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Z powodu błędu technicznego (niewłaściwe kolory), który pojawił się w poprzednim wydaniu, materiał publikowany
na str. 2-3 oraz 38-39 (bieżącego wydania) drukowany jest ponownie w poprawnej formie. Czytelników i autora publikacji serdecznie przepraszamy . (-)

W 100 - lecie odzyskania niepodległości

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 herbami używanymi przez kolbuszowskich hrabiów
Tyszkiewiczów, badań nad heraldyką miasteczek
galicyjskich oraz nad historią miasta Kolbuszowej lat 1867 - 1918, dokonałem rekonstrukcji
pierwotnego herbu. Oparłem się głównie na
dziesięciu wybranych, jak mi się wydaje najwartościowszych 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 Szkoły 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 amatorskim) herbu Kolbuszowej, wykonanym ok. 1880
r. na podstawie odcisku pieczęci oraz informacji 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 Polskich 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 herbem, 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 Kolbuszowej), 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 herbem (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, dwupolowej, 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 elementów herbu - widoczne na odciskach pieczęci
miejskich z lat 1867 - 1948, oraz innym materiale
ikonograficznym - z wizerunkiem herbu Leliwa wytłoczonym na okładce kategornika (Fot.
11), rzuca się w oczy ich wielkie podobieństwo.
Rysunki (kontury) tarczy herbowej, z charakterystycznym ostrym szczytem, „suchych” labrów
oraz gwiazdy sześciopromiennej pustej w środku, 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 Królestwa Galicji i Lodomerii. Arcydzieło sztuki
heraldycznej. Do tego, bijący mocno blaskiem
patriotyzmu. Poprzez znakomicie dobraną symbolikę opowiadał o historii oraz tożsamości miasta
Kolbuszowej.

Geneza i symbolika elementów
W herbie tym nie znajdziemy rzeczy przypadkowych. Wszystko było starannie przemyślane, 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, podkreślała największy rozwój miasta w tej właśnie
epoce. Druga, francuska, miała upodobnić herb
stolicy do herbu państwowego. Tarcza herbu Kolbuszowej była określana w heraldyce jako „baroko-

Fot. 7. Herb Kolbuszowej na pieczęci miejskiej z
1875 r. Dobrze widoczny polski orzeł biały, wojskowy, 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 ostrzejszymi promieniami. (AP w Rzeszowie)
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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 herbie 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 renesansowej, a ta od niemieckiej turniejowej, posiadającej
jedno boczne wklęśnięcie półokrągłe na kopię. Polska zaś miała dwa, po obu bokach tarczy.
Pole czerwone. Stanowiło najlepsze tło dla
krzyża kawalerskiego srebrnego (białego). Razem
tworzyły barwy narodowe Polski. Wyrażały patriotyzm 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 pieczęciach miejskich, zwłaszcza szkolnych, jak też
na sztandarze Związku Sokołów dowodzą jednoznacznie, że miał kształt krzyża kawalerskiego
(nie maltańskiego, nie greckiego), czyli równoramiennego 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 tradycji rycerskich właścicieli Kolbuszowej. Taki sam
krzyż, w barwach narodowych, widniał na sztandarach, chorągwiach i napierśnikach husarskich.
Symbolizował także kolbuszowski Kościół, któremu 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 Feliksa Tarnowskiego, jak również późniejszych bardzo
zasłużonych dla Kolbuszowej hrabiów Tyszkiewiczów. W herbie miasta symbolizowała miejscowy
dwór, który reprezentował na ów czas Zdzisław
hr. Tyszkiewicz, marszałek Powiatu Kolbuszowskiego, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Warto dodać że gwiazda, księżyc i błękit w herbie Leliwa
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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 heraldyczna, sześciopromienna złota.
Ręce. Centralnym i największym elementem
godła były dwie ręce z uściśniętymi dłońmi. Rękawy miały jednakową szerokość, dłonie barwę cielistą. Symbolizowały zawieranie dobrej, zgodnej
transakcji przez rzemieślników (rękodzielników)
i handlowców kolbuszowskich z kontrahentami.
Także gest finalizowania transakcji, czyli przybija- Fot. 10. Polski orzeł biały obejmujący skrzydłami
nie tzw. „piątki” na zgodę. Zadowolenie obu stron. herby Leliwa – Tarnowskich i Tyszkiewiczów. Pałac w Weryni k. Kolbuszowej. Rok 2006
To właśnie było dla ich życia najważniejsze. Zgodna 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 Rzeczypospolitą Transakcji Kolbuszowskiej, zawartej 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. Gumowskiego (Herby miast…, 1960) i prof. M Haisiga (Miasta Fot. 11. Herb Leliwa na kategorniku Klucza Kolpolskie…, 1967). Na sztandarze Związku Sokołów buszowa hr. Tyszkiewiczów z ok. 1830 r. Być może
ukazane są na czarno. Podobnie na pocztówce S. od niego odwzorowany został kształt tarczy, labrów
i gwiazdy. (AHBP w Mazurach)
Chrapkowskiego (Herby miast…, 1960).
Orzeł. Integralnym elementem
herbu, choć znajdującym się poza tarczą,
był orzeł. Jak już wyżej wspomniano,
był to polski orzeł biały, bez korony, w
postaci jakiej używało polskie wojsko.
Umieszczony 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 postaci 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 Fot. 12. Herb miasta Kolbuszowej z 1867 r., według rekonczako żołnierzy Powstania Listopado- strukcji B. Popka. (Copyright by Benedykt Popek 2018)
wego. Niemal identyczny wzór orła bez
korony, jak na pieczęciach z 1875, 1916 i 1932 r., ówczesny właściciel dóbr Kolbuszowa, zięć Jerzego
nosili na swych czako żołnierze galicyjskiej Gwardii hr. Tyszkiewicza. Być może to z jego czako skoNarodowej w 1848 r. Tu należy zwrócić uwagę, że piowano orła do herbu miasta. (cdn.)
dowódcą kolbuszowskiej GN był Konstanty Rucki,
Benedykt Popek

Część trzecią "Orzeł w herbie Kolbuszowej" czytaj na stronach 38 - 39
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Bogdan Romaniuk

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego Każdy kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki”

Szanowni Państwo!

od wieków niesie wiarę i nadzieję.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
błogosławi naszej Ojczyźnie
oraz napełni wszystkie serca radością i pokojem.
Życzę, aby świąteczny czas upłynął nam i naszym Rodzinom
w zdrowiu i wzajemnej życzliwości.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

i pt.: „Świerszcze wybielone na kość”,
dbędzie się 26 października o godz. 19:00
licji”.
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ażowało się
adziesiąt osób.
zniowie miekazję poznać
dzictwo kultue i historyczne
onu,
a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały zee i przygotowane przez badaczy z gimnazjów
kół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia
8 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące konu dostępne są na stronie internetowej www.
eumkolbuszowa.pl
szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Izabela Wodzińska
tel. 17 227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl
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Niedziela Palmowa w skansenie

W tę niezwykłą niedzielę Muzeum zaprasza na warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz pokaz
tłoczenia oleju.

Praca nad symboliczną wiązanką połączona
będzie – jak co roku – z wysłuchaniem opowieści o tradycjach świątecznych związanych z tym
dniem oraz wyplataniem palm. O 13.00 w olejarni
z Brzyskiej Woli odbędzie się pokaz tłoczenia oleju. Wojciech Dragan, etnograf z Muzeum, pokaże,
jak wyglądał ten proces. Po warsztatach i pokazie
zostanie odprawiona msza św. z poświęceniem
palm w kościele pw. św. Marka Ewangelisty.

eklamę!

Plan ostatniej wielkopostnej niedzieli:
12.00 – 13.40 – warsztaty wykonywania tradycyjnej
palmy wielkanocnej
grupa 1: 12.00 – 12.40
grupa 2: 13.00 – 13.40
13.00 – pokaz tłoczenia
oleju na ciepło w olejarni z
Brzyskiej Woli
14.00 – msza św. z poświęceniem palm
Zapisy na warsztaty:
e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl, tel. 17 227 12 96
Koszt warsztatów: 10
zł – 1 osoba , 15 zł – rodzic i dziecko, 20 zł – rodzice i dzieci
Dla pozostałych wstęp do skansenu – 7 zł,
bilet rodzinny – 22 zł, dzieci do lat 7 – bezpłatnie
szczegóły na:

www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail: etnografia@muzeumkolbuszowa.pl

Na święty Józwa przez pole bruzda
286, Początek wiosny
w dorocznym kalendarzu obrzędowym był ważnym i wyczeki71 456
wanym momentem – ziemia budziła się do
życia, aby móc wydać plony.

Dlatego w tym czasie powszechnie stosowano
wiele praktyk, często o magicznym charakterze,
mających na celu wzmocnienie sił witalnych ziemi
oraz zapewnienie dobrych plonów.
Znakiem zbliżającej się wiosny są przylatujące bociany. Uważano, że wracają one na św. Józefa,
czyli 19 marca. Tego dnia rozpoczynano pierwsze
wiosenne prace w polu. Świadczy o tym przysłowie
„Na święty Józwa przez pole bruzda”.
Z kolei 25 marca świętowano Zwiastowanie
NMP – w tradycji ludowej zwane dniem Matki Boskiej Roztwornej – wierzono, że tego dnia otwiera
się ziemia. Matka Boska w ludowym przekazie
uważana była za patronkę przyrody i płodności.
Symbolem końca zimy i początku wiosny
był znany do dziś zwyczaj topienia lub palenia marzanny – ustrojonej słomianej kukły, która przed-

stawiała śmierć.
Kukłę wynoszono
ze wsi, podpalano i
wrzucano do rzeki.
Jej unicestwienie
miało przywołać
wiosnę, czyli odradzające się życie.
Obserwując
aurę pierwszych
wiosennych dni,
przepowiadano
przyszłość. Mówią
o tym liczne ludowe przysłowia:
„Suchy marzec,
mokry maj, będzie żyto jako gaj!”
„Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi!”
„Święty Józef pogodny, będzie roczek dorodny!”
„Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to
mokrą wiosnę nam przywoła!”

„Mgła na Zwiastowanie znaczy rzek rozlanie!”
Magdalena Fołta
Źródło:
Andrzej Karczmarzewski, Ludowe obrzędy
doroczne w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 2011.

40 lat minęło ...

Serdecznie zapraszamy 9.06.2018 r. na jubileuszowe spotkanie absolwentów
Technikum Rolniczego 1975-1978 kl. B

Scenariusz spotkania
9:30 - spotkanie przed szkołą
10:00 - Msza św. w kaplicy Tyszkiewiczów
11:00 - 13:30 - zwiedzanie szkoły - spotkanie z wychowawcą
13:30 - spotkanie towarzyskie w Restauracji Wisienka

Dodatkowe informacje
pod numerem telefonów:
505 581 700, 667 580 835
www. http://zswerynia.pl/Absolwent
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Dzień Żołnierzy Niezłomnych

W dniu 1 marca w Weryni odbyły się
uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod
pamiątkową tablicą Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni. Wiązanki złożyli m.in: Jan
Szadkowski Prezes Zarządu Związku Sybiraków w
Kolbuszowej, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Marian Hopek Zastępca Przewodniczącego Rady
Powiatu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Julian
Dragan Radny Rady Miejskiej, Dariusz Bździkot
przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,
Zbigniew Pytlak Sołtys Weryni, Emil Wilk Radny
Rady Powiatu oraz nauczyciele i młodzież szkolna.
Na czele pocztów sztandarowych szkół oraz

OSP, zebrani przeszli do kościoła
parafialnego pw. Św. Maksymiliana
Kolbe. Mszę Św. koncelebrowali
ks. Jarosław Depczyński proboszcz
Parafii w Weryni, dziekan Dekanatu
Kolbuszowa Wschód ks. Kazimierz
Osak oraz ks. Lucjan Szumierz proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich
Świętych w Kolbuszowej.
Po nabożeństwie w szkole
podstawowej odbyła się kolejna
część uroczystości. Uczniowie
szkoły zaprezentowali program
słowno –muzyczny.
A. Selwa

Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy
dla klas szóstych „Uczniowie Galileusza”

2 marca 2018 roku po raz ósmy odbył się konkurs matematyczno- przyrodniczy dla uczniów klas szóstych „Uczniowie Galileusza” zorganizowany przez
Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi
w Widełce.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje
Nadleśnictwo Głogów Małopolski, które jest fundatorem nagród. Rywalizację w konkursie podjęło
dziewięć zespołów trzyosobowych z klas szóstych
Gminy Kolbuszowa.
Zadania konkursowe zawierały zadania z

matematyki i przyrody. Do rozwiązania uczniowie
mieli zadania tekstowe, test wielokrotnego wyboru,
formułowanie obserwacji i wniosków na podstawie
doświadczeń, zagadki geometryczne a także rozpoznawanie płazów i gadów na podstawie opisu.
Laureaci konkursu:
I miejsce SP nr 1 Kolbuszowa:
- Patrycja Wiącek
- Łucja Kamiński
- Mikołaj Brodziuk
II miejsce SP Widełka:
- Oliwia Płoch
- Mateusz Chuchro
- Maksymilian Szalony
III miejsce SP nr 2 Kolbuszowa:
- Julia Dziechciarz
- Dominika Syper
- Piotr Staniszewski
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.
mgr Agata Dulska-Jeż
mgr Mirosława Rząsa

Laureaci konkursu.
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Pro publico bono…

