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obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski

przegląd KOLBUSZOWSKI

2

Nr 297

W 100 - lecie odzyskania niepodległości

Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 6)
Zdeprecjonowanie polskich
symboli, c.d.
Pierwszymi inicjatorami zmian w herbie byli
Żydzi z USA – David Korn, oraz drugi anonimowy.
Można podejrzewać że Naftali Saleschűtz. W liście
opublikowanym w „Przeglądzie Kolbuszowskim”
w 1993 r. wymieniony D. Korn przekonywał, że
– szczyt, tarcza Dawida [gwiazda Dawida – BP]
w herbie Kolbuszowskim jest w kolorze żółtym.

Fot. 31. Herb Leżajska uchwalony w 1997 r. na
600 – lecie miasta, z XVIII – to wiecznymi symbolami masonerii – cyrklem (wywyższonym), księgą
i laską Merkurego. (Wikipedia, 2018 r.)

Fot. 32. Herb Kolbuszowej uchwalony w 2000
r., z żydo – masońską gwiazdą Dawida w polu
błękitnym. Posiada zamierzone błędy heraldyczne
– ręce nie dolegające do brzegów tarczy (podobne
do wizerunków masońskich), brak konturu gwiazdy (jak na fladze Izraela). (Wikipedia, 2006 r.)

Niestety ten kolor był używany przez SS i Gestapo dla Żydów w Polsce. Kolbuszowa używa herb
Niemców. Kolor szczytu Dawida jest niebieski
i Kolbuszowa powinna go zmienić natychmiast.
Jestem pewny że ambasada Izraela w Warszawie przyśle kopie szczytu w prawdziwym kolorze
(PK r. 1993, nr 27, marzec, s. 11). Żąda więc, by
natychmiast zmienić gwiazdę sześciopromienną
złotą, zapożyczoną z herbu Leliwa upamiętniającą
założyciela Kolbuszowej, na niebieską gwiazdę
Dawida jakiej używa Izrael na swej fladze. Niestety, w środowisku kolbuszowskich historyków,
jak również władz miasta nie znalazła się ani jedna
osoba, która by grzecznie wyjaśniła, że Kolbuszowa nie używa herbu Niemców, a gwiazda złota, nie
żółta, była przyjęta i używana w okresie galicyjskim, następnie w II RP, PRL, jest używana w III
RP i nie można jej zmienić.
Wkrótce ujawnił się największy orędownik
zmiany herbu miasta – historyk po UJ pracujący
w miejscowym Muzeum Kultury Ludowej, sekretarz Towarzystwa Kultury im. Goslara, mgr Jacek
Bardan. Prywatnie, znany kolbuszowski filosemita, działacz Unii Wolności, wielbiciel Michnika
i Balcerowicza, współpracownik N. Saleschűtza.
W 1998 r. kolbuszowska Biblioteka Miejska wydała jego dzieło życia, książkę (ss. 62, A-5) pt.
Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej. Przedstawił w niej sprytnie zmanipulowaną, tendencyjną
historię herbu, dopasowaną do mitu o gwieździe
Dawida, „sztamie” kolbuszowskich katolików
z Żydami i połączeniu symboli w jedną pieczęć
a potem herb. Odpowiednio dobrany i zestawiony
materiał źródłowy, w tym ikonograficzny (m.in.
podmienione fotografie, zmienione daty), miał
dowodzić „naukowo” jego z góry założonej tezy.
Nikt z czytelników, poza mną, nie zadał sobie trudu sprawdzenia podanych przez niego źródeł, dat
i sygnatur. Ja zaś z różnych powodów (wtedy jako
członek Zarządu Powiatu, zainteresowany spokojem w powiecie, dobrą współpracą z Urzędem
Miejskim, tworzeniem Miesięcznika Powiatowego
wydawanego przez Towarzystwo Goslara, etc.)
nie byłem w stanie w tamtym czasie wykrytych
błędów rzeczowych oraz manipulacji sprostować.
Tym bardziej, że miał on poparcie bardzo wpływowego dyrektora Biblioteki i jednocześnie prezesa
Towarzystwa im. Goslara, a także ówczesnego
burmistrza i starosty. Gdy temuż prezesowi ujawniłem zamiar napisania artykułu prostującego historię kolbuszowskiego herbu, wkrótce zostałem
odwołany z redaktora naczelnego Mies. Powiat.
„Ziemia Kolbuszowska”.
Ale oddajmy głos owemu historykowi i zobaczmy jak odnosi się w swej, uważanej w Kolbu-

