewyższał on wielkością 
tarczę herbową i sprawiał wrażenie, że jest na tym 
szyldzie najważniejszy. Stał na jej szczycie i na la-
brach, w pełnej postaci. Podobnie jak na pieczęciach 

szkoły. Swym wyglądem przypominał orły królów 
polskich – Batorego i Wazów. Na środku tarczy zbli-
żonej kształtem do barokowej były namalowane duże 
ręce z uściśniętymi dłońmi. Nad nimi mały krzyżyk, 
poniżej gwiazdka sześciopromienna (Fot. 18). Drugi 
wizerunek herbu miasta, mający status urzędowego, 
mógł znajdować się w sali posiedzeń Rady Miejskiej. 
Trzeci być może w kancelarii burmistrza. Niestety nie 
znamy ich wyglądu.

Jako urzędowe możemy też traktować wizerun-
ki herbów na pieczęciach miejskich oraz szkolnych. 
Były one używane przez Magistrat i kierownictwo 
szkoły niemal codziennie. Odciskano je na wszyst-
kich ważniejszych dokumentach. Dzięki temu wiele 
z nich zachowało się do dnia dzisiejszego. W latach 
1867 – 1948 używano co najmniej trzynaście wzorów 
pieczęci miejskich, w tym dziesięć tuszowych (jedną 
bez herbu) i trzy lakowe. Szkoły natomiast używały 
sześć wzorów pieczęci z herbami. Wszystkie tuszowe. 
Pieczęcie w laku odciskano tylko w wyjątkowych 
okolicznościach. Do takich należały m.in. oficjalne 
pisma z życzeniami dla Najjaśniejszego Pana oraz 
dyplomy dla Honorowych Obywateli miasta.

W okresie autonomii Galicji herby miast uży-
wane były nie tylko przez Magistraty i instytucje im 
podległe. Także przez różne organizacje, jak choćby 
Straże Ogniowe, Cechy Rzemiosł, czy Towarzystwa 
Gimnastyczne „Sokół”. W Kolbuszowej tzw. gniazdo 

Fot. 13. Herb Kolbuszowej z 1903 r. na sztandarze Związku 
Sokołów Polskich. To obecnie najstarszy znany nam wizeru-
nek barwny. (MSiT w Warszawie)

Fot. 14. Herb na kolbuszowskiej Tarczy Legionów 
z 1915 r. (AN w Krakowie)

Fot. 15. Herb na pieczęci miejskiej z 1916 r. Wzór 
orła wojskowego podobny do tego jaki nosili na 
czapkach legioniści Piłsudskiego. (MKL w Kol-
buszowej)

Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 3)
W 100 - lecie odzyskania niepodległości
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„Sokoła” założono w 1903 r. Wkrótce przesłano do 
centrali we Lwowie dokumenty założycielskie, a 
wraz z nimi rysunek i opis wyglądu herbu miasta. 
Dzięki temu został on dość wiernie wyhaftowany i 
umieszczony na sztandarze Związku Sokołów Pol-
skich, obok innych miast galicyjskich. Ten przepięk-
ny sztandar z 1894 r. przetrwał obie wojny, czasy 
stalinowskie i znalazł się w Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie. Stanowi bezcenny zabytek 
kultury. Wspaniały herbarz miast Polski południowej, 
w tym Kresów. Odnalazłem go po długich, trudnych 
poszukiwaniach. Dzięki temu udało się pozyskać 
kolejne cenne źródło do historii herbu miasta. Źródło 
o znaczeniu kluczowym. Jest to bowiem herb oficjal-
ny, jaki używano w Kolbuszowej na przełomie XIX 
i XX wieku. Z wyraźnie określonymi kształtami i 
barwami poszczególnych elementów. Przedstawia 
w czerwonym polu tarczy, o kształcie zbliżonym do 
barokowej, ręce z uściśniętymi dłońmi, z czarnymi 
rękawami jednakowej szerokości. Nad nimi krzyż 
kawalerski złoty, pod nimi gwiazdę sześciopromienną 
także złotą. Na szczycie tarczy stoi polski orzeł biały, 
w koronie złotej (prawdopodobnie dorobionej bez 
wiedzy Kolbuszowian, albo w II RP), z widocznymi 
łapami. Nie ma labrów. Całość herbu umieszczona 
jest na większej tarczy francuskiej, w polu błękitnym 
jasnym, w celu ujednolicenia kształtów herbów w tej 
części sztandaru (Fot. 13).