Z Czesławem Białasem – społecznikiem, prezesem jednostki OSP w Mazurach, rozmawia Benedykt Popek
W naszym powiecie żyje i działa wielu wybitnych, zasłużonych społeczników. Są to ludzie,
którzy chętnie angażują się dla dobra innych, zgodnie
z łacińską maksymą pro publico bono. Nie oglądając
się na własne korzyści. Im nie trzeba mówić co zrobić. To oni obserwują rzeczywistość, zastanawiają
się i podpowiadają innym co zrobić, jak i kiedy. Ale
nie na zasadzie „weźmy się i zróbcie”, lecz sami
dają przykład pracowitości. Takich ludzi można dostrzec pośród strażaków ochotników. W niewielkich
jednostkach wiejskich, gdzie swym zapałem, pomysłowością, zdolnościami organizatorskimi oraz pracowitością, starają się nieustannie podnosić poziom
bezpieczeństwa pożarowego. Unowocześniać sprzęt
gaśniczy i rozbudować bazę. Utrzymywać jednostki
na jak najlepszym poziomie. Chętnie angażują się
w różnego typu działania społeczno – gospodarcze,
kulturalne i oświatowe na terenie swoich wsi. Nie
szczędząc przy tym cennego czasu i energii. Nie
oczekując wdzięczności ogółu mieszkańców.
Do takich osób należy Czesław Białas, znany społecznik, prezes jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mazurach, w gminie Raniżów. Na co
dzień wzorowy rolnik, mechanik maszyn rolniczych,
racjonalizator. Prowadzi wspólnie z żoną Marią gospodarstwo rolne, w tym chów bydła mlecznego.
Gdy trzeba, przerywa prace w gospodarstwie i jedzie
załatwiać sprawy strażackie. Albo wiejskie, wspierając sołtysa. Warto więc przybliżyć jego sylwetkę.
Ukazać choćby w kilku zdaniach efekty społecznego
zaangażowania. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż pan
Białas należy do ludzi skromnych, nie chwalących się
sukcesami osobistymi jako prezesa, jak też sukcesami
jednostki w której działa. Ale spróbujmy.
Benedykt Popek: Zacznijmy naszą rozmowę od dość odległych już czasów. Lat pańskiego
dzieciństwa i ówczesnej straży prowadzonej przez
naczelnika Marcina Chorzępę. Jak zapisała się
tamta straż pożarna w pańskiej pamięci?
Czesław Białas – Naczelnika Chorzępę znałem
bardzo dobrze, ponieważ był to mój niedaleki sąsiad.
Czasami bywał u mnie w warsztacie z drobnymi

robotami, ale o straży jakoś wtedy nie myślałem. Jak
na tamte czasy, to nasza straż prezentowała się dość
dobrze. Miała nową remizę z połowy lat 70 – tych,
samochód „Żuk” z przyczepką na węże, motopompę
i podstawowy sprzęt strażacki.
Co zadecydowało, że wstąpił pan do OSP?
- Mój bliższy kontakt z mazurską strażą zaczął
się w 1997 r. kiedy to ówczesny prezes Józef Fila
poprosił mnie o remont „Stara 660” pozyskanego z
wojska, który był w nie najlepszym stanie. Jubileusz
75 – lecia założenia OSP w Mazurach, związany z
poświęceniem wyremontowanego przeze mnie samochodu i przystosowaniem go do celów gaśniczych,
nadaniem sztandaru naszej jednostce, rozpaliły we
mnie chęć do działalności w straży. Zawsze podobały
mi się słowa św. Jana Pawła II – „Człowiek jest tyle
wart, ile zrobi dla drugiego człowieka”.
Czyli straż miała okazję wykorzystać pana
umiejętności…
- Jak wspomniałem, od samego początku mojej
przygody ze strażą, zawsze miałem ręce pełne roboty.
A to przy sprzęcie, to przy pracach remontowych.
Oczywiście pomagało mi w tym wielu kolegów
strażaków.
Od kiedy pełni pan funkcję prezesa?
- W roku 2011 zostałem wybrany na prezesa
naszej jednostki. Wcześniej pełniłem funkcje mechanika – kierowcy i zastępcy prezesa.
Co w okresie sprawowania tej funkcji udało
się zrobić dla mazurskiej jednostki?
- Wspólnie z kolegami zrobiliśmy w ostatnich
latach bardzo dużo. Poddasze remizy zostało adoptowane na Salę Pamięci i Tradycji naszej jednostki.
Wybudowaliśmy zadaszoną podłogę taneczną ze
sceną. Altanę grillową. Zrobiliśmy remont samochodu osobowego „VW Transporter”. Najbardziej
cieszy mnie i moich druhów zakupiony samochód
„Iveco Magirus”, którego myślę, że dzięki pomocy
św. Floriana” znalazłem w internecie. Jako prezes
starałem się o pozyskanie środków finansowych od
darczyńców oraz sprzętu nowego, jak też używanego

Prezes Cz. Białas z sołtysem J. Adamczykiem, podczas wręczania kwiatów na imprezie z okazji Dnia
Kobiet. W świeżo odremontowanym Domu Strażaka. Fot. B. Popek

Czesław Białas, prezes mazurskiej OSP od 2011 r.
z PSP w Rzeszowie i Kolbuszowej. Dzięki temu
posiadamy pompę szlamową, radiotelefony, nowe
węże, hełmy, pilarkę spalinową. Z wypłat za udziały
w akcjach ratowniczych, które strażacy przekazują na
potrzeby jednostki, został zakupiony i zamontowany
nowoczesny system alarmowania. To usprawniło
gotowość do wyjazdów. Wymieniłem tylko niektóre
ważniejsze rzeczy. Było jeszcze wiele innych.
Ostatnia większa inwestycja to termomodernizacja budynku Domu Strażaka. Wzrok
przyciąga nowa piękna elewacja. Co konkretnie
zostało tam zrobione?
- Marzenia o dociepleniu budynku spełniły się
w 95 – lecie naszej straży. Napisaliśmy wniosek do
WFOŚ w Rzeszowie, który wspomagał poseł Mieczysław Miazga, radny Sławomir Spaczyński oraz
Urząd Gminy w Raniżowie. Po otrzymaniu dotacji
w kwocie 78 tys. oraz dofinansowaniu z Gminy i
mienia wsi Mazury, mając w sumie 135 tys. zł ruszyły
prace remontowe. Ze względu na późną jesień były
obawy o dotrzymanie terminu rozliczenia dotacji (do
15 grudnia 2017 r.). Przyznam się, że spędzało mi
to sen z oczu. Ale wszystko się udało. Docieplona
została posadzka na gruncie, fundamenty, ściany
zewnętrzne i sufity. Wymieniono stolarkę drzwiową
i okienną. Zamontowano elektrycznie sterowaną
bramę garażową. Po zakończeniu prac zewnętrznych,
zimą przeprowadziliśmy prace remontowe wewnątrz,
które nie były objęte projektem. Za pieniądze (15 tys.)
z funduszu mienia wiejskiego. Ukoronowaniem całej
inwestycji jest piękny napis na elewacji budynku,
z herbem naszej wioski oraz logo Związku OSP,
za kwotę 3 tys. zł, pokrytą całkowicie z ofiarności
naszych strażaków.
Czy może pan ujawnić jakie macie plany na
bliższą i dalszą przyszłość?
- Jak są chęci do działania, to marzeń i planów
jest zawsze bardzo dużo. Myślę, że przy obecnym
zaangażowaniu wspólnie z moimi druhami uda się
wiele z nich zrealizować. Najważniejsi są ludzie. Jak
wspomniał kiedyś w rozmowie ze mną pan Stanisław
Kosiorowski, honorowy prezes Zarządu Powiatowego – „Na nic piękne remizy, nowe samochody i sprzęt,
jak nie będzie strażaków”.
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Straż mazurska zawsze dawała piękne
przykłady współpracy z różnymi instytucjami i
organizacjami działającymi we wsi. Jak ta współpraca wygląda obecnie?
- Za czasów wcześniejszych władz OSP, tak
i teraz straż we wsi była i jest zawsze gotowa do
współpracy. Do pomocy wszystkim którzy tego potrzebują. Staramy się współpracować jak najbliżej
z naszym sołtysem strażakiem, Radą Sołecką, księdzem proboszczem, dyrekcją szkoły, Kołem Gospodyń Wiejskich, zespołem „Mazurzanie” i wszystkimi
którzy chcą z nami współpracować. Jesteśmy na
wszystkich uroczystościach kościelnych, państwowych i wiejskich. Reprezentujemy wioskę Mazury
na wojewódzkich pielgrzymkach strażaków. Od 15
lat bierzemy udział w corocznych paradach straży
grobowych. W ostatnim roku byliśmy również z
dziecięcą strażą grobową, którą udało się zawiązać
dzięki współpracy z rodzicami.
Co chciałby pan życzyć z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego czytelnikom naszej
gazety?

9

Dom Strażaka w Mazurach po niedawno ukończonej termomodernizacji. Wygląda naprawdę okazale.
- Dużo łask od Chrystusa Zmartwychwstałego,
wiary, nadziei, zdrowia, bo to jest najważniejsze.
Świąt w atmosferze ciepła rodzinnego.

zdrowia, zaangażowania w służbę – Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek. Niech Chrystus Pan błogosławi
i święty Florian ma nasze wioski w opiece.

A druhom strażakom?
- Wszystkim strażakom życzę również dużo

Tego samego i my panu prezesowi życzymy… Dziękuję za rozmowę.

Finansowo

Czy oświetlenie uliczne typu LED
pozwoli samorządom obniżyć koszty?
Przypomnienie i spostrzeżenia.
Szukając oszczędności, władze samorządowe w naszym kraju często włączają
oświetlenie tylko na kilka godzin wieczornych i porannych. Są już w Polsce przykłady gmin pokazujące, że dzięki mądrej inwestycji można oświetlać drogi i ulice nawet
przez całą noc, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków na energię o ponad 50%, co
ma istotny wpływ na finanse gminy. Są to przykłady gmin nie tylko miejskich, ale
również wiejskich – o stosunkowo dużym obszarze i jednocześnie małym zagęszczeniu
zabudowy.
To wszystko dzięki zastąpieniu starych lamp
rtęciowych i sodowych lampami typu LED i inwestycją w nowoczesne sterowanie.
Jak podają producenci, lampy uliczne oparte na technologii LED to obecnie najbardziej
oszczędne źródło światła do oświetlenia autostrad,
skrzyżowań i ulic. Dzięki innowacyjnej technologii
wydajność takiej lampy sięga do 100 lumenów na
Watt. Oświetlenie uliczne musi być przystosowane
do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych.
Klasa szczelności IP65 i duża odporność na różnice
temperatur oraz światło o wysokim kontraście powoduje, iż lampy uliczne LED spełniają wszystkie
wymogi niezbędne do zastąpienia ich w miejsce
lamp starego typu.
Ciekawe, że jeden ze światowych koncernów
produkujących nowe systemy oświetlenia pierwszy
tego typu projekt w Polsce przeprowadził w gminie
liczącej 3800 mieszkańców. Dało to doskonałe
efekty. Dokonano modernizacji 354 opraw oświetleniowych, z czego 213 wymieniono na nowe
oprawy Led o mocy 55W i 73W. W pozostałych
oprawach, po gruntownym przeglądzie, funkcjo-

nujące dotąd źródła światła zostały wymienione
na energooszczędne źródła LED-owe. Ponad połowę wymienionych opraw stanowiły przestarzałe
oprawy rtęciowe o mocy 250W oraz 125W. Przed
modernizacją moc oświetlenia ulicznego w gminie
wynosiła 54 kW, natomiast po wymianie na oprawy LED jest to 26kW. Ponadto nastąpiła znaczna
poprawa oświetlenia ulic, wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a koszty zużycia energii
spadły o ponad 50%. Zainstalowane oprawy zostały też wyposażone w sterowniki, czyli fabrycznie
zaprogramowane urządzenie zmieniające natężenie
oświetlenia, dzięki którym można uzyskać dodatkowe 30% oszczędności energii.

Okazuje się, że niektóre samorządy z powiatu kolbuszowskiego zaczęły w końcu inwestować
w oświetlenie typu LED. Wystarczy przejechać
lub przejść wieczorem przez centrum Woli Raniżowskiej. Już bezpieczniej i bardziej oszczędnie.
Oby tak dalej!
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze finansów,
zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji)
oraz importu w największych firmach Podkarpacia
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Relacja z angielskiej przygody

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni już drugi tydzień przebywają w Londynie.
O tym jak minął im ten czas opowiada jedna z uczennic
Patrycja Gielarowska.

„Drugi tydzień pobytu w Londynie znowu szybko minął. Za nami
pierwsze dni w pracy, które były pełne różnych emocji - niepokoju a
równocześnie ekscytacji. Pomimo strachu daliśmy radę! Pracujemy
najlepiej jak potrafimy, przyglądamy się, uczymy na błędach i nigdy
więcej ich później nie popełniamy, a przede wszystkim zdobywamy
doświadczenie, dzięki któremu otwieramy sobie drzwi do lepszej przyszłości. Język angielski stał się dla nas codziennością, dlatego używamy
go już ze zdecydowanie większą lekkością, niż podczas pierwszych dni
naszego pobytu.
Poznaliśmy mnóstwo sympatycznych osób, które ułatwiły nam zaklimatyzowanie się w nowych dla nas miejscach. Jak zwykle londyńskim
metrem udaliśmy się po raz kolejny na podbój tej interesującej stolicy
Anglii. Zobaczyliśmy Piccadilly Circus i słynnego Erosa, udaliśmy się
także wzdłuż Tamizy w kierunku London Bridge. Podziwialiśmy go
jednak z daleka, bo zaskoczyła nas wszystkich nietypowa angielska
pogoda, zamiast deszczu był śnieg, a mróz szczypał nas w uszy.
Londyn kusi niezwykłym klimatem, miejscami pięknymi uroku...
Jednym z nich jest London Eye, który odwiedziliśmy w niedzielę, dostarczył nam niespotykanych emocji. Nie ominął nas również moment
relaksu, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu, czyli wypad na
kręgle! Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Przed nami kolejny tydzień
praktyk, niestety już ostatni... Pełni energii wkraczamy w ostatnie etapy
naszej londyńskiej przygody...

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni z wizytą w
Londynie.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI UL. 11 LISTOPADA 10 36-100 KOLBUSZOWA
Kolbuszowa dnia 16.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(DZ.U. z 2017 r., poz. 1257
Starosta Kolbuszowski zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Kolbuszowej z dnia
14.03.2018r (data wpływu: 15.03.2018r) zostało (1161/11, 1161/12), 1161/3(1161/13, 1161/14),
wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania 1161/4 (1161/15, 1161/16), 1161/5(1161/7, 1161/8),
dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na reali- 1161/6(1161/9, 1161/10)1203/1(1203/3, 1203/4),
zację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: 1203/2(1203/5, 1203/6), 1164(1164/1, 1164/2),
przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicz- 1202(1202/1, 1202/2), 1165 (1165/1, 1165/2),
nej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków 1201 (1201/1, 1201/2), 1166 (1166/1, 1166/2),
Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00” w jednost- 1200 (1200/1, 1200/2), 1167/1 (1167/3, 1167/4),
ce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, 1167/2 (1167/5, 1167/6), 1199 (1199/1, 1199/2),
1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZACE 1198(1198/1, 1198/2), 1169 (1169/1, 1169/2),
POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgrani- 1196/2 (1196/3, 1196/4), 1195/2 (1195/3, 1195/4),
czających teren inwestycji) obręb 0009 Kolbuszowa 1194/2 (1194/3, 1194/4), 1172/1 (1172/6, 1172/7),
1193/2(1193/3, 1193/4), 1172/2(1172/8, 1172/9),
Górna: 1184/2, 1157/4, 1173/3;
2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTY- 1192/2(1192/3, 1192/4), 1172/3 (1172/10, 1172/11),
CJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren 1191/2 (1191/3, 1191/4), 1172/4 (1172/12, 1172/13),
1190/2 (1190/4, 1190/5), 1188/7 (1188/8, 1188/9),
inwestycji)- obręb 0009 Kolbuszowa Górna:
1157/1(1157/5, 1157/6, 1157/7), 1156/3 1187/2 (1187/3, 1187/4), 1186/2 (1186/3, 1186/4),
(1156/6, 1156/7), 1156/4 (1156/8, 1156/9), 1185/2 (1185/3, 1185/4) (w nawiasie wskazano
1156/14 (1156/16, 1156/17), 1156/15 (1156/18, działki po planowanym podziale, wytłuszczoną
1156/19), 1205 (1205/1, 1205/2), 1158 (1158/1, czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku
1158/2, 1158/3), 1204 (1204/1, 1204/2), 1161/2, podziału, przeznaczone pod inwestycję).
3. DZIAŁKI PRZEWIDZIANE POD OBIEK-

TY BUDOWLANE (czasowe zajecie) 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)
Strony postępowania mogą zapoznać się z
treścią postanowienia w Wydziale Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11. Listopada 10 w godzinach pracy urzędu
tj. pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 w terminie 7
dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Od postanowienia służy stronom zażalenie do
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego, w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz publikacji
w prasie lokalnej.
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Gimnazjada

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej była organizatorem konkursu o
nazwie Powiatowa Gimnazjada Patriotyczna.