szowej za naukową książce, do tarczy barokowej
polskiej i do polskiego orła białego w herbie z 1990
r.: […] Z pieczęci został odwzorowany kształt tarczy, zresztą niefortunnie, bo jest niezgodny z zasadami heraldyki [!]. Jeszcze bardziej rażącym
błędem było umieszczenie nad tarczą orła i labrów,
czego w heraldyce miejskiej się nie stosuje [!].
[…] Groteskowego wyrazu nabiera orzeł w koronie przedstawiony tylko w części postaci (orłek
wyskakujący? [!]), któremu zamiast łap i ogona
wyrastają labry. Można mieć nadzieję, że wspo-

Fot. 33. Godło światowej masonerii (wolnomularstwa) – cyrkiel i węgielnica w polu błękitnym,
na jednej ze „świątyń” masońskich w USA. (fot.
internet)
mniane braki nie utrzymają się długo i radni, już
bez emocji, lecz po dokładnym i wszechstronnym
rozpoznaniu sprawy, przyjmą konieczne poprawki
(J. Bardan, Dawne pieczęcie…, 1998, s. 57 – 58).
Czyli, jak można wyczytać między wierszami,
radni wkrótce dokonają zmian w herbie. Usuną
rażącego „orełka wyskakującego” czyli polskiego
orła białego, „rażące” rycerskie labry i „niezgodną
z zasadami heraldyki” polską tarczę barokową.
Tenże autor powtórzył swoją pseudonaukową opinię w artykule opublikowanym w styczniowym
numerze „Ziemi Kolbuszowskiej” z 2000 r. pt.
Sztama – herb Kolbuszowej (ZK z dn. 12.I.2000
r., s. 18 – 19). Według niego: Ozdoby tarczy jakie
widzimy we wzorze (1990) herbu Kolbuszowej są
kuriozalne. Ich stylizacja nawiązuje do klejnotu
herbu rycerskiego, co jest ewidentnym nieporozumieniem, gdyż ten element nigdy nie występował
w herbach miejskich. […] Labry i orzeł nie mają
więc żadnego uzasadnienia w herbie Kolbuszowej
[!]. Pojawienie się orła bez korony na dziewiętnastowiecznej pieczęci nie oznacza, że miasto nabyło
prawa do tego znaku [!]. W polskiej sfragistyce
był on właściwy tylko miastom książęcym (potem
królewskim). Geneza tego orła (zwróćmy uwagę,
że jest to tylko połowa ptaka [!]) jest zresztą dwu-
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znaczna i nie przysparza miastu żadnej chwały
[!]. Szok. Dosłownie w każdym zdaniu nieprawda, nieznajomość podstaw heraldyki oraz historii
kolbuszowskiego herbu. Celowe deprecjonowanie
i zniesławianie herbu miasta, podlegającego ochronie prawnej. Tu należałoby każde zdanie z osobna
sprostować. Obnażyć przy tym niewiedzę autora.
Jego pogardę wobec polskich symboli narodowych
umieszczonych w herbie miasta, oraz patriotyzmu
dawnych mieszkańców Kolbuszowej. Niestety,
miejsce i czas nie pozwalają na to. Może jeszcze
jeden cytat, innego historyka mocno zaangażowanego w zmianę herbu, mgr Andrzeja Jagodzińskiego. Podczas posiedzenia Komisji tzw. „statutowej”
Rady Miejskiej w dn. 13 listopada 2009 r. wyjaśnił
radnym, iż – orzeł w herbie Kolbuszowej z roku
1990 nawiązuje do huzarów węgierskich stacjonujących w Kolbuszowej [!]. Tarcza miejska powinna
być tarczą hiszpańską lub francuską [!]. (Protokół
nr 8/09 komisji ds. opr. statutu, s. 1, UM w Kolb.).
Było to celowe wprowadzenie radnych w błąd,
bowiem huzarzy węgierscy w Kolbuszowej nigdy
nie używali orłów.
Publikacje J. Bardana udające naukowe, propagowane mocno przez dyrektora Biblioteki
Miejskiej stały się jedynym źródłem wiedzy na
temat historii kolbuszowskiego herbu. Nikt inny
w Kolbuszowej nie znał się na heraldyce ani sfragistyce. Nikt nie zajmował się badaniem herbu.
Ani miejscowi historycy, ani nauczyciele, urzędnicy, władze miasta, radni, pracownicy instytucji
kultury, księża, ani zwykli mieszkańcy miasta.
Natomiast wielu Kolbuszowian nie kryło swego
oburzenia i zdenerwowania zamiarem usunięcia
orła i wprowadzeniem heksagramu, ale nie byli
w stanie podjąć merytorycznej dyskusji. Nie mieli
nawet do kogo wyrazić swojego sprzeciwu. Tak
więc potrzebna była już tylko okazja do zmiany
herbu. Taką stał się jubileusz 300 – lecia lokacji
miasta, obchodzony przez cały 2000 rok. Wzór
wzięto z pobliskiego Leżajska (Fot. 31).