Kolejny, równie cenny wizerunek herbu z 
okresu galicyjskiego, jaki udało mi się odnaleźć w 
Archiwum Narodowym w Krakowie, znajduje się na 
fotografii czarno białej (pocztówce) przedstawiającej 
kolbuszowską Tarczę Legionów z 1915 r. Wykonano 
ją w Krakowie, na zlecenie PKN w Kolbuszowej. 
Zgodnie z przesłanym opisem herbu. Centralne 
miejsce tarczy zajmował starannie wyrzeźbiony w 
drewnie herb miasta. Tarczę zbliżoną kształtem do 
barokowej dzieliły ręce z uściśniętymi dłońmi, na 
dwa pola o różnych barwach. W górnym jaśniejszym, 
prawdopodobnie czerwonym, znajdował się krzyż 
grecki. W dolnym ciemniejszym, zapewne błękitnym 
lub czarnym, gwiazda sześciopromienna. Nad szczy-
tem tarczy, na labrach, stał orzeł biały, bez korony, 
z okazałymi skrzydłami. Tarcza ta była uroczyście 
odsłonięta i ubogacona „gwoździami” darczyńców, 
w dniu 3 maja 1916 r. Eksponowano ją w budynku 
Magistratu, aż do września 1939 r. Istnieje obawa, że 
mogła zostać zniszczona przez najeźdźców niemiec-
kich, podobnie jak niektóre sztandary, różne pamiątki 
historyczne, cenne dokumenty, czy akta magistrackie. 
Pozostawione przez ówczesne władze na pastwę 
losu. Tu należy przypomnieć, że herb Kolbuszowej 
posiadał wygląd wybitnie patriotyczny i narodowy. 
Polski orzeł biały, polska tarcza heraldyczna, krzyż 
kawalerski biały na czerwonym tle a więc w polskich 
barwach narodowych, zachwycały Polaków. Ale nie 
podobały się wrogom Polski. Zwłaszcza najeźdźcom 
i okupantom. Z relacji starszych Kolbuszowian wia-
domo, że herby miasta były niszczone na początku 
I wojny światowej przez Moskali, a za niedługo na 
początku II wojny światowej przez okupujących 
miasto Niemców. Nie oszczędzali ich też stalinowcy 
w okresie powojennym.

oRzeł z „oGonolabRami”
Stacjonujący w mieście żołnierze carscy pod-

czas inwazji w latach 1914 – 1915 wyrządzili wielkie 
szkody w Magistracie. Aresztowali i uprowadzili 
burmistrza. Podobno zarekwirowali też pieczęcie 
urzędowe. W jesieni 1915 r. pojawiła się w użyciu 
nowa pieczęć, z napisem otokowym Magistrat Mia-
sta Kolbuszowej. Bardzo podobna do pierwotnej z 
1867 r. lecz nieco inną sylwetką orła wojskowego. 
Tam stał na szczycie tarczy, z ogonem zakrytym jej 
szpicem. Tutaj zaś był umieszczony minimalnie po-
nad jej szczytem. Ogon był tak zakomponowany, 
że przekształcał się w labry, jakby długie ozdobne 
pióra, rozchodzące się na boki i obejmujące tarczę 
do połowy jej wysokości. Kształt tarczy pozostał 
taki sam. Również elementy godła, choć ich kontury 
przedstawione były bardziej wyraziście, zwłaszcza 
krzyż kawalerski i gwiazda sześciopromienna.

Nowy wzór orła z tzw. „ogonolabrami” spo-
tykamy m.in. na pieczęci tuszowej, odciśniętej na 
dokumencie ewidencyjnym Wł. Skowrońskiego (Fot. 
15), sporządzonym 8 marca 1916 r. (MKL w Kolbu-
szowej). W tym samym czasie wykonano również 
nową pieczęć Żeńskiej Szkoły Ludowej Pięcioklaso-
wej z identycznym wzorem herbu, w tym orła. Obie 
używane były do końca wojny a następnie jeszcze 
w latach  20 – tych. Magistrat posługiwał się rów-
nież pieczęcią z napisem otokowym Zarząd Miasta 
Kolbuszowej. Nie wiadomo dokładnie kiedy, choć 
wiele wskazuje że około roku 1916, wykonano nowy 
tłok do odciskania pieczęci w laku. W spuściźnie po 
dr K. Skowrońskim (MKL w Kolbuszowej) zacho-
wał się taki odcisk. Mieści napis  Magistrat Miasta 
Kolbuszowej oraz herb. Orzeł tam przedstawiony 
nie jest przedniej urody. Tak samo wychodzące z 
niego „ogonolabry”. Natomiast tarcza barokowa, 
ręce, krzyż kawalerski i gwiazda sześciopromienna 
prezentują się bardzo ładnie (Fot. 16).