Była to ósma edycja konkursu. Patronat honorowy sprawowali: poseł na Sejm RP Zbigniew
Chmielowiec i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.
Ten rok jest rokiem szczególnym, jubileuszowym.
Obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasze państwo. Pewnie dlatego tegoroczna Gimnazjada przybrała szczególny charakter, choćby przez liczbę szkół, które odpowiedziały
na nasze zaproszenie. Zgłosiło się siedem placówek (oprócz nas), co jest swoistym rekordem. W
konkursie wzięło udział ok. dwustu uczestników.
Chociaż było to nie lada wyzwanie, nie kryliśmy

zadowolenia z tak dużego zainteresowania naszą
imprezą. Do Kolbuszowej przybyli uczniowie z
Raniżowa (dwie drużyny - SP i Gimnazjum), ze
SP w Dzikowcu, SP i Gimnazjum w Niwiskach,
SP w Trzęsówce, SP w Widełce i Gimnazjum i SP
w Woli Raniżowskiej. Poziom prezentowany przez
uczestników był bardzo wyrównany. Niezależna
komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Biblioteki Miejskiej, Muzeum Regionalnego i
Miejskiego Domu Kultury miała bardzo trudne
zadanie. Uczniowie rywalizowali w sześciu konkurencjach: wiedzy historycznej, wiedzy o Polsce i
Polakach, plastyce, pieśni patriotycznych, sporcie i
tańcu. Po podliczeniu punktów tak zakończyło się
współzawodnictwo w naszym konkursie:
I miejsce: SP Dzikowiec
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II miejsce: SP nr 2 Kolbuszowa
III miejsce: Gimnazjum Raniżów
Ponadto organizatorzy przyznali wyróżnienia statuetki w poszczególnych konkurencjach.
Taniec: SP Raniżów
Muzyka: Gimnazjum Raniżów
Sport: SP Dzikowiec
Plastyka : SP, Gimnazjum Niwiska
Wiedza : SP nr2 Kolbuszowa
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Składamy również gorące podziękowania zaproszonym
gościom, którzy uświetnili swoim przybyciem
naszą uroczystość – księdzu dziekanowi Janowi Pępkowi i inspektorowi oświaty Ireneuszowi
Kogutowi.
Organizatorzy: Anna Trzyna, Magda Kornak, Małgorzata Mazur, ks. Przemysław Pelczar
SP nr 2 w Kolbuszowej

Pierwsze miejsce dla zawodniczki
z Gminy Kolbuszowa
Już po raz czwarty, zorganizowano
Podkarpackie Mistrzostwa Samorządowe
w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Przewodniczącego Zarządu PSST.

Przedstawiciele samorządów – urzędów
miast, gmin, powiatów, spotkali się 27 lutego
w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSKi w
Puławach Górnych.

Gminę Kolbuszowa reprezentowały: Justyna Mytych i Edyta Mazur-Sitko – pracownice
Urzędu Miejskiego. Zawodnicy podzieleni na
trzy kategorie indywidualne i jedną drużynową, walczyli o główne trofeum w konkurencji
slalom gigant.
Na linii startu stanęli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i pracownicy samorządowi
województwa podkarpackiego.
Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej zajęła Justyna Mytych. Jako trzecia do
mety dojechała Edyta Mazur-Sitko. Drużynowo
Kolbuszowa zajęła trzecie miejsce.
Nagrody i puchary najlepszym zawodnikom, wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
J. Mazur
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej
REMONTY W PRZEDSZKOLU

WSZYSTKO O INTERNECIE

Tuż po powrocie z przerwy feryjnej, dzieci czekała w przedszkolu nie
lada niespodzianka. Przedszkole zostało odremontowane i odmalowane.
Każda sala zaskakiwała dzieci nowymi, radosnymi, kolorowymi dziecięcymi
mebelkami. Dzieci czuły się tak, jakby pierwszy raz przyszły do przedszkola.
Wszystko trzeba było odkrywać na nowo. W takim otoczeniu przyjemnie
jest bawić się i uczyć.

8 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W przedszkolu
również podjęto z dziećmi tę ważką tematykę. Dzieci dowiedziały się co to
jest Internet, jakie korzyści niesie jego użytkowanie, ale również z jakimi
zagrożeniami może zetknąć się internauta. Wspólnie zastanawiały się co można, a czego nie można umieszczać, podawać w Internecie i tworzyły Kodeks
Bezpiecznego Internetu.
Bezpieczeństwo w sieci to bardzo aktualny i ważny temat. Istotnym jest,
aby rodzice zwracali uwagę na to co i jak długo ogląda dziecko w Internecie,
rozmawiać z dzieckiem i uwrażliwiać je na szereg niebezpieczeństw, które
czyhają na młodych użytkowników sieci i szybkie reagowanie w momencie
pojawienia się jakichkolwiek sygnałów świadczących o tym, że coś jest nie tak.

TYDZIEŃ BAŚNI I BAJEK
W tygodniu poświęconym baśniom i bajkom odwiedził przedszkolaków
Czerwony Kapturek z zadaniami i zabawami dla dzieci przygotowanymi przez
postacie bajkowe. Był konkurs na najszybsze ugryzienie jabłek wiszących
na sznurku bez użycia rąk (od Śnieżki), łowienie rybek na czas (od Rybaka),
rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie postaci ułożonych z puzzli, zadania matematyczne z figurami geometrycznymi. Największą frajdę sprawiła
dzieciom niespodzianka od Królowej Śniegu, która przysłała składniki do
własnoręcznego zrobienia śniegu. Zabawy było co niemiara. Na koniec każde
dziecko dostało lizaka od Baby Jagi.

Przedszkolaki wspólnie bawiąc się dowiedziały się co to jest Internet, jakie
korzyści niesie jego użytkowanie, ale również z jakimi zagrożeniami może
zetknąć się internauta.
W tygodniu poświęconym baśniom i bajkom odwiedził przedszkolaków Czerwony Kapturek z zadaniami i zabawami dla dzieci przygotowanymi przez
postacie bajkowe.

DZIEŃ KOTA
17 lutego obchodzony jest Dzień Kota. Była więc okazja, aby zgłębić
tę ciekawą tematykę. W przeddzień przedszkolaki spędziły czas bawiąc się
w szereg zabaw związanych z tymi sympatycznymi zwierzakami. Poznawały rasy kotów, zasady i sposoby opiekowania się nimi, ciekawostki z nimi
związane jak chociażby: kocie rekordy, sposoby przywoływania kotów w
różnych językach świata. Były zabawy zręcznościowe, sprawnościowe, ze
śpiewem. Dzieci obejrzały teatrzyk o kotkach w wykonaniu pań z przedszkola.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom udziału w
obchodach Dnia Kota.

PRZEDSZKOLAKI I RĘKODZIEŁO
Placówkę odwiedziły lokalne twórczynie, które swoją pasją i zdolnościami dzieliły się z przedszkolakami. Najpierw dzieci podziwiały cudowne
kwiaty z bibuły i zrobione z nich bukiety, których autorką była p. Danuta
Olszowy. Przedszkolaki miały możliwość samodzielnego wykonania kwiatów.
Innym razem dzieci podziwiały hafty, które wyszły spod ręki p. Zenony Chodorowskiej. Dzieci dowiedziały się jakiego rodzaju ściegi wykorzystywane
są przez hafciarki, a także samodzielnie nanosiły wzór przy użyciu kalki.

Przedszkolaki miały możliwość samodzielnego wykonania przepięknych
kwiatów z bibuły.
Przedszkolaki wzięły udział w przedszkolnych obchodach Dnia Kota.
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POWRÓT MISIA JÓZIA
Końcem lutego wrócił do przedszkola miś Józio, który w ramach akcji
„Mały miś w świecie wielkiej literatury” odwiedzał przedszkolaki w całej
Polsce. Dzieci przywitały go z radością i z wielkim zniecierpliwieniem
oglądały dziennik podróży misia, w którym były kolorowe rysunki, zdjęcia
przedszkolaków z innych placówek. Jego kolega, miś Bieluszek wciąż odwiedza domy przedszkolaków.
Anna Zawisza
Dzieci przywitały Misia Józia z radością i z wielkim zniecierpliwieniem
oglądały dziennik podróży misia, w którym były kolorowe rysunki,
zdjęcia przedszkolaków z innych placówek.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej
W dniu 18 marca na hali LO Kolbuszowa odbył się Wiosenny Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Kolbuszowej Pana Jana Zuby, była to
już trzecia edycja. Turniej został zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy
„KUPNO”, działający przy Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Kupnie. W turnieju
uczestniczyło siedem drużyn siatkarskich
z województwa podkarpackiego.

Drużyny:
1.ZST im. Bohaterów Września 1939, TEAM
1 w Kolbuszowej
2.ZSA – E im. Komisji Edukacji Narodowej
w Weryni
3.Team Nienadówka
4.Rico Sport Rzeszów
5.Salos „Don Bosco” Rzeszów
6.Spartakus Kolbuszowa Górna
7.UKS KUPNO

Turniej rozpoczął się punktualnie o godzinie 10.00, Burmistrz Kolbuszowej Pan Jan Zuba
powitał uczestników turnieju i życzył wszystkim
drużynom osiągnięcia jak najlepszych wyników,
w dobrej i przyjaznej atmosferze na zasadach fair
play, życzenia złożył również Poseł na Sejm RP
Pan Zbigniew Chmielowiec za pośrednictwem
Burmistrza, gdyż zatrzymały go sprawy urzędowe.
Głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Pan Józef Fryc, który skierował ciepłe
słowa do zawodników, życząc im osiągnięcia jak
najlepszych wyników w zawodach sportowych. W
otwarciu turnieju uczestniczyli również, Dyrektor
Szkoły Podstawowej Pani Elżbieta Chmielowiec,
Sołtys wsi Kupno Pan Mieczysław Plizga, oraz
Pan Adam Przybyło. Po oficjalnym otwarciu zawodów, Pan Andrzej Andryś sędzia referent do spraw
sędziowskich zapoznał uczestników z wynikami
losowania i kolejnością rozgrywania meczów.
Już od pierwszego gwizdka na dwóch równoległych boiskach zawodnicy z wielkim zaangażowaniem popartym dobrą znajomością rzemiosła siatkarskiego, dostarczali kibicom wielu
ciekawych akcji w ataku i obronie. Każde spotkanie nacechowane było zaangażowaniem oraz
poświęceniem i walką o każdy punkt. Drużyny
reprezentowały bardzo wysoki poziom, a poszczególne spotkania niejednokrotnie kończyły tie brek.
cd. na str. 14
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Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa
uznania za udział w zawodach, zaangażowanie
oraz walkę do ostatniego punktu i ducha fair – play
w jakim rozgrywane były zawody. W przerwach
między meczami zawodnicy i kibice korzystali z
przekąsek i ciepłych posiłków przygotowanych
przez: p. Małgorzatę Antosz, p. Anetę Sobolewską,
p. Urszulę Niezgoda. Ogólnie w całym turnieju
wzięło udział około 80 zawodników.
Uczestnicy turnieju za osiągnięte wyniki
otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody indywidualne ufundowane przez sponsorów Wiosennego
Turnieju Piłki Siatkowej, byli nimi: Burmistrz
Kolbuszowej p. Jan Zuba, ZPOW ORZECH Kolbuszowa, Regionalna Fundacja Serce Kolbuszowa,
BS Kolbuszowa, Soter Ochrona Kolbuszowa, Soter Kolbuszowa, „Rafkop” Rafał Przybyło Kupno.
Nagrody zwycięskim zespołom wręczyli:
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej p. Marek Gil,
Radny Rady Miejskiej p. Julian Kłoda, p. Andrzej
Andryś sędzia referent oraz prezes UKS KUPNO
p. Witold Antosz.
Głównym celem imprezy była dobra zabawa
i krzewienie aktywności fizycznej oraz propagowanie piłki siatkowej, wśród młodzieży. Należy
zaznaczyć, że taka impreza sportowa mogła się
udać dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy
uczniów i nauczycieli oraz pracowników Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie:
p. Urszula Niezgoda, p. Aneta Sobolewska,

p. Małgorzata Antosz, p.
Artur Brandys, p. Mariusz Szamraj, uczniowie i absolwenci SP w
Kupnie: Gabriela Depa,
Arkadiusz Borawiak,
Piotr Wojtyczka, Paweł
Gola, Wiktor Kret, Maciek Białek.
Wi e l k i e s ł o w a
uznania należą ekipie
sędziowskiej: p. Andrzej
Andryś sędzia referent,
p. Michał Potępa, p. Łukasz Plizga, którzy w sposób profesjonalny wykonali swoja sędziowska pracę. Serdeczne podziękowania dla opiekunów drużyn: p. Andrzej Żywiec
nauczyciel w – f w ZSA – E w Weryni, p. Ryszard
Soboń trener Rico Sport Rzeszów, p. Krzysztof
Kiwak – nauczyciel w – f w ZST Kolbuszowa
którzy przyjechali z zawodnikami na turniej.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.Rico Sport Rzeszów
2.Spartakus Kolbuszowa Górna
3.Gimnazjum w Nienadówce
4.UKS KUPNO
5.ZSA – E Werynia
6.ZST Kolbuszowa
7.Salos „Don Bosco” Rzeszów
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Nagrody indywidualne:
1. Najlepszy zawodnik MPV turnieju – Wojciech
Wojtyczka – UKS KUPNO
2. Najlepszy atakujący turnieju – Arkadiusz Biestek Spartakus Kol. Górna
3. Najlepszy broniący turnieju – Bartosz Soboń
– Rico Sport Rzeszów
Mamy nadzieje, że na bazie współpracy ze
sponsorami i dzięki pomocy uczniów, nauczycieli i
pracowników SP w Kupnie oraz sympatyków piłki
siatkowej uda się wpisać na stałe do kalendarza imprez sportowych Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.
Zarząd UKS KUPNO składa serdeczne podziękowania Radiu Leliwa, Korso Kolbuszowa za
patronat medialny oraz wszystkim, którzy swoją
obecnością uświetnili zwody sportowe.
Opracował: Witold Antosz

Rośnie pokolenie nowych działkowców
Pierwsza edycja programu cieszyła się ogromnym powodzeniem, dlatego
Gmina Kolbuszowa po raz drugi udzieliła wsparcia finansowego do realizacji
zadania publicznego pn. ”Organizacja
pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczo – wypoczynkowych w zakresie ekologii w gminie Kolbuszowa”.