Usunięcie orła z herbu
W styczniu J. Bardan złożył w Urzędzie Miejskim
opracowany przez siebie sześciostronicowy „Projekt zmian w herbie Kolbuszowej (Uzasadnienie

Fot. 34. Schemat ukazujący godło masonerii –
cyrkiel i węgielnicę - ukryte w gwieździe Dawida.
(Według książki J. J. Robinson, Born in Blood…,
1989, okładka)

i opis)”. Podpisany również przez ówczesnego
przewodniczącego Rady Miejskiej. Według zamieszczonego tam blazonu herbem Kolbuszowej
powinien być: W polu błękitnym krzyż równoramienny złoty, pod nim dwie dłonie w uścisku
w barwie naturalnej o mankietach czarnych, niżej gwiazda Dawida srebrna. Celowo pominięto
określenie tarczy, rodzaj krzyża, gwiazdy Dawida,
szerszy rękaw chałatu. A oto co prezentowała dołączona grafika nowego herbu: W polu błękitnym
tarczy hiszpańskiej dwie ręce z uściśniętymi dłońmi, z czarnymi rękawami, z których lewy znacznie
szerszy oznaczający chałat Żyda. Nad rękami krzyż
grecki złoty. Pod nimi srebrna gwiazda Dawida
w postaci heksagramu uznawanego za masoński.
W którym dłuższe ramię górne symbolizowało cyrkiel, dolne również dłuższe kątownik (węgielnicę)
odwrócony ramionami do góry (Fot. 33, 34). Orzeł
polski i labry rycerskie zostały usunięte zupełnie.
Był to więc nowy herb (Fot. 32). W porównaniu
do herbu z 1867 r. kształty wszystkich elementów zostały zmienione. Zmieniono całkowicie
jego symbolikę. I Tak: 1. Wersję pierwotną herbu
średniego, oryginalnego, dekoracyjnego, zastą-