Druga Rzeczypospolita była niezbyt stabilna 
względem ustawodawstwa dotyczącego używania 
pieczęci miejskich z herbami. Za wolno szło rów-
nież zatwierdzanie przez MSW oficjalnych wzorów 
herbów. Władze państwowe preferowały używanie 
pieczęci z herbami województw, lub tylko napiso-
wych. Materiały źródłowe dowodzą jednak, że wła-
dze miasta Kolbuszowej nie podporządkowały się 
temu i nadal używały na pieczęciach urzędowych 
wizerunki swego dawnego herbu. Co ciekawe, nadal 
z orłem bez korony.

Obserwując używanie herbu w okresie gali-
cyjskim oraz II RP można stwierdzić, że było ono 
bardzo ograniczone. Znikome w porównaniu z dniem 
dzisiejszym. Przyjęty w 1867 r. przez miasto herb w 
wersji średniej był bardzo ładny, ale jednocześnie 
w tamtym czasie bardzo trudny do wykonania, ko-
piowania, powielania. Zwłaszcza takie elementy jak 
- sylwetka orła, tarcza barokowa  i ręce z uściśniętymi 
dłońmi. Fachowe ich wykonanie trzeba było zlecać 
profesjonalnym malarzom lub rzeźbiarzom, co nie 
było ani łatwe, ani tanie. Głównie z tego powodu 
herb nie mógł być używany zbyt często. Z uwagi 
na wyeksponowane symbole patriotyczne herb był  

niszczony przez wrogów Polski. Tych zewnętrznych 
i tych wewnętrznych, rodzimych. Dlatego tak mało 
jego wizerunków przetrwało do obecnych czasów.  
(cdn.)  

Fot. 16. Herb Kolbuszowej na pieczęci lakowej z 
ok. 1916 r. Ładna tarcza barokowa, krzyż kawa-
lerski, ręce i gwiazda sześciopromienna. (MKL w 
Kolbuszowej)

Fot. 17. Herb na pieczęci szkoły męskiej z 1916 
r. Widoczny orzeł stojący na labrach, w pełnej 
postaci. (MKL w Kolbuszowej)

Fot. 18. Szyld na budynku kolbuszowskiego Ma-
gistratu, w 1928 r. Dwie trzecie jego powierzchni 
zajmuje herb z orłem białym. (N. Salsitz, A Jewish 
Boyhood…, 1992) 

 Benedykt Popek 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 29336

HuRTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HuRTOWA I DETALICZNA
OFERuJEMY:

r pasy klinowe r łożyska r tuleje r segery  
r  uszczelnienia r opaski r smarowniczki  

r  przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00, 

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

www.walor.com.pl

oFerujeMy:
r wymianę rozrządu
r naprawę zawieszenia 
r naprawę układu hamulcowego
r wymianę amortyzatorów
r wymianę klocków, szczęk i tarcz hamulcowych
r wymianę olejów, filtrów
r wymianę tłumików
r toczenie tarcz hamulcowych
r montaż haków holowniczych

waRSztat 
SAMOCHODOWY

przykłady rat równych (liczby m-cy):
Kwota kredytu np.: 24 48 72 84 120
4000 zł rata już od: 205,87 113,15 82,73 x x
15000 zł rata już od: 692,10 380,37 277,81 x x
30000 zł rata już od: 1 356,68 732,25 525,85 467,44 363,82
60000 zł rata już od: 2 686,08 1 436,50 1 022,65 905,27 696,34
100000 zł rata już od: 4 431,61 2 348,04 1 656,82 1 460,38 1 109,70

Promocja Kredytu Gotówkowego!
Spłać kredyt w innym Banku!

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 17 22 71 521
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem 
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Opłata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora.

Ponadto Kredyt Hipoteczny (zakup mieszkania, budowa domu, inne), Kredyt Firmowy,
                              Konto „Jakie Chcę” – sam decydujesz o koncie!

Cel dowolny, różne formy dochodu 
(także krótkie zatrudnienie), 
brak ograniczeń wiekowych. 
Decyzja w 10 minut. 
Także na oświadczenie.