Przeznaczone na ten cel fundusze pochodzą
z dotacji celowej z budżetu miasta, udzielonej
w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań
zleconych do realizacji przez organizacje pożytku
publicznego.
Adresatami innowacyjnych spotkań są dzieci
z Przedszkoli i Szkół Podstawowych (klasy 1-3) z
terenu Gminy Kolbuszowa. Rodzice tych uczniów
na ogół nie posiadają działki bądź przydomowego
ogródka. Dla dzieci wszelkie działania związane z
pracą w ogrodzie wydają się być nieznane, przez
co bardzo atrakcyjne. A miłe spędzenie czasu na
łonie natury wyzwala w dzieciach ogrom radości,
zadowolenia i dumy z celowości pracy.
Nadrzędnym celem zajęć będzie nauka poprzez obserwowanie, własną ingerencję w przyrodę i zabawę na łonie natury. Koniecznym jest
rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą i wyrabianie szacunku dla jej piękna, a przede wszystkim
wyrabianie szacunku dla pracy człowieka. Dzięki
spotkaniom międzypokoleniowym (dzieci – działkowcy), systematycznej i cierpliwej pracy, efekty
będą widoczne w czasie zbiorów.
Podczas zajęć dzieci będą mogły nie tylko
zobaczyć czy dotknąć roślin, ale także, ze wsparciem nauczycieli i działkowców, bezpośrednio
uczestniczyć w pracach ogrodowych. W ten sposób
najmłodsze pokolenie będzie się uczyć szacunku
do przyrody, co pozwoli kształtować w nim proekologiczną postawę. Zajęcia w ogrodzie działkowym będą służyć także rozwojowi pasji u dzieci, a
niejednokrotnie nawet ich odkrywaniu.
Dzięki takim spotkaniom dzieci nabędą sze-

reg umiejętności i wiedzę, która będzie im przydatna w późniejszym dorosłym życiu. Dowiedzą
się wielu cennych informacji o różnych gatunkach
roślin, zjawiskach atmosferycznych związanych z
porami roku czy działaniami szkodzącymi środowisku i takimi, które wpływają na poprawę jego
stanu. Nauczą się również posługiwania narzędziami ogrodniczymi i wykonywania podstawowych
prac ogrodniczych. Podsumowaniem cyklu zajęć
będzie konkurs dotyczący wiedzy ogrodniczej.
Wiosną, pod okiem doświadczonych działkowców, dzieci przygotują grządki i wysieją nasiona ulubionych warzyw. Następnie zajmą się
pielęgnacją grządek: czeka ich podlewanie i pielenie. Podczas prelekcji dzieci będą mogły zapoznać
się z naturalnymi metodami ochrony roślin przed
szkodnikami i chorobami. Dowiedzą się, do czego
służy kompostownik i jak być eko.
Podczas zbiorów owoców i warzyw dzieci
zobaczą, jak przetwarzać zebrane plony. Pod nadzorem dorosłych będą mogły zrobić sok lub dżem z
truskawek czy malin. Nauczą się, jak ukisić ogórki,
jak zrobić przecier pomidorowy i inne przetwory.
Po jesiennych porządkach i przekopywaniu ziemi
z kompostem, na uczestników warsztatów czekać będą pieczone ziemniaki i zrobione wcześniej
przetwory. Późną jesienią dzieci będą budować
karmniki, a zimą będą dokarmiać ptaki. Zwieńczeniem nauki będzie wspólne lepienie bałwana.
Andrzej Chmielowski
Prezes Zarządu ROD „Prefabet”
w Kolbuszowej
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Dotacja na zakup sprzętu
ratowniczego
Gmina Kolbuszowa otrzymała ponad 21 tys. zł, na zakup sprzętu ratowniczego. Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Pieniądze pozwolą na wyposażenie jednostek OSP, w sprzęt do prowadzenia działań z
zakresu ratownictwa. W ramach zadania planuje się zakup: dwóch defibrylatorów, czterech
zestawów do segregacji poszkodowanych oraz trzech podpór teleskopowych do stabilizacji.
Nabyty sprzęt, przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych.

Rozbudowa P.S.Z.O.K

Ponad 1 mln zł., wyniesie „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kolbuszowej”.

Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys. zł., z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa
Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.
Projekt zakłada przebudowę budynku byłej

betoniarni - dostosowanie pomieszczeń magazynowych betoniarni pod działalność P.S.Z.O.K.
Ponadto przebudowanych zostanie szesnaście wiat
garażowych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach zadania wyremontowana zostanie również droga i plac przywagowy
oraz wybudowana waga samochodowa.
Głównym celem inwestycji jest stworzenie
optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania
w sposób bezpieczny
dla środowiska. W
efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa
efektywności gospodarowania odpadami
na terenie gminy.

Wszystkim,
którzy uczesTniczyli
w ostAniej drodze

śp. heleny popiel
serdeczne podziĘkowania
skŁada
Rodzina

J. Mazur

Rodzinie zmarłego
Śp. Lesława Kornaka
Dyrektora Departamentu
Dróg i Publicznego Transportu
Zbiorowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy
Urzędu Miejskiego

Koleżance

Panu

Alicji Wrońskiej – Sitarz

Janowi Bryk

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej
Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Pracownikowi Zespołu Oświatowego
Miasta i Gminy Kolbuszowa

z powodu śmierci

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY

MAMY

składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy
Urzędu Miejskiego

składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy
Urzędu Miejskiego
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Pasja to najlepszy motyw do działania
Wtorek 27.02.2018r. był dniem IX
sesji MRM. Posiedzenie to rozpoczęliśmy
od spotkania z panem burmistrzem Janem Zubą oraz nowo wybranym sekretarzem gminy.

Zwracając się do młodych radnych, pan
burmistrz w ciepłych, pełnych uznania słowach
odniósł się do inicjatyw i działań podejmowanych przez radę. Następnie przedstawił nam pana
Krzysztofa Matejka, który od niedawna zajmuje stanowisko sekretarza gminy. Po spotkaniu z
panem burmistrzem przystąpiliśmy do realizacji
kolejnych punktów naszego posiedzenia. Pani Danuta Jadach przypomniała harmonogram kolejnej
edycji akcji charytatywnej „ Okaż serce – podziel
się”- zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla
dzieci z Ukrainy. Pan Paweł Michno przedstawił
projekt organizacji „Marszu na orientację”. Ważnym punktem spotkania była aktualizacja statutu
MRM, który po przeanalizowaniu dotychczasowych zapisów, przedyskutowaniu i przegłosowaniu proponowanych zmian został uaktualniony.
Dużą pomocą w tym zakresie służył pan sekretarz
czuwając nad poprawnością prawną tworzonego

dokumentu, za co składamy serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi. Kończąc posiedzenie
powołaliśmy osoby odpowiedzialne za przygotowanie regulaminu, innowacyjnej gry miejskiej,
mającej na celu przyjazne dzieciom przybliżenie
instytucji samorządu lokalnego i zadań przez nie
wykonywanych. W najbliższym czasie planujemy
także przeprowadzenie konkursu plastycznego pt.
„ Prawa i obowiązki dziecka we współczesnym

świecie”. Laureatów poznamy już w kwietniu.
Pełni zapału i werwy będziemy realizować podjęte
zamierzenia. Cieszy fakt, że zawsze możemy liczyć w tym zakresie na fachową pomoc i wsparcie
zarówno władz samorządowych, pracowników
gminy jak i nauczycieli sprawujących opiekę nad
członkami MRM.
Opiekun MRM
Lucyna Urban

OSP Widełka w Krajowym Systemie
Ratowniczo - Gaśniczym

Decyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, jednostka
OSP z Widełki weszła do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczyste
przekazanie aktu włączenia jednostki, odbyło się 20 lutego w Widełce.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Wicestarosta Kolbuszowski

Wojciech Cebula, Podkarpacki Komendant PSP
Andrzej Babiec, Komendant Powiatowy Policji
Stanisław Babula, p.o. Komendanta Powiatowego
PSP w Kolbuszowej Krzysztof Samojeden, były komendant Florian Pelczar, Ryszard Skowron Prezes
ZOP ZOSP RP, Tadeusz Serafin Zastępca Prezesa
ZOP ZOSP RP, Prezes OSP Widełka Paweł Bernacki, Naczelnik OSP Widełka Krzysztof Kuczek, oraz
druhowie z jednostek OSP.
Podczas uroczystości wręczono podziękowa-

nia osobom, które pomogły w włączeniu jednostki do systemu. KSRG to elitarna grupa, do której
wcielane są najlepsze jednostki OSP z całej Polski,
dysponujące wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim sprzętem.
Obecnie, w gminie są cztery jednostki włączone do KSRG: OSP Kolbuszowa Dolna, OSP
Kolbuszowa Górna, OSP Nowa Wieś i OSP Widełka.
J. Mazur
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Wielkanoc to święta nadziei
i odradzającego się życia.
Towarzyszący im wiosenny nastrój
napawa radością i optymizmem.
Życzymy pięknych i pełnych
uśmiechu Świąt Wielkanocnych
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech, ten wyjątkowy czas upłynie
w atmosferze zgody i pojednania.
Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej

Nowy Sekretarz Kolbuszowej
Od 16 lutego br. funkcję Sekretarza Kolbuszowej pełni Pan Krzysztof Matejek.

Pan Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
w administracji samorządowej. Pracę w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej rozpoczął w 1998 r. w Referacie Finansowo
– Budżetowym. Następnie pracował w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. W 2010 roku został powołany na
stanowisko kierownika Referatu Kultury Fizycznej, Rekreacji i
Krytej Pływalni.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto posiada stopień menadżera
sportu. Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych
na Uniwersytecie Rzeszowskim „Wizerunek i zarządzanie w
administracji publicznej”.

Krzysztof Matejek Sekretarz Kolbuszowej
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Podpisanie umowy
– przebudowa ulicy 11-go Listopada
Ponad 1,2 mln zł., wyniesie przebudowa
ulicy 11-go Listopada. W piątek, 9 marca w
Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą. Wkrótce ruszą prace.

W ramach inwestycji planuje się wymianę asfaltu,
przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej
i miejsc parkingowych. Zakres robót obejmuje również
przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Powstanie dodatkowo 69 miejsc postojowych po stronie
lewej. Wymienione zostanie oświetlenie i pojawi się
nowa zieleń.
Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.
J. Mazur

Podpisanie umowy - budowa boiska
w Kolbuszowej Górnej

W sierpniu zakończy się budowa boiska wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Górnej.

Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło 9 marca br. w
Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.
Zadanie realizowane jest w ramach działania „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kolbuszowa” –
„Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017” ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację
inwestycji udało się pozyskać prawie 200 tys. zł. Łączny koszt
wyniesie ponad 400 tys zł.
Planowane boisko ma charakter obiektu ogólnodostępnego,
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Boisko o wymiarach
44m x 24m będzie 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.
J. Mazur

Budowa kanalizacji w Zarębkach
Do końca lipca 2019 r., potrwa budowa kanalizacji sanitarnej w
Zarębkach, w ramach „Rozbudowy infrastruktury wodno – ściekowej
w gminie Kolbuszowa”.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych
„ADMAR” A. Orzech, A. Orzech Spółka Jawna z Kolbuszowej. Przedmiotowa
inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej
z pompowniami ścieków oraz przyłączami. Koszt zadania wyniesie ponad 3,9 mln
zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020, wartość dofinansowania 2 mln zł.
Zakres inwestycji:
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 803 m w tym:
a. sieć grawitacyjna o łącznej długości 14 408 m,
b. sieć tłoczna o łącznej długości 1 395 m,
2. budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 948,50 m, co stanowi
211 przyłączy,
3. budowa 5 pompowni ścieków,
J. Mazur
4. odtworzenie istniejących nawierzchni.

Nr 294

przegląd KOLBUSZOWSKI

19

przegląd
P O W I A To W Y

q

powiat

q

rada

q

starostwo

q

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

przegląd KOLBUSZOWSKI

20

Nr 294

Pożegnanie komendanta Floriana Pelczara
podczas sesji rady powiatu
Uroczyste pożegnanie Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej st. bryg. Floriana Pelczara odbyło się podczas poniedziałkowej
Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (12
lutego).

Słowa podziękowania i uznania do przechodzącego na emeryturę komendanta skierował Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś: „W związku z
zakończeniem czynnej służby w szeregach Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w imieniu Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego, pragniemy Panu
serdecznie podziękować za długoletnią służbę.
Równocześnie pragniemy podkreślić, że uznając
prawo Pana Komendanta do zasłużonego odpoczynku emerytalnego i akceptując Pańskie odejście
ze służby, czynimy to z wielkim żalem, ze względu
na to, że pełnił Pan swoją służbę nienagannie, a
nasza współpraca zawsze układała się pomyślnie,
za co składamy Panu serdeczne podziękowania”
– powiedział Starosta Józef Kardyś.
„Z czynnej służby odchodzi na emeryturę
nieprzeciętny strażak i przełożony, któremu należą
się wyrazy najwyższego uznania za ofiarność i
profesjonalizm w zapewnianiu bezpieczeństwa

mieszkańcom Powiatu Kolbuszowskiego,
za stałe dążenie do sprostania wymaganiom ze strony społeczeństwa, umiejętność
koordynacji i sprawnego przygotowania
technicznego i logistycznego akcji ratowniczych, a także dbałość o rozwój bazy
sprzętowej. Prosimy przyjąć najlepsze życzenia dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia, wszelkiej pomyślności, oraz realizacji
marzeń w nowym etapie życia, jakim jest
emerytura” – dodał na zakończenie Starosta Józef Kardyś.
W swoim przemówieniu st. bryg.
Florian Pelczar podziękował Staroście
Kolbuszowskiemu, Zarządowi Powiatu i
Radnym za wsparcie i pomoc okazywaną w
związku z realizacją zadań. Wyrazy wdzięczności skierował również do instytucji i podmiotów, z którymi współpracował w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych.
W związku z przejściem na emeryturę st. bryg. Floriana Pelczara, Pod- Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś skierował słowa podziękokarpacki Komendant Wojewódzki PSP z wania i uznania do przechodzącego na emeryturę komendanta
dniem 1 lutego 2018 r. powierzył bryg.
na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w
Krzysztofowi Samojeden pełnienie obowiązków Kolbuszowej.

Aktywna Środa

Młodzież gimnazjalna z całego powiatu kolbuszowskiego, w ramach akcji
„Aktywna Środa” (28 lutego), odwiedziła
szkoły ponadgimnazjalne, funkcjonujące
w naszym powiecie.