Fot. 35. Ironia losu. Tablica z nazwą ulicy Tyszkiewiczów, ozdobiona herbem z gwiazdą żydo –
masońską, zamiast gwiazdy z ich herbu. Rok 2014
piono wersją małą, pozbawiając go odniesienia
do tradycji rycerskich założycieli i późniejszych
właścicieli Kolbuszowej, 2. Usunięto z herbu zdeprecjonowanego wcześniej polskiego orła białego,
3. Tarczę barokową polską, określającą czas lokacji
miasta, zmieniono na nic nie znaczącą pospolitą
tarczę hiszpańską, 4. Kształt krzyża kawalerskiego przywołującego pamięć o kolbuszowskich rycerzach, polskiej husarii, zamieniono na nic nie
znaczący kształt krzyża greckiego, 5. Gwiazdę
sześciopromienną złotą upamiętniającą założyciela Kolbuszowej i Matkę Bożą, zamieniono na
żydo - masoński heksagram, symbolizujący kogo?
Chyba nie Żydów kolbuszowskich, bo ci używali
heksagramu o wszystkich ramionach równych,
z trójkątami przeplecionymi. Ręce wyrażające dobrą transakcję dawnych kolbuszowskich mieszczan
- zamieniono na ręce katolika (w domyśle chyba
„szabesgoja”) i Żyda, mające symbolizować ich
fikcyjną „sztamę”. W taki oto sposób w kolbuszowskim herbie została utrwalona, wymyślona
przez lewicujących Żydów legenda miejska. Mit,
upowszechniony kilkoma zdaniami przez dr K.
Skowrońskiego a udokumentowany „naukowo”
przez mgr J. Bardana.
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Fot. 36. Herb Kolbuszowej przyjęty w 2012 r. Pomniejszony krzyż, ręce w stylu kreskówki Disneya,
heksagram żydo - masoński z krótszymi ramionami
górnym i dolnym. (Wikipedia 2018)
Parcie na przyjęcie herbu z usuniętym orłem, polską tarczą i wstawioną żydo - masońską
gwiazdą Dawida było tak mocne, że na wiele miesięcy przed uchwaleniem rozpoczęto już
jego używanie. Herb bez orła i z heksagramem
przyjęto w grudniu 1999 r. jako logo obchodów
jubileuszu 300 – lecia miasta Kolbuszowej (ZK
nr 7/48, z dn. 24.XII.1999, s. 1, 7). W tym samym
czasie zlecono zaprojektowanie i wybicie medali
pamiątkowych z nowym herbem. Data ich emisji
to początek stycznia 2000 r. a więc ponad miesiąc przed uchwaleniem (www.mennica.com.
pl). Przed 10 lutego stał już nowy witacz miasta,
bez orła, z ową żydo - masońską gwiazdą (ZK nr
2/50, z dn. 10.II.2000, s. 8). Podczas tzw. „konsultacji społecznej” w dniu 7 lutego, czyli spotkania
w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy grupy wyselekcjonowanych osób w sprawie nowego herbu,
negatywną opinię wyrazili o nim najwybitniejsi
miejscowi historycy regionaliści – M. Skowroński
i H. Dudzińska. Na nic się to jednak nie zdało.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2000
r. radni, przy jednym głosie wstrzymującym (St.
Gorzelany, redaktor Przeglądu Kolb.), uchwalili
nowy herb miasta (Uchwała nr XXI/183/2000 z dn.
28.II.2000 r.). Po kilku zmianach rzeczowych, rzekomo „kosmetycznych poprawkach”, dokonanych
dyskretnie w 2012 r. obowiązuje do dziś (Fot. 36).

Epilog
Tak zakończyła się historia XIX – wiecznego
herbu średniego, z polskim orłem białym, rycerskimi labrami, polską tarczą barokową, krzyżem
kawalerskim i gwiazdą założycieli, a rozpoczęła
się historia nowego herbu - małego, bez polskiego
orła, z tarczą hiszpańską, krzyżem greckim,
gwiazdą izraelską. W ostatnim zdaniu tego artykułu ciśnie się na usta pytanie i aż prosi się zawołać – Kolbuszowianie! Coście zrobili ze swoim
pięknym herbem?

Na stronach 30-31 pytania czytelników i odpowiedzi autora

Benedykt Popek
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Miło jest spotkać się po latach…

9 czerwca w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów
Technikum Rolniczego klasy ”b” /1975-1978/.Z 39 osobowej grupy na zaproszenie odpowiedziało 18 osób z kraju i z zagranicy.