Gimnazjaliści wzięli udział w licznych zajęciach i warsztatach, przygotowanych specjalnie
dla nich.
Wizyta uczniów z gimnazjów w kolbuszowskich szkołach ponadgimnazjalnych miała przede
wszystkim na celu zaprezentowanie im oferty
edukacyjnej placówek. Co ważne, o szkołach, ich
propozycjach kształcenia i możliwościach opowia-

Warsztaty artystyczne

dali nie tylko zatrudnieni w nich nauczyciele, ale
również sami uczniowie.
Przybyłą młodzież oraz ich opiekunów
przywitał Dariusz Fus - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz Wicestarosta kolbuszowski
Wojciech Cebula. W uroczystym otwarciu uczestniczyli także dyrektorzy ZSA-E, ZST i CKP oraz
nauczyciele.
„Drodzy uczniowie, dzisiaj gościcie w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowaliśmy dla was wiele ciekawych zajęć, dzięki
którym lepiej poznacie ofertę edukacyjną naszych
placówek. Korzystajcie i czerpcie z tego, że tu je-

steście jak najwięcej. Jednocześnie zapraszam was
serdecznie do naszych szkół ponadgimnazjalnych”
– dodał Wicestarosta Kolbuszowski.
Młodzież gimnazjalna na brak atrakcji podczas „Aktywnej Środy” z pewnością nie mogła
narzekać. Czekały na nią bowiem różnorakie
warsztaty i zajęcia przygotowane przez każdą ze
szkół. Było więc bardzo słodko (warsztaty cukiernicze orgaznizowane przez Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni), kolorowo
(aranżacja i dekoracja stołów – ZSA-E Werynia),
owocowo (zajęcia z carvingu – ZSA-E w Weryni),
muzycznie (występ zespołu Concordia z ZSA-E
w Weryni) i niebanalnie (warsztaty artystyczne –
ZSA-E Werynia). Nie zabrakło także warsztatów

Warsztaty biologiczno-chemiczne
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Warsztaty w ZST w Kolbuszowej
biologiczno-chemicznych, przygotowanych przez
nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego
oraz pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydziału Biotechnologii, zajęć historyczno-literackich, jak również warsztatów naukowych z
fizyki. Miłośnicy sportu natomiast mogli wziąć
udział w rozgrywkach sportowych w siatkówce oraz uczestniczyć w strzelectwie sportowym.
Najlepsi w rozgrywkach sportowych otrzymali
okazałe puchary, ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kolbuszowej. Lśniące statuetki trafiły do gimnazjalistów z Majdanu Królewskiego,
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Środowe spotkanie otworzył Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula
którzy zajęli I miejsce, uczniów Gimnazjum w
Widełce – zdobywców II miejsca oraz młodzieży
z Gimnazjum w Kupnie – laureatów III miejsca.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy.
Z kolei w ZST na gimnazjalistów czekało
„Studio Fryzur”, w którym można było podejrzeć
przy pracy początkujące fryzjerki. Gimnazjaliści
mogli też uczestniczyć w turnieju gier komputerowych, zajęciach z mechatroniki oraz nauce techniki
wydruku 3D. Przyszli geodeci mogli poćwiczyć na
sprzęcie, na którym pracują specjaliści z tej branży.
Oprócz tego młodzież gimnazjalna uczestniczyła

w warsztatach: mechanicznych, informatycznych,
budowalnych, a także w zajęciach hotelarskich i
wojskowych.
Wszyscy gimnazjaliści biorący udział w
środowej akcji promującej nasze szkoły ponadgimnazjalne mieli zapewniony gorący posiłek oraz
napoje, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Kolbuszowej. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy
za udział i zapraszamy do naszych szkół ponadgimnazjalnych!
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Wystawa „Orzeł Biały na przestrzeni wieków”

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza na wystawę pod
tytułem „Orzeł Biały na przestrzeni
wieków”.

Wystawa będzie czynna w „Auli 220”
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej do
końca kwietnia 2018r.
Eksponowana wystawa ukazuje historię Orła Białego od czasów legendarnych
po nam współczesne. Liczne modyfikacje
i zmiany, jakich doświadczały nasze godło
i herb, były niczym żywa historia Państwa
i Narodu.
Znak Orła Białego jest obecny zarówno w podniosłych momentach uroczystości Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza na wystawę pod tytułem „Orzeł Biały na przestrzeni wieków”.
jak i w zupełnie powszednich sytuacjach.
to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Sta- 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę NiepodWystawa pt. „Orzeł na przestrzeni wieków”
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej, w związku ległości.

ZARZĄD POWIATU
W KOLBUSZOWEJ
podaje do publicznej
wiadomości, że

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10
na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Kolbuszowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, tworzących Wspólnotę Mieszkaniową „Nasz
Dom” Werynia 1, celem poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości. Wykaz ten został
również zamieszczony na stronach internetowych:
Powiat Kolbuszowski http://powiat.kolbuszowski.
pl, Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 202
tel. 17 744 57 52
Kolbuszowa, dnia 19.03.2018 r.
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Spotkanie z profesorem Zbigniewem Krysiakiem
Dnia 23 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej odbyło się spotkanie i wykład Pana prof. Zbigniewa
Krysiaka nt. „Pierwotna idea wspólnoty narodów Europy według
Schumana a stan obecny”.
Pan prof. Zbigniew Krysiak jest Prezesem Instytutu Myśli Schumana
oraz doradcą w Ministerstwie Finansów.
Spotkanie poświęcone było przede wszystkim Robertowi Schumanowi,
który jest uważany za jednego z ojców założycieli zjednoczonej Europy. Robert
Schuman jako Minister Spraw Zagranicznych Francji wygłosił 9 maja 1950
roku przemówienie, w którym nakreślił wizję zjednoczonej Europy.
Na pamiątkę tego wydarzenia, 9 maja jest obchodzony jako Dzień Europy.
Schuman swoim codziennym postępowaniem dał się poznać jako osoba, której
bliskie były wartości chrześcijańskiej i na takich ideałach chciał budować
zjednoczoną Europę.
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Schumana.
Pełna relacja z tego wydarzenia w następnym numerze „PK”.

Starostwo odwiedziła grupa uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy

W dniu 28 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej odwiedziła grupa uczniów z 5, 6 i 7 klasy Szkoły
Podstawowej w Lipnicy.

Młodzież miała okazję poznać tajniki działania poszczególnych
wydziałów i jednostek, funkcjonujących w Starostwie. Grupa zapoznała się z zakresem ich zadań oraz dowiedziała się z jakimi sprawami
mieszkańcy mogą zwrócić się do poszczególnych wydziałów. Następnie
uczniowie wysłuchali informacji o zmianach w systemie oświaty, o
których opowiedziała im Pani Bogusława Bryk, kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego. Na zakończenie uczniowie
oglądnęli film ukazujący uroki naszego powiatu oraz wystawę „Symbole
naszej historii”, która została wypożyczona z IPN Oddział w Rzeszowie.
Starostwo odwiedziła grupa uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1257), w
związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2031,
ze zmianami)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/III/1/2018 z dnia 20.03.2018r.
(sprawa znak: AB.6747.5.2.2017)

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, o zmianie
decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/V/1/16 z
dnia 30.09.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219 R Lipnica – Poręby Dymarskie
– Majdan Królewski od km 3+726,00 do km
5+463,64 wraz z przebudową zjazdów i urządzeń
melioracji wodnej oraz przebudową innych dróg
publicznych”,

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział
nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w
poniedziałki od 8:00 do 16:00, zaś w pozostałe
dni pracy Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 311.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w w/w decyzji.
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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WYDARZENIA Z ŻYCIA muzeum i FUNDACJI
im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,SERCE BEZ GRANIC”

styczeń - marzec 2018 r.

Dnia 25 stycznia 2018 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył
w Sejmie RP wystawę „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam
Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Ekspozycja została zorganizowana z inicjatywy
Fundacji im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w związku
z dziesiątą rocznicą śmierci duchownego. Marek Kuchciński podkreślił też, że
kardynał Kozłowiecki to postać niezwykła. Człowiek wierny swoim ideom do
końca, codziennie dający ich świadectwo. - Mimo bolesnych przeżyć czasów
II Wojny Światowej nie nosił w swoim sercu nienawiści. Wystawę w Sejmie
poprzedził spektakl „Serce bez granic” w dniu 24 stycznia 2018 r. Spektakl
wyreżyserował Sławomir Gaudyn. Scenariusz powstał na podstawie wspomnień
i listów Kozłowieckiego (zgromadzonych w książkach „Moja Afryka, moje
Chingombe – dzieje misjonarza opisane w listach do przyjaciół” [Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1998] oraz „Ucisk i strapienie” [Wydawnictwo
Apostolstwa Modlitwy, 1967]).
W rolę tego pogodnego i otwartego księdza wcieliło się dwóch aktorów:
Paweł Gładyś i Grzegorz Pawłowski
W sobotę 24 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się kolejna odsłona wystawy „In nomine Domini. Misjonarz Afryki Kardynał Adam Kozłowiecki SJ
(1911-2007).” W uroczystości udział wzięli między innymi biskup Edward
Frankowski – prezes Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”, senator RP Jarosław Rusiecki, wicemarszałek województwa
podkarpackiego Bogdan Romaniuk, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Paweł Lubieniecki, przedstawiciele władz miasta i powiatu
ostrowieckiego, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na czele z kanclerzem Józefem Tyburczym
i dziekan Grażyną Kałamagą, księża i wierni dekanatu ostrowieckiego na czele
z dziekanem księdzem prałatem Janem Sarwą, księża związani z działalnością
misyjną oraz przedstawiciele Fundacji im. Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego „Serce bez granic” – organizatorzy wystawy. Otwarcie
wystawy było poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza, a następnie w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się sympozjum o misji Kardynała Adama
Kozłowieckiego w Afryce wykład dr Anny Jagodzińskiej i ks. P. Krok byłego
misjonarza oraz emisja filmu „Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie”
w reżyserii Pawła Zarzyckiego.

Ekspozycja składała się z 24 plansz, stołów multimedialnych i wizualizacji w systemie 3D. Prezentowana była już w Zambii i Rzymie. Dla
zwiedzających była dostępna do 9 marca 2018 r. Również w tym czasie
w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
pokazano wystawę pt. ,, Książę Kościoła Kardynał Adam Kozłowiecki SJ.
Z okazji otwarcia wystawy ,, In nomine..." w Ostrowcu Świętokrzyskim
dla J.E. Bp Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji adresy wystosowali
Wojewoda Świętokrzyski i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dzięki zaangażowaniu pana
Ryszarda Łuczyka, w lutym powstała kolejna
studnia w Afryce im. Sług Bożych Rodziny Ulmów z Markowej.
W dniu 5 marca 2018 roku Ksiądz Biskup Edward Frankowski obchodził
29-lecie posługi duszpasterskiej w diecezji sandomierskiej.
Bp Edward Frankowski został konsekrowany 5 marca 1989 roku przez
Bp Ignacego Tokarczuka i odtąd pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej, a od 25 marca 1992 roku – biskupa pomocniczego Diecezji
Sandomierskiej.
Ksiądz Biskup znany jest jako niezłomny kapłan. W czasach PRL-u był
działaczem opozycji (i był z tego powodu represjonowany przez władze). Często
jest nazywany „biskupem Solidarności” – bronił praw ludzi pracy, szczególnie
podczas strajku w 1988 roku w Hucie Stalowa
Wola. Jako duszpasterz ludzi pracy organizował
pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne. Wspierał
także tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa
Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska. W latach
1980-1992 był kapelanem NSZZ „Solidarność”.
W Stalowej Woli inspirował społeczne
inicjatywy, m.in. w 1982 r. pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych. Zakładał i
organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury
Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej,
Towarzystwo Przyjaciół KUL-u, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Biskup jest także
organizatorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki
Społecznej w Stalowej Woli, a także Katolickich
Uniwersytetów Ludowych na terenie diecezji.
Jako biskup pomocniczy Diecezji Sando-
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mierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu
Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.
Jest Członkiem Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax” oraz Rady
Episkopatu Polski do spraw Rodziny.
Od momentu powołania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” jest jej Prezesem, całym sercem wspierając
prowadzone Dzieło i czyniąc niestrudzone starania, aby pamięć o Księdzu
Kardynale Kozłowieckim była żywa i inspirowała obecne i przyszłe pokolenia.
Przez cały miesiąc marzec trwa ogłoszona przez ks. Daniela Korycińskiego Dyrektora Muzeum i PDM zbiórka zeszytów i bloków rysunkowych
dla polskich dzieci mieszkających w Żółkwi na Ukrainie. Akcja ta skierowana
jest do dzieci i młodzieży szkolnej chcącej pomóc swoim rówieśnikom mieszkającym na Ukrainie.
Zarząd Fundacji wraz z Dyrektorem Muzeum składa serdeczne podziękowania Ks. Mieczysławowi Wolaninowi za dar przekazany w dniu 7 marca
2018 r. Tego dnia archiwum wzbogaciło się o I i II tom książki pt.,, Ucisk i
strapienie” autorstwa Adama Kozłowieckiego SJ. Książka posiada oryginalny
podpis Kardynała z dnia 15 maja 1998 roku.
Odwiedzili nasz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Hucie
Przedborskiej oraz goście z Czech, Kolbuszowej i Huty Komorowskiej.
16 marca 2018 r. odwiedzili Muzeum uczniowie z Gawłuszowic. Podczas
spotkania odbyły się warsztaty artystyczne malowania tkanin i warsztat architektoniczne, konstrukcje z papieru wykonali uczniowie klas 7 i gimnazjalnych.
Po wizycie w Muzeum , młodzież odwiedziła kościół p.w. św. Rodziny oraz
ucałowała relikwie św. Ojca Pio i O. Charbela z Libanu. O tych dwóch świętych
opowiedział ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum.
23 marca 2018 roku została otwarta wystawa ,,In nomine Domini …”
w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Op. Anna Chmielowiec / Katarzyna Cesarz

Karta pocztowa Kardynała A. Kozłowieckiego SJ z 1996 r.
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Na Dzień Żołnierzy Niezłomnych. W 70. lecie leśnej tragedii
Zginęli z rąk zdrajców,
Synów tej Ojczyzny,
Nikt nie zdoła zetrzeć
(fragment wiersza S. Stachury, Pamięci Wojciecha Lisa)
Tej strasznej blizny.