fot. Łukasz Płoch
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy Tyszkiewiczów, którą sprawowali ks. dziekan
Stanisław Wójcik/nasz katecheta/oraz ks. Jan
Niemiec/proboszcz parafii Jadachy/ nasz klasowy
kolega. Była z nami w tym dniu wychowawczyni
Pani mgr. Teresa Szafraniec i kierownik internatu
mgr. Franciszek Batory. W homilii ks. Stanisław
Wójcik przypomniał czasy ,w których chodziliśmy
do szkoły, mówił o przyjaźni, która jest tak ważna
w życiu człowieka, o pamięci i wdzięczności jaką
jesteśmy winni naszym nauczycielom, wychowawcom, koleżankom i kolegom, których los posta-

fot. Łukasz Płoch

wił na naszej drodze. Była modlitwa za zmarłych
i zapalone symboliczne znicze jako dowód naszej
o nich pamięci.
Po Mszy Świętej zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia
i udaliśmy się do klasy ,gdzie wychowawczyni
sprawdziła obecność, a dyrektor Stanisław Olszówka przygotował dla nas pokaz zdjęć. To było
ciekawe doświadczenie , gdyż osoby z fotografii
były znane, a jakże inne od tych siedzących obok,
przypominały miejsca i okoliczności ,w których
je wykonano/zabawy szkolne, sale w internacie,
prace w gospodarstwie szkolnym i wycieczki/.

Dyrektor opowiedział też o obecnej szkole, nowych kierunkach kształcenia, udziale młodzieży
w zagranicznych projektach i planach na przyszłość.
Był też czas na zwiedzanie szkoły, jakże innej od
tej z naszych szkolnych lat i spacer przez park do
pałacu,/ w którym mieliśmy lekcje z ogrodnictwa/,
i dawnego gospodarstwa szkolnego, które było
miejscem naszych zajęć praktycznych/nie zawsze
mile wspominanych/.
Dalsza część spotkania odbywała się w restauracji Wisienka. Każdy z nas przedstawił swoją
drogę życiową po ukończeniu szkoły. Po zdaniu
matury mieliśmy głowy pełne marzeń i planów,
zweryfikowanych w różny sposób przez życie.
Część z nas ukończyła studia i zmieniła zawód,
inni pracowali i pracują w urzędach na stanowiskach związanych z rolnictwem i ochroną środowiska,bądź prowadzą własne gospodarstwa i firmy.
Kilka osób wyemigrowało do USA. Założyliśmy
rodziny, mamy dzieci i wnuki i nadal cieszymy się
życiem. Można w tym miejscu zacytować słowa
piosenki Maryli Rodowicz: ”choć w papierach lat
przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami”.
Trzymając się tych słów umówiliśmy się na następne spotkanie w takim lub szerszym gronie za
pięć lat. Dziękujemy serdecznie naszym wychowawcom, koleżankom i kolegom za udział i łzy
wzruszenia, a dyrektorowi za możliwość zorganizowania spotkania.
Do zobaczenia.
Lucyna Kopeć-Nowak/absolwentka/
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Dwie twarze Józefa Fryca

Został przyznany tytuł Człowieka Roku 2017 Powiatu Kolbuszowskiego organizowany przez jedno z lokalnych czasopism
i Kapitułę Konkursową. Tym razem Człowiekiem Roku ogłoszono pana Józefa Fryca.
Na uroczystej gali bohater wydarzenia powiedział m.in. „Przyjmując propozycję kandydowania
do tego tytułu, poprosiłem o zapewnienie możliwości zadedykowania go, w momencie gdyby udało
mi się go zdobyć, ludziom, którzy bardzo dużo
swojego życia poświęcili osobom niepełnosprawnym. Tytuł ten dedykuję wszystkim opiekunom
prawnym, którzy zajmują się osobami niepełnosprawnymi w całej Polsce. Dedykuję go również
tym wszystkim, którzy pomagają i zajmują się
niepełnosprawnymi. Według mnie, te osoby, które
nigdy takiego nieszczęścia nie doznały, nie powinny zabierać głosu…”
Panie Fryc, ja – piszący te słowa – od 18 lat, jak
to pan nazwał, „doznaję takiego nieszczęścia”, bo
jestem zupełnie jak pan, ojcem niepełnosprawnego
dziecka, ucznia Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Nie zamierzam więc milczeć
w sprawie związków pana z niepełnosprawnymi
z tej szkoły.
A było to tak. Szkoła w Kolbuszowej Dolnej
rozwijała się. Zrobiono już dokumentację dotyczącą rozbudowy, ale pod koniec 2010 r. zmienił się
układ sił w radzie miejskiej. Skutkowało to wstrzymaniem rozbudowy szkoły dla niepełnosprawnych.
Wybory samorządowe do rady miejskiej wygrała
prawica, ale dwóch radnych z prawicy przeszło
na stronę radnych lewicy, dając tym większość

w radzie grupie Józefa Fryca. Kto ma większość
w radzie, ten decyduje o pieniądzach podatnika.
Po przejściu buntowników na lewą stronę, jeden
z nich został przewodniczącym rady, a drugi szefem komisji finansowej. Jakby tego było mało,
drugi zażądał rozbudowy szkoły w Weryni. Była
to cena za utrzymanie większości w radzie ludzi
Fryca. W tej sytuacji upadła sprawa szkoły dla
niepełnosprawnych oraz przepadły pieniądze wydatkowane na dokumentację.
Kiedy robiono dokumentację na rozbudowę
placówki w Kolbuszowej Dolnej, o rozbudowie
szkoły w Weryni radnym się nawet nie śniło. Jakoś na uroczystej gali pan Fryc o tym nie mówił.
Żeby mieć większość w radzie, pan i pańscy radni
pozbawiliście możliwości rozbudowy szkoły na dla
niepełnosprawnych. Dzisiaj, przy odbieraniu tytułu, niepełnosprawni byli w centrum pana wystąpienia, ale dawniej dzieci z placówki w Kolbuszowej
Dolnej pana nie wzruszali, bo kupcząc głosami,
ograniczył pan wówczas ich rozwój. Dzisiaj szkoła
ta jest jedyną szkołą w gminie bez sali gimnastycznej, a przecież dla niepełnosprawnych miejsce
do ćwiczeń i rehabilitacji to jest podstawa. Czy
panu, wieloletniemu samorządowcowi, nie wstyd,
by niepełnosprawni zajęcia ruchowe odbywali na
korytarzu? Czy to nie jest pańska druga twarz?
Przyjmując ten tytuł powiedział pan jeszcze

montaż ilustracji: Józef Popielarz,
elementy graficzne pobrane z: freepik

tak:„było mi ogromnie przykro, kiedy musiałem
oglądać trwające w Sejmie 40 dni katorgi rodziców, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, pasję i wiele innych rzeczy dla niepełnosprawnych
dzieci”. W 2014 r. jakoś nie było panu żal licznie
przybyłych na sesję rodziców niepełnosprawnych
dzieci ze Szkoły Specjalnej z Kolbuszowej Dolnej,
gdy ważyły się jej losy. Na ich oczach pan i pańscy radni, podnosząc rękę za rozbudową szkoły
w Weryni, podnieśliście rękę na niepełnosprawne
dzieci. Z wyjątkową butą pan i pańscy radni odrzuciliście na tej sesji wniosek radnego Krzysztofa
Wilka o przyznanie „na otarcie łez” 100 tysięcy
złotych na rzecz niepełnosprawnych dzieci z tej
szkoły. Przyczynianie się do zaniechania rozbudowy Szkoły Specjalnej było, jak dotychczas, najbrutalniejszym aktem grupy radnych skupionych
wokół pana Fryca wobec niepełnosprawnych na
terenie gminy i powiatu kolbuszowskiego. Pan,
panie Fryc, i grupa lewicowych radnych, których
pan zebrał, by mieć większość, dopuściliście się
okrutnej dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci.
W tej sytuacji dzisiejsze deklaracje wobec niepełnosprawnych i ich prawnych opiekunów to puste
i szydercze słowa. Pan Józef Fryc nie jest dla mnie
wiarygodną osobą.
Stanisław Gorzelany – ojciec
niepełnosprawnego Błażeja, ucznia Zespołu
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
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Noc Muzeów w skansenie