Zabić Wojciecha Lisa „Mściciela”. Studium jednej
z wielu nierozliczonych komunistycznych zbrodni cz. I

z oddziałem dokonywał wielu napadów na żołnierzy
niemieckich. Na bazie jego oddziału Komenda Obwodu Mielec AK utworzyła oddział „Hejnał”, który
brał udział w oswobodzeniu Mielca w pierwszych
dniach sierpnia 1944 r.
On, syn chłopski, tak jak kochał ziemię i las, z
którego żył i który znał doskonale, kochał wolność,
szczerość i prawdomówność. Bezkompromisową
postawą wobec niemieckiego okupanta zyskał sobie
wśród okolicznej ludności mir niebywały. Jeszcze
podczas akcji „Burza” nękał Niemców w okolicznych lasach.
Gdy wstępował w sierpniu 1944 r. w szeregi
Milicji Obywatelskiej, chciał szczerze służyć Polsce.
NKWD-ziści i ich polscy sługusy byli innego zdania.
Chcieli w nim widzieć „utrwalacza ludowej” władzy
i zaprowadzającego sowiecki porządek na terenach
powiatów mieleckiego i kolbuszowskiego, okupowanych przez Armię Czerwoną. Chcieli, by śledził,
denuncjował i wyłapywał swoich kolegów, żołnierzy
Armii Krajowej. Nie było to zajęcie godne Polaka,
patrioty, człowieka honoru, czułego na krzywdę bliźniego. Nic też dziwnego, że W. Lis odmówił takiej
współpracy. Uwięziony, wyłamał drzwi w celi i zbiegł
z mieleckiej bezpieki. Nie podobały mu się metody
stosowane przez wielce „kulturalnego” – jak sam o
sobie mówił – pierwszego szefa mieleckiego UB,
Żyda, Cezarego Monderera - Lamensdorfa, który – by
się bardziej przypodobać wszechwładnemu NKWD
– przybrał bardzo polskie
nazwisko: Jan Gorliński.
Była to wyjątkowo perfidna postać, która o swoim
„urzędowaniu” na bezpiece w Mielcu pisze tak,
jakby co najmniej pełniła
tu rolę komisarza Amnesty
International.
Lis, jako karny żołnierz podziemnej armii –
Armii Krajowej, nie cierpiał aktów bandytyzmu i
anarchii, jakim niektórzy
zdemoralizowani „ludzie
lasu” się oddawali.
W sprawozdaniach
kierownictwa PUBP w
Mielcu z 1945 r. pisanych
do swoich zwierzchników
najpierw w Krakowie, a
następnie w Rzeszowie,
spotkać możemy i takie
głosy, że „banda Lisa”
likwiduje na własną rękę
złodziei i bandytów wioL. Szczur, Wojciech Lis, miedzioryt, źródło: skan, zbiory własne
skowych. I tak szef PUBP
Wojciech Lis, urodzony 28 X 1913 r. w Ostrowach Tuszowskich, w walce z dwoma okupantami
ziem polskich, Niemcami i Sowietami, ma swoją
chlubną kartę. Gdy skończyła się wojna, czekał na
upragnioną wolność. Miast niej nastąpiło komunistyczne zniewolenie kraju. Widząc, do czego zdolni
są komuniści, podjął się nierównej walki z „utrwalaczami” władzy ludowej. Zwalczał ich (on i jego
ludzie) na terenie powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego i tarnobrzeskiego. Nie będę
zatrzymywał się nad jego biografią czasu okupacji
hitlerowskiej, czy nad jego życiem w okresie międzywojennym. Pisał o tym (niejednokrotnie) w tygodniku „Korso” nieżyjący już Mirosław Maciąg. On też
jest autorem biogramu W. Lisa zamieszczonego w
3 tomie Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta
i regionu pod red. F. Kiryka, Mielec 1994. O Lisie
(o ekshumacji zwłok jego i K. Kędziora oraz o ich
pogrzebie) pisano w roku 1991 i 1992 w „Nowinach”,
„Głosie Solidarności”. Działalności niepodległościowej Lisa kilka artykułów poświęciła Halina Dudzińska w „Przeglądzie Kolbuszowskim” w roku 1998.
To tylko niektóre noty bibliograficzne i informacje o
jego działalności. Należy nadmienić, że hitlerowcy
zabili Lisowi ojca, siostrę i brata. Niemcy mieli tego
dokonać między innymi i za pomoc Lisów niesioną
starszym braciom w wierze. On poprzysiągł okupantom zemstę. Utworzył oddział partyzancki, który z
czasem, podporządkował się AK. W pojedynkę lub

Wojciech Pacanowski przypisywał Lisowi i jego
ludziom wykonanie 23 VI 1945 r. we wsi Czajkowa
wyroku na rabusiu Stanisławie Kolacińskim. Przed
rozstrzelaniem Kolaciński został przesłuchany, a
przed śmiercią sprowadzono mu księdza, czego bezpieczniacy nie praktykowali.
Innym razem – według Pacanowskiego – ludzie Lisa „pouczyli ręcznie” czyli spuścili, na pewną
część ciała, tęgie lanie gospodarzowi Jemiole, który,
wraz z synem, posiadając broń, w zatargu o pole pobił
swojego sąsiada Marcina Cenkiera z Białego Boru.
Przypadków „doraźnej interwencji” Lisa w
podobnych sprawach było więcej. Tego „bezpieka”
nie chciała tolerować, zwłaszcza, że samowolnych
grabieży na wiejskiej ludności dopuszczali się także
NKWD-ziści, krasnoarmiejcy, służalcy z szeregów
PPR, MO czy ORMO. Sam szef mieleckiej „bezpieki” też „trudził” się bandytyzmem, organizując,
jakby było mu mało, „zadanej” przez sowieckich
doradców, zbrodniczej roboty w mieleckim UB, bandycką szajkę do nękania i grabieży mienia ludności
wiejskiej, dokonywanej pod osłoną nocy, oczywiście
na rachunek partyzanckich oddziałów, m.in. W. Lisa
(był za to, przez reżymowy sąd, sądzony i skazany).
Chcąc powstrzymać „władcze zapędy utrwalaczy władzy ludowej”, żołnierze leśni Lisa przeprowadzali poglądowe lekcje prawdziwego patriotyzmu
po domach rodzinnych sługusów, piętnowali np.
nadgorliwych zwolenników reformy rolnej czy amatorów cudzej własności. Za zbrodnie dokonywane na
prawych Polakach „pacyfikowano” posterunki MO.
15 V 1945 r. ludzie Lisa odwiedzili, po raz pierwszy, posterunek MO w Cmolasie. Kilku milicjantów
przyłączyło się do jego oddziału. Niedługo po tym,
w nocy z 16/17 maja ostrzelano szefa KP MO w
Kolbuszowej. W kilku miejscowościach kilkakrotnie
(np. w Cmolasie) rozbrajano milicyjne placówki.
Niektórym spuszczano tęgie lanie, od mniej gorliwych w nękaniu lokalnej ludności odbierano pisemne
zobowiązania do godnego zachowywania się jako
Polaka i stróża porządku. Starano się też puszczać z
życiem „ubeków” i milicjantów przejętych podczas
przeprowadzania przez nich akcji i obław na ludzi
lasu. To na przykład przydarzyło się w Hykach - Dębiakach dwóm milicjantom z plutonu operacyjnego.
Dotarli oni do Komendy po dwóch dniach, w gaciach,
rozbrojeni i znacznie poturbowani na pupie od kijów.
Akcji i karnych ekspedycji na oddział Lisa było
na przestrzeni lat 1945-1947 bardzo wiele. Lis był dla
komunistów wrogiem numer jeden, nieuchwytnym
i bezkompromisowym. Postanowiono zlikwidować
go możliwie szybko. Dokonać tego nie było łatwo,
choć „ubecy” z Mielca i Kolbuszowej wykazywali
się iście szatańską przebiegłością, angażowali całe
zastępy ludzi. Bano się jednak zapuszczać do lasu.
Tu niepodzielnymi panami byli partyzanci. Swoje
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niepowodzenia UB i MO tłumaczyły małą ilością
ludzi, amunicji i broni. Kolbuszowskie i mieleckie
„bezpieczeństwo” upraszało się w Krakowie i Rzeszowie o odpowiednio liczną grupę operacyjną. Prosił
o nią m.in. p.o. szefa mieleckiego UB miejscowy
fryzjer, Polak, Stefan Partykowski. Oprócz popłatnego fachu Partykowski był filosemitą, umiał biegle
władać językiem hebrajskim. Nic też dziwnego, że
ustępujący pierwszy szef PUBP w Mielcu Monderer
naznaczył go na swojego następcę. Nie bez znaczenia
był dla Monderera fakt, że widział niejednokrotnie,
jak Partykowski bestialsko potrafił pobić w kazamatach mieleckiej UB ludzi tam przetrzymywanych.
Choć cyrulik ten gorliwie wysługiwał się polskim i sowieckim „utrwalaczom” zbrodniczego systemu, to jednak szybko opuścił mielecki UB.
Na jego miejsce przyszedł większy jeszcze
oprawca – Wacław Pacanowski. Ten, prawie nazajutrz po „rozpoznaniu terenu”, alarmował z trwogą,
pisząc do zwierzchników: banda generała Lisa składa
się z 300 do 400 osób – i dodawał – że grasuje w
północno-wschodniej części naszego powiatu, w
lasach czajkowskich i tuszowskich.
Pacanowski mijał się z prawdą. Lis w lesie tak
licznego oddziału nie miał, choć mógł zawsze liczyć
na innych leśnych żołnierzy, którzy na co dzień nie
byli pod bronią. Faktycznie liczebność jego zastępu
mogła wynosić 30-40 żołnierzy.
Pacanowski mistyfikacji o tak dużym oddziale
Lisowego wojska użył wobec swoich zwierzchników
celem wyjednania u nich zgody na niekonfrontacyjny
sposób wywabienia Lisa z lasu. Celem „zdemobilizowania bandy” Pacanowski zdecydował się na
prowadzenie z Lisem „pertraktacji”.
Po naradach moskiewskich 17-21 VI 1945
r. i utworzeniu Rządu Jedności Narodowej, Rada
Jedności Narodowej na swym ostatnim posiedzeniu
przyjęła datowaną na 1 VII 1945 r. odezwę Do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych. Kończyła
się piękna epopeja Polskiego Państwa Podziemnego.
Pozostawał do wykonania testament. Komuniści zadbali, aby na jego wykonanie przyszło czekać blisko
pół wieku.
Podobnie jak inne oddziały leśne w kraju, z
lasu postanowił wyjść po raz wtóry także Lis. Kontakt z władzami miał nawiązać poprzez działacza
ludowego Antoniego Anuszewskiego. W rozmowach
wzięli udział: W. Pacanowski – szef PUBP, Kazimierz
Karłowicz – starosta mielecki, Marian Szypołowski –
komendant posterunku MO z Tuszowa Narodowego
oraz prezes mieleckiego SL – Stanisław Śledziona.
Przebieg spotkania przedstawił w 4 numerze tygodnika „Korso” z 1991 r. M. Maciąga. W teczkach
sprawozdań mieleckiej „bezpieki” znajdziemy opis
tej perfidnej gry komunistów w „pacyfikacji” mieleckiego podziemia. W jednym z podstępnych pism
„ubeka” Pacanowskiego do Ob. Lisa Wojciecha i
Ob. Znajdujących się w jego grupie, Mielec 2.7.45
znajdziemy m.in. i takie słowa: wszystkim, którzy
wyjdą z lasu i oddadzą broń, gwarantujemy swobodę
i możliwość swobodnej pracy. Nie dodawał tylko, że
pracę tę, i to nie swobodną, zapewniali już Sowieci
- na Kołymie czy Wyspach Sołowieckich. M. Maciąga pisze, że przedstawiciele mieleckiego „bezpieczeństwa” (bez przedstawicieli władz politycznych)
spotykali się z Lisem w Mościskach wiosną 1946
r. – lecz również bez rezultatu. W sprawie wyjścia
Lisa z lasu miał z nim bezskutecznie rozmawiać
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funkcjonariusz mieleckiej KP MO
podchorąży Pacuła 9 IV 1947 r.
Równolegle do prowadzonych rozmów instruktorzy z
Krakowa „usprawniali” mielecki
PUBP do walki z podziemiem politycznym i zbrojnym. Pacanowski
informował o tym kierownika V
Wydziału WUBP w Krakowie
kpt. Podworskiego: Dnia 1 bm.
[lipca – JK] w naszym Urzędzie
została stworzona sekcja walki z
bandytyzmem przez instruktora w
Woj. UBP w Krakowie. Łącznie z
kierownikiem sekcja liczy 6 ludzi.
Właściwą pracę rozpoczęliśmy
od dnia 4 bm. Sekcją kierował R.
Krzyszkowski. „Sekcja walki z
bandytyzmem” wszelkimi sposobami zbierała informacje o akcjach
i ruchach leśnych żołnierzy. Do
obserwacji włączyły się samoloty
z Lotniczej Dywizji Gwardii stacjonujące na mieleckim lotnisku.
Rozbudowywana była także
terenowa sieć agentury, dostarczająca informacji o akcjach oddziału
Lisa, jego liczebności i uzbrojeniu. Jeden z takich agentów, ps.
„Kamień”, donosił: Zebranie,
które miało się odbyć w dniu 15
VII 45 odbyło się na terenie pow.
tarnobrzeskiego. Zaszczycił swoją Raport szefa PUBP Mielec do kierownika WBPB Kraków, źródło:
obecnością zespół ludzi z główne- AIPN Rzeszów
go sztabu zza Wisły. Cel zebrania
jest nieustalony (w opracowaniu). Przedstawiciele razem zapewniano, że postarają się w najbliższej
sztabu przyjechali na 6-ciu furmankach, jadąc tra- przyszłości przesłać konkretne dane, gdzie przebywa
są zza gromady Jaślany. (...) Jeden z pracowników obecnie grupa Lisa. Uaktywnił się agent „Kamień”,
PUBP w Mielcu, najprawdopodobniej jest w kontak- który miał ustalić, że zabójstwa na Wirgilowie dokocie z bandą „Lisa”. Zdradza tajemnice PUBP w Miel- nał Wrażeń, który był w trakcie napadu z 6 ludźmi.
cu, podejrzanym jest st. ref. VI sek. Mróz Wojciech. Ustalił też, że ów Wrażeń miał mieć brata, który
Agentura nie zawsze zbierała tak cenne informacje z pracuje w PUBP i zdradza tajemnicę służbową, miejterenu. Użalał się Pacanowski do krakowskiej centrali sce jego pracy nie ustalone, najprawdopodobniej w
UB: Ludność miejscowa jest przychylnie nastawiona sąsiednich naszych powiatach, tj. Tarnobrzeg, Koldo band leśnych, żadnej informacji nie udzieliła. buszowa lub Dębica.
Inny agent, „Leda”, miał ustalić, że w lipcu
Udało się nam zawerbować jednego informatora,
pochodzącego z tych środowisk. Postawiono mu za- 1945 r. lisowczycy na placówce swojej posiadali: 2
danie: „Ustalić ilość, uzbrojenie, nazwiska i miejsca auta, drukarnię, 2 motocykle, radio nadawczo-odbiorcze i kilka karabinów maszynowych ciężkich i
pobytu bandytów”.
Mimo zaciskającej się wokół oddziału Lisa lekkich. Donosił też, że mieszkańcy wsi w pobliżu
sieci agenturalnej i mobilizowaniu przeciw niemu lasów, w których ukrywali się ludzie Lisa, wiedzą, kto
większej siły zbrojnej, on o kapitulacji nie myślał. do jego oddziału przynależy. Są wtajemniczeni, lecz
mówić nie chcą. Gdy „bezpieczniacy” dowiedzieli się
Przyłączali się do jego oddziału inni partyzanci.
22 VII 45 r. „ludzie z lasu” zabili jednego z o kimś, że może być u Lisa, niszczyli dobytek jego
czerwonoarmiejskich oficerów, Wirgilowa, który w rodziny. Zmuszali tym samym do oddania się partyokolicach Woli Chorzelowskiej wybrał się z drugim zantów w ręce „ludowej” sprawiedliwości. Chełpił
sołdatem na, zapewne złodziejsko - bandycki, reko- się Pacanowski, że jednemu z partyzantów z domu:
nesans. Na drugi dzień „silny oddział automatczy- zabraliśmy wszystką odzież jego i żony. Daliśmy im
ków” z sowieckiej dywizji piechoty, z której pocho- termin do dnia 5.8.45 aby się dobrowolnie zgłosili, w
dził Wirgilow, przeszedł przez okoliczne gromady. przeciwnym razie cała gospodarka, jak jednego tak i
Zatrzymano w odwet 204 ludzi, 183 zwolniono, z drugiego zostanie zniszczona.
Ubecko – milicyjno - wojskowe zasadzki
czego UB zwerbował 5, a 21 osób znalazło się w
ubeckich kazamatach „do dalszych przesłuchań kon- na Lisa trwały przez cały rok 1946. O jednej z tatrrozwietki”. Sowieci, z pośpiechu bądź z tchórzo- kich zasadzek na „Mściciela” i jego ludzi, mającej
stwa, nie przeczesywali okolicznych lasów, z tego miejsce podczas przyjęcia weselnego, Pacanowski
informował swojego (od 1946 r. już rzeszowskiego)
też powodu Lis i jego ludzie pozostali nietknięci.
Mielecka „ubecja” jedynie zwiększyła swoją zwierzchnika: Dnia 3.2.46 zrobiliśmy akcję na Hyki
czujność i wywiad. Krakowską zwierzchność i tym - Dębiaki i Czajkową, gdzie odbywało się wesele.
cd. na str. 28
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cd. ze str. 27
O weselu tym byłem powiadomiony przez agenta
„Młota”. Wysłałem około 20 ludzi wraz z milicją.
Wesele odbywało się pod osłoną bandytów. Dalej
Pacanowski utyskiwał, że jego ludziom nie było
dane dostać się na weselną ucztę. Skradających się
pod dom weselny, a nie mających szat odświętnych
„ubeckich” oprychów szybko rozpoznano. Miał ich
przywitać krzyżowy ogień karabinów maszynowych
straży weselnej, która zatrzymała nieproszonych
gości i miast darmową wyżerką i okowitą poczęstowani zostali ołowiem. „Bezpieczeństwo” jeszcze
dwukrotnie, tj. o godzinie 4.00 rano 23 II 45 r. i w
nocy 24/25-tego, najeżdżało na weselników. Użalał
się Pacanowski, że za każdym razem „bezpieczniacy”
i użyci w akcjach żołnierze byli atakowani przez
ludzi Lisa, którego wspierała miejscowa młodzież
i ludzie tamtejsi.
Jak twierdzi inny dowódca oddziału leśnego z
tego terenu, Aleksander Rusin „Olek”, wiele faktów
podanych przez Pacanowskiego nie jest zgodnych z
prawdą. Np. nieprawdą ma być to, że oddział złożony
z „ubeków”, milicjantów i żołnierzy szturmujących
dom weselny wspierały czołgi. Nie zastrzelili też
„ubowcy” wówczas brata pana młodego, Wojciecha Piotrowskiego. Prawdą jest, że sam pan młody,
ostrzeliwując się, musiał salwować się ucieczką w
las, gdzie schronił się także oddział Lisa. Doznawszy

niepowodzenia w akcji, Pacanowski oskarżył pośrednio swojego kolegę po „ubeckim” fachu, z Kolbuszowej, informując „do wykorzystania służbowego”
WUBP w Rzeszowie, że na podstawie wiadomości
agenturalnych ustalił, jakoby w Kolbuszowej kierownik Bezpieczeństwa, Starosta i milicja są to ludzie z
lasu, którzy niosą pomoc im tj. ludziom z lasu.
Donos ten Pacanowski zrobił zapewne po to,
by częściej do akcji przeciw Lisowi używani byli
„bezpieczniacy” kolbuszowscy. On i jego ludzie
mogli w tym czasie częściej, nocą, uprawiać w terenie swoje bandycko - złodziejskie rzemiosło. Niejednokrotnie także i samemu Lisowi udawało się
wciągnąć w zasadzkę tropiących go ubowców. Jego
ludzie umyślnie rozpuścili wieść, jakoby szykowali
patriotyczną defiladę 3-majową w Mielcu bądź w
Toporowie. Pacanowski nawet zalecał „ubowcom” z
Kolbuszowej i stacjonującemu w tym mieście wojsku
KBW, by w tym dniu dokonać zbrojnego najazdu
na Toporów. Szef mieleckiej „ubecji” strzegł miasta
Mielca, by jego mieszkańcom i ludności okolicznej
nie zachciało się w ten dzień dać nadto upustu patriotycznym swym odczuciom. Ja wczas rano rozesłałem
patrolki wraz z milicją po wszystkich ulicach i obstawiłem drogi, tak że ludzie, którzy szli z wiosek do
miasta zostały wrócone z powrotem.
Lis tymczasem, kolejny raz, udzielił „utrwalaczom” ludowej władzy lekcji obywatelskiego wycho-

Nr 294
wania. Pacanowski w raporcie o tym tak napisał: Lis
zrobił swoje, napadł na posterunek MO w Cmolasie
pow. Kulbuszowa, posterunek zdemolowali, trzech
milicjantów zranili a trzech zabrali ze sobą. Musiało
być już w tamte dni majowe dość ciepło, bo na drugi
dzień, po spuszczeniu im solennego lania na wiadomą część ciała, puszczono ich wolno do domów w
samych kalesonach. Ludzie Lisa mieli też tego dnia
zdemolować tamtejszą kancelarię gminną i zniszczyć
tam wszystkie akta. Za lisowczykami, na rozkaz Komendanta KW MO w Rzeszowie, w pościg udali się
milicjanci z Mielca. Nie dał on żadnych rezultatów
i to zapewne z tego względu, że funkcjonariusze ci
bali się wejść w lasy wokół Ostrowów Tuszowskich,
gdzie ukryli się leśni ludzie Lisa.
„Ubekom” ginąć za ludową władzę nie było aż
tak spieszno. Byli nadal potrzebni i mieli w związku z
Lisem (i nie tylko) huk roboty. Pacanowski w raporcie
dekadowym utyskiwał, że musi być czujny, bo oto
według wywiadu jaki otrzymaliśmy od naszych sympatyków – raportował – dowiedzieliśmy się, że dnia
12 V 46 ma przyjechać pan Mikołajczyk na święto
Kościuszkowskie do miejscowości Połaniec woj.
Kieleckie, wobec tego tak młodzież gimnazjalna, jak i
PSL, Wici i panowie z wielkimi brzuchami w Mielcu
już 11-go bm. mają [tam] wyjechać. cdn.
prof. dr hab. Jan Konefał

Zapraszamy na… zawody Nordic Walking
22 kwietnia 2018 roku. Wiosenne zmagania (z zimowymi zapasami) tym
razem … w lasowiackim stylu.
Spotkajmy się na Stadionie Sportowym w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej.
Jako Organizatorzy zapewniamy wspaniałą
zabawę, cudowną atmosferę, sportową rywalizację
i … niespodzianki.
Każdy z uczestników zobowiązany jest
zabrać ze sobą kije NW, wygodne buty, dobry
humor i pasję zwyciężania. I przygotować się do

konkursu czyli …. Ludowy lasowiacki
akcent w stroju sportowym - łączmy
pasję sportową z zabawą ludową.
Link do rejestracji/ zapisów
http://timekeeper.pl lub na stronie
www.nw.kolbuszowa.pl.

Na stronie zapisów REGULAMIN ZAWODÓW – zapraszamy do zapoznania się.
Serdecznie Zapraszamy do udziału i do kibicowania bo i dla kibiców czeka niespodzianka.
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JAK ZJEŚĆ PSA ZE SMAKIEM?

Każdy kto był trzy lata w Ustce w
marynarce wojennej, zrozumie dramat
J. Griszkowca, rosyjskiego dramaturga,
aktora i reżysera. Na sali teatralnej domu
kultury w Kolbuszowej (24lutego 2018)
takich może nawet nie było (a być może
był taki jeden).

Historia o służbie w radzieckiej flocie, może
przygnębić, albo skłonić do refleksji nad życiem.
Z energią monodram Griszkowca przedstawił Mateusz Załuska aktor dwóch teatrów: Pozytywnie
Skopani z tej samej miejscowości i Teatru Czwartek z królestwa siarki Tarnobrzega. Miasta z sympatyzującymi sobie, kiedyś klubami piłkarskimi,
gdy istniał jeszcze w naszym mieście KKS. Tak
czy owak sympatyczna publiczność obejrzała dynamiczną, ekspresyjną grę aktora w dramacie ,,Jak
zjadłem psa”. Pewnie niektórzy spodziewali się
mydlanej opery, albo komedii opisującej damskie
lub męskie klimakterium. Niemniej dynamiczna
gra aktora wciągnęła publiczność, która przez półtorej godziny z zainteresowaniem ekscytowała się
jego monologiem.
W dramacie każdy mógł coś znaleźć ze swojego życia, chociaż nie służył w marynarce ani w
Ostrowie Ruskim ani Ustce. Nie raz przecież każ-

dy z nas znajdował
się w nie do końca wymarzonym
miejscu czy sytuacji. Wspominając
te chwile często
czujemy wstyd lub
fałszywą dumę, a
ile razy zaniechaliśmy, solennych
składanych samym
sobie obietnic i
ślubów. Cóż proza
nie tylko marynarskiego życia. Nie
tylko rosyjskim
sposobem jest zgubna w tych sytuacjach terapeutyczna moc alkoholu. Działanie między innymi
tej terapii w sposób artystyczny przedstawił tarnobrzeski i skopański aktor, jakże odmiennej od
woodyalenowsko – freudowskiej psychologicznej
analizy. Cóż, słowiańska dusza wyraźnie odbiega
od innych. Uczestnictwo w kulturze musi się podobać (oczywiście to co każdego z nas zadowala,
ma różny poziom), a jak się podoba coś, co wymaga wysiłku umysłowego to już szczyt szczęścia. Po

Next- Ex J. Machulskiego to już drugie spotkanie
z artystami z Tarnobrzega i Okolicy, którego organizatorem jest Wojciech Gwoździowski - reżyser,
aktor, scenograf, animator, którego podobnie jak
Griszkowca nazwać można człowiekiem teatrem.
Nasi widzowie po raz kolejny udowodnili
że są otwarci na nowe formy, przyszło dużo nowych osób i byli pod wrażeniem tej propozycji
teatralnej.

OPERETKA MORSKA NA STULECIE

Tuż przed wybuchem wojny w warszawskim ,, Teatrze 8.15 ‘’ wystawiono
operetkę ,,Panna Wodna”, przedstawienie
w przystępny, radosny typowy dla gatunku
sposób prezentujące dumę i radość naszych przodków z morskich osiągnięć polskiego dwudziestolecia międzywojennego.

Zgodnie z konwencją gatunku, librettem Walentego Jastrzębca- Rudnickiego i Józefa Słowińskiego patriotyczne porywy przeplatają się z miłostkami i
flirtami, sceny dramatyczne z komicznymi. Smaczku
operetce dodaje muzyka Jerzego Lawiny- Świętochowskiego będąca kompilacją własnych kompozycji
i utworów innych kompozytorów (m.in. komp. F. Nowowiejskiego ,,Hymn do Bałtyku). Dwudziestolecie
międzywojenne to okres wyjątkowy po odzyskaniu
niepodległości ( w naszym przypadku po 146 la-

tach niewoli), olbrzymim wysiłkiem narodu udało
się stworzyć spójne państwo. Sztandarowym osiągnieciem tamtych czasów był port w Gdyni i nasze
morskie aspiracje.
Stulecie odzyskania niepodległości
to czas zachęcający do przypominania naszej dumy z
tamtych osiągnieć.
Dzięki Studiu Operowemu ,, Halka” i
rzeszowskim artystom, kolbuszowscy melomani mieli
możliwość obejrzenia ciekawej, trochę

musicalowej operetki w klimacie lat trzydziestych ub.
wieku. W operetce brał udział pomysłodawca reaktywacji Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego,
Andrzej Szypuła i jeszcze innych ośmiu aktorówśpiewaków z akompaniującym im pianistą Januszem
Tomeckim. Po ,, Służącej Panią ”(La serva padrona),
intermezzu J. B. Pergolesiego to drugie spotkanie z
artystami studia w Miejskim Domu Kultury (tym
razem 18 lutego). Aktorzy to ludzie obdarzeni pasją,
z których część to zawodowi artyści, część to amatorzy. W sumie to co robią, można określić popularyzacją sztuki operowej w małych środowiskach.
Nie pompatycznie lecz wesoło i radośnie obecni na
przedstawieniu widzowie uczcili narodową rocznicę
i wyszli bardzo zadowoleni z tej lekkiej i przyjemnej
lekcji historii opowiedzianej muzyką w niezłym
wykonaniu.
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Dzień Kobiet w Domu Seniora

W dniu 9 marca br. seniorów Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej odwiedził Burmistrz Kolbuszowej,
Pan Jan Zuba.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń z
okazji obchodzonego dzień wcześniej Dnia Kobiet.
P. Burmistrz z tej okazji wręczył róże wszystkim
obecnym na spotkaniu kobietom oraz przekazał
słodki upominek. Złożył także życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Seniorzy wraz z pracownikami przygotowali
poczęstunek. Wizyta Włodarza Gminy była okazją
dla seniorów do pokazania własnoręcznie wykonanych prac, powstałych w pierwszych dwóch
miesiącach funkcjonowania placówki. Uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z pobytu w
placówce, jak również przekazać informacje o
różnych zajęciach i spotkaniach jakie już odbyły
się w Dziennym Domu, jak również o gościach,
którzy odwiedzili Dom w okresie jego funkcjono-

wania. Seniorzy także wyrazili podziękowanie za
utworzenie Dziennego Domu, który jest dla nich
miejscem miłego, ale i aktywnego spędzania czasu,
gdzie dzięki rehabilitacji, zajęciom ruchowym,
edukacyjnym, terapii zajęciowej i innym, mają
szansę na dłuższe utrzymanie sprawności fizycznej
i umysłowej.
Leokadia Tomczyk

WIELOZMYSŁOWA PODRÓŻ PO INDONEZJI
Od kilku lat w Kolbuszowej działa
luźna grupa artystyczna pod nazwą Kolbuszowska Gildia Fotografów. Pozornie
wydawać się może, że zdjęcie każdy zrobić
może trochę lepiej lub trochę gorzej.

Sztuczna inteligencja aparatów i programów
komputerowych wydaje się ułatwiać ,, pstryknięcie” zdjęcia. Wiedza o przysłonie czy o czasie
naświetlania wydaje się zbędna, co się sprawdza
o ile chodzi o popularne selfie. W przypadku
fotografików z gildii i dobrych zdjęć w ogóle to
nic się nie zmieniło. Do wiedzy i umiejętności z
podstaw fotografii dochodzi jeszcze umiejętność
cyfrowej obróbki zdjęć.
Konieczna jest umiejętność kadrowania i
nieustanny flirt ze światłem Paweł Matraj jest
aktywnym uczestnikiem działań artystycznych
gildii, swoje prace wystawiał wielokrotnie na wy-

stawach poplenerowych,
wspólnie z innymi pasjonatami obiektywu.
W sobotę 10 marca 2018 roku fotografik
zaprezentował się po raz
pierwszy na indywidualnej prezentacji. Wystawił
około pięćdziesiąt prac,
inspirowanych pobytem
na indonezyjskiej wyspie
Bali, w jego zdjęciach widać pasję łowcy, łapania
aparatem ciekawych, momentów ulotnych, niepowtarzalnych zdarzeń. Obserwując efekt często
nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile trzeba było
czekać na tą jedyną chwilę, jakim wykazać się refleksem i wrażliwością. Pod
tym względem
każde ze zdjęć
indonezyjskiego turysty wydaje się ciekawe, każde jest
interesujące
inaczej. Tradycją kolbuszowskich wernisaży jest połączenie różnych
dziedzin sztuki. Podobnie

było i tym razem. Wernisaż otworzył koncert Tria
Akustycznego z Pomorza, trzech gitarzystów,
grających piosenkę poetycką. Konkretnie utwory
Bułata Okudżawy. Tuż przed osiemnastą salę
zapełniła publiczność, która może mieć trudność
w rozpoznaniu utworów Sławomira, ale świetnie
pamięta niezapomniane pieśni rosyjskiego barda.
Młodzi muzycy momentalnie złapali kontakt ze
słuchaczami, a wykonawcy od razu przypadli do
gustu wymagającym widzom. Zespół przedstawił
cały program i kilkakrotnie bisował. Szczególnie
zadowolone z koncertu były panie, którym zespół
zadedykował koncert. Po występie wszyscy udali
się na Bali. W zapachu indonezyjskich kadzideł
wysłuchali opowieści o fascynacji zapisywania
świata fotograficznym obrazem Pawła Matraja.
Po zmyśle słuchu, wzroku i węchu przyszedł czas
na kubki smakowe. O moc wrażeń zadbał sam
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artysta z rodziną przygotowując ciasto i mistrzynie (świeżo upieczone )
balijskiej kuchni z MDK. „Odkrywanie Bali, Indonezja w Obiektywie” to
tytuł pierwszej autorskiej wystawy fotografa z Kolbuszowej, która wzbogacona o inne elementy wzbudziła spore zainteresowanie publiczności.
Organizatorom miło było również gościć mieszkańców Mielca, Sokołowa
i Głogowa, którzy chętnie uczestniczą w kolbuszowskich prezentacjach
zapraszając nas również na wydarzenia artystyczne u siebie.
Dzięki tym wszystkim aktywnym twórcom Miejski Dom Kultury w
Kolbuszowej ma możliwość prezentacji kultury pięknej, bo autentycznej
i prawdziwej tworzonej na miejscu. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tej kulturze i podzielenia się swoją pasją z innymi.
W lipcu w Galerii pod Trąbami i Bębnem zadebiutują Elżbieta i Dariusz
Tabiszowie.

SERCEM RADOSNYM WITANIE WIOSNY
„I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez,
znajdź jednak na jego dnie uśmiech. Położysz go na spłakanych
oczach, a uśmiechną się. Położysz go na ustach spragnionych,
a wyda im się jak kropla rosy. Położysz go na serce zziębnięte
i ogrzejesz je. Pokażesz go duszy udręczonej, a ona na moment
jeden zapomni o udręczeniu...”

Słowa te wybitnego pisarza Kornela Makuszyńskiego (1884-1953),
mimo upływu lat nie straciły na wartości mądrego przesłania, o którym warto
pamiętać w życiu. Niezależnie od okoliczności wspierająca moc ciepłego,
szczerego uśmiechu buduje radość nie tylko w sercach obdarowanych nim,

ale również w naszych własnych. A przecież radość serca jest życiem człowieka. To dlatego tak duże znaczenie ma dbałość o pogodną jesień życia, o
właściwą pełną współczucia, ale także życzliwego uśmiechu i krzepiącego
słowa opiekę nad chorymi i biednymi.
Uśmiech wnosi w nasze serca nadzieję. Podobnie jak wiosna. Ileż zachwytu wywołuje w nas budząca się do życia przyroda- pierwsze kwiaty, listki
na drzewach, ptasie trele. Lecz zanim natura wybuchnie swym rozkwitem,
oczekujemy Świąt Wielkanocnych. Te najpiękniejsze, czyste i beztroskie
pozostały zapewne dla wielu z nas we wspomnieniach z dzieciństwa czy
wczesnych lat młodości. Czynione z zapałem i radością generalne porządki,
wielkopostne rekolekcje, własnoręczny wypiek ciast oraz przygotowanie
pisanek i koszyczka ze święconką nadawały sens poniekąd nowemu etapowi
naszego życia.
Czuć świąteczny nastrój, ach jakże wspaniale!
Z czystym sercem śpiewać, ku Wielkiego chwale.
I w nadziei stąpać po soczystej trawie
I śnić o miłości i mieć ją na jawie.
I dać z siebie wszystko, co można najlepsze
I z ulgą w swej duszy zaczerpnąć powietrze
I rytm bicia serca czyjegoś przyśpieszyć
I żyć godnym życiem, próbując nie grzeszyć.
Z upływem lat, bagażem często trudnych doświadczeń, zmęczenia czy
wręcz wyczerpania nie pozostajmy samotni. Budujmy na nowo zaufanie i
wiarę. Świadomie odradzajmy nasze serca do życia w radości.
Od 19 już lat Polonia metropolii nowojorskiej w szczególny sposób
spędza Niedzielę Wielkanocną spotykając się pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły w Central Parku na Manhattanie. Murek okalający monument
pełni funkcję wielkanocnego stołu. Uczestnicy spotkania, po wspólnej modlitwie dzielą się poświęconymi, przyniesionymi w koszyczkach pokarmami.
Dzieci biorą udział w konkursie toczenia pisanek a w prowizorycznej galerii
można powspominać utrwalone na zdjęciach minione śniadania pod królem
Jagiełłą. Bardzo ważnym elementem wiosennej biesiady, zwłaszcza dla osób
samotnych jest nawiązanie nowych znajomości, wymiana adresów i zrobienie
wspólnego zdjęcia. Co by nie mówić, jest to wyjątkowy, świąteczny, polski
dzień w sercu Manhattanu i sercach naszych.
WIOSENNEJ ENERGII, MIŁOŚCI W SERCACH I BUDUJĄCEJ
SZCZĘŚCIE WIARY ŻYCZĄ CZYTELNIKOM I REDAKCJI PRZEGLĄDU KOLBUSZOWSKIEGO - ANNA I JANUSZ SKOWRONOWIE
Z NOWEGO JORKU.
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„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

17 28 37 295

e videofilmowanie
wszelkich uroczystości
y tradycyjne ze zdjęciami
Ny
DjĘć!!!

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

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

Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w RZESZOWIE
OFERUJEMY USŁUGI:

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465
Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa
Do Państwa dyspozycji:

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

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

zAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl

przegląd
przeglądKOLBUSZOWSKI
KOLBUSZOWSKI

Nr
Nr294
208

SALON URODY AURIL

płytki
ceramiczne
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

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 Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne 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.

Z. P. U. H. stalbet
Kolbuszowa,
ul. J. Wiktora 15
(boczna
ul. Rzeszowskiej)
tel./fax 17 22 73 047
kom 510 463 899

zapraszamy
auril
00

w kosMetolog
godz .wizaŻysta
7 wykŁadowca
- 16 wyŻszej
00

szkoŁy kosMetycznej - Beata kolis
czynne od pon. do 00
piątku od. 9.00-00
18.00
sobota od 8.00-13.00

w soboty

7

- 13

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

35
25

Specjalistyczny
sPecjalistyczny
Gabinet Lekarski
gaBinet lekarski
DR
dr N.
n. MED
Med..

ARKADIUSZ
arkadiusz FLIS
flis

SPECJALISTA
sPecjalista GINEKOLOG
ginekolog--POŁOŻNIK
PoŁoŻnik
36-100
Kolbuszowa
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
ul./przy
Nowe
Miasto
(I piętro)
aptece
Pani mgr51
furmańskiej/
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

usg 4D
4d
USG

q genetyczne q sutka
q genetyczne
q sutka
q jamy brzusznej
q jamy
brzusznejq cytologia
q przepływy
naczyniowe
q przepływy
naczyniowe
q cytologia
godziny
PrzyjĘć:
Godziny
przyjęć:
wtorek,
Piątek
17.15 – 19.15
Wtorek,
Czwartek
17.15
19.15
/pozostałe dni tygodnia
po–kontakcie
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA:
17 314;
22 74601
739;257
601537
257 537
telefon:Telefon:
17 22 73

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

fotograa

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

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

tel. 17 744 40 77
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513
17 22 71 456, 604 54 12 86
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P. H. U.

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

zapraszamy
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

OferUjeMY:
q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe
q PArKIeTY eGZOTYCZne
q MOZAIKI
q Kleje, lAKIerY, GrUnTY
q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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W 100 - lecie odzyskania niepodległości

Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 3)
Geneza i symbolika elementów, cd.
Według relacji Haliny Dudzińskiej, niestrudzonej badaczki dziejów Kolbuszowej, rodowodu orła
znajdującego się w herbie miasta należy szukać na
pałacu, oraz na wcześniejszym dworze hrabiów Tyszkiewiczów 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 Kolbuszowej, w pierwszej kolejności należy podkreślić
jego mocną wymowę patriotyczną. Wspaniale manifestował polskość w okresie niewoli narodowej.
Wyrażał ponad przeciętny patriotyzm mieszkańców
miasteczka, na czele z jego dworem i plebanią. Promował polskie godło i barwy narodowe. Rozbudzał
pragnienie własnego państwa, wraz z jego symbolami. Tęsknotę za wolną, niezawisłą Polską. Jego
wojskowa sylwetka miała przypominać o walce
Kolbuszowian o wolną Ojczyznę w Powstaniu Listopadowym 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

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

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

Używanie herbu z orłem
W latach 1867 – 1939, czyli okresie galicyjskim oraz II Rzeczypospolitej,
herb miasta otaczano wielką powagą. Nie
mniejszą niż herb Galicji, Austro – Węgier, później również Polski. Traktowano
go, aż do przesady, jak symbol państwowy 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 drewnianego budynku, nad wejściem głównym. Na okazałej, wypukłej, metalowej
tablicy namalowany był starannie napis Fot. 13. Herb Kolbuszowej z 1903 r. na sztandarze Związku
„Magistrat Miasta Kolbuszowej” a nad Sokołów Polskich. To obecnie najstarszy znany nam wizerunim herb. Taki szyld możemy zobaczyć nek barwny. (MSiT w Warszawie)
na fotografii z 1928 r. opublikowanej w
książce wspomnieniowej kolbuszowskiego Żyda szkoły. Swym wyglądem przypominał orły królów
Naftalego Saleschűtza (vel Normana Salsitza) pt. A polskich – Batorego i Wazów. Na środku tarczy zbliJewish Boyhood in Poland. Remembering Kolbuszo- żonej kształtem do barokowej były namalowane duże
wa (Syracuse, 1992). Dwie trzecie jego powierzchni ręce z uściśniętymi dłońmi. Nad nimi mały krzyżyk,
zajmował wizerunek herbu. To świadczy, że Kolbu- poniżej gwiazdka sześciopromienna (Fot. 18). Drugi
szowianie musieli być z niego dumni. Zwłaszcza z wizerunek herbu miasta, mający status urzędowego,
polskiego orła białego. Przewyższał on wielkością mógł znajdować się w sali posiedzeń Rady Miejskiej.
tarczę herbową i sprawiał wrażenie, że jest na tym Trzeci być może w kancelarii burmistrza. Niestety nie
szyldzie najważniejszy. Stał na jej szczycie i na la- znamy ich wyglądu.
Jako urzędowe możemy też traktować wizerunbrach, w pełnej postaci. Podobnie jak na pieczęciach
ki herbów na pieczęciach miejskich oraz szkolnych.
Były one używane przez Magistrat i kierownictwo
szkoły niemal codziennie. Odciskano je na wszystkich 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 używane były nie tylko przez Magistraty i instytucje im
Fot. 15. Herb na pieczęci miejskiej z 1916 r. Wzór
orła wojskowego podobny do tego jaki nosili na podległe. Także przez różne organizacje, jak choćby
czapkach legioniści Piłsudskiego. (MKL w Kol- Straże Ogniowe, Cechy Rzemiosł, czy Towarzystwa
buszowej)
Gimnastyczne „Sokół”. W Kolbuszowej tzw. gniazdo
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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 Polskich, obok innych miast galicyjskich. Ten przepiękny sztandar z 1894 r. przetrwał obie wojny, czasy
stalinowskie i znalazł się w Muzeum Sportu i Turystyki 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 oficjalny, 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 szczytem 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 niemieckich, 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 wiadomo, 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 podczas 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 Miasta 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 ponad 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” spotykamy m.in. na pieczęci tuszowej, odciśniętej na
dokumencie ewidencyjnym Wł. Skowrońskiego (Fot.
15), sporządzonym 8 marca 1916 r. (MKL w Kolbuszowej). W tym samym czasie wykonano również
nową pieczęć Żeńskiej Szkoły Ludowej Pięcioklasowej z identycznym wzorem herbu, w tym orła. Obie
używane były do końca wojny a następnie jeszcze
w latach 20 – tych. Magistrat posługiwał się również 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) zachował 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 również zatwierdzanie przez MSW oficjalnych wzorów
herbów. Władze państwowe preferowały używanie
pieczęci z herbami województw, lub tylko napisowych. Materiały źródłowe dowodzą jednak, że władze 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 galicyjskim 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, kopiowania, 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

39

Fot. 16. Herb Kolbuszowej na pieczęci lakowej z
ok. 1916 r. Ładna tarcza barokowa, krzyż kawalerski, 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 Magistratu, w 1928 r. Dwie trzecie jego powierzchni
zajmuje herb z orłem białym. (N. Salsitz, A Jewish
Boyhood…, 1992)
niszczony przez wrogów Polski. Tych zewnętrznych
i tych wewnętrznych, rodzimych. Dlatego tak mało
jego wizerunków przetrwało do obecnych czasów.
(cdn.)
Benedykt Popek
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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

Warsztat
samochodowy
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

Promocja Kredytu Gotówkowego!
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

905,2
7

696,34

100000 zł rata już od:

4 431,61

2 348,04

1 656,82

1 460,38

1 109,70

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

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

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.