Ale co to była za noc! Trudno opisać wrażenia, jakich doświadczyliśmy 19 maja,
kiedy wieczorem otworzyły się szerokie drzwi osiemnastowiecznego spichlerza z Bidzin.
O godz. 19.00 otoczyły nas kaskady barw spływające z obrazów Kingi Kolouszek zebranych na
wystawie pt. „Cząstki codzienności”. Autorka
prac dokładnie wytłumaczyła gościom motywy
twórcze, jakie przyświecały jej w trakcie procesu tworzenia cyklu „QUANTUM”. Mówiła
o rozmowach z fizykami, które zainspirowały ją
do przemyśleń na temat cząstek elementarnych
budujących wszechświat oraz o metafizycznym

wymiarze tej struktury – tu wielokrotnie nawiązywała do „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II
i cytowała jego fragmenty. Widzowie, poruszając
się w przestrzeni słów i barw, z fascynacją wnikali
w świat artystki.
Około godz. 20.30 Teatr Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej wraz
z reżyserem Grzegorzem Wójcickim wciągnęli
nas w wartki prąd zapętlonych zdarzeń z kome-
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dii Szekspira pt. „Wieczór Trzech Króli”.
W pewnym momencie już nikt nie wiedział,
kto, jaki sen śni, kto jest kim, czy umarł, czy
żyw, czy się ożenił, czy kawaler. W następnym – wszystko się wyjaśniło i… prawie dobrze skończyło. Jak to w komediach Szekspira!
Spektakl oczarował naturalnością aktorów, plastycznością formy i muzycznością scen, które
przeniosły nas nawet do „Miasteczka Twin Peaks”. Jak się okazało, David Lynch przeglądał się
w zwierciadle Szekspira. Zachwycona publiczność
również!
Ze spichlerza wyszliśmy pod gwiaździste niebo
zupełnie oszołomieni…
Agata Front

fot.: Jakub Kwaśniewicz

Rozhulana niedziela

3 czerwca od 12.30 do wieczora trwały w skansenie 22. Prezentacje Twórczości
Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Ten dzień został naznaczony przez taniec i rzemiosła z nim związane. Tak więc hulaliśmy!
Impreza rozpoczęła się w szkole z Trzebosi,
gdzie Jolanta Dragan opowiadała o tańcach
magicznych oraz przypominała o dawnych potań-

fot.: Karolina Migurska

cówkach i mistrzach tańca tradycyjnego. W tym
czasie pośród lasowiackich i rzeszowskich zagród rozstawiali swoje warsztaty artyści ludowi

i rzemieślnicy – krawcowe i hafciarki, bibułkarki
i plecionkarki, wikliniarze i zabawkarze, rzeźbiarze i garncarze. Można było obejrzeć tradycyjne
ludowe stroje i nakrycia głowy, plecionkę ze słomy, wikliny oraz korzenia sosny, kwiaty z bibuły,
wycinanki z papieru, ręcznie malowane ozdoby,
drewniane rzeźby i zabawki, obrazy, ikony oraz
wiele innego rękodzieła, które wytwarza się na
naszych terenach. W kuchni przy szkole oraz przy
karczmie panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Kolbuszowej Górnej i Huty Przedborskiej sprzedawały pierogi, kapustę ziemniaczaną, bigos, chleb ze smalcem, ogórki kiszone,
drożdżówki, babki, serniczki, makowce, rogaliki
i kompot. Nikt nie chodził głodny.
Około godz. 15.00 na scenie rozpoczęły się
koncerty kapel ludowych. Po pierwszym występie dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Jacek Bardan wraz z wicemarszałkiem Bogdanem
Romaniukiem, Andrzejem Kraską – zastępcą
dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także
Aleksandrem Szafranem – kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej oraz pomysłodawcami konkursu
„Kultura wsi. Moja kultura” – Izabelą Wodzińską i Januszem Radwańskim pogratulowali
laureatom wspaniałych prac i wręczyli nagrody.
Na scenie i podłodze przed sceną odbywały
się warsztaty polki i oberka. Prowadziła je
Jadwiga Kula. Jolanta Dragan uczyła publicz-
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ność także ludowych przyśpiewek. Nauka tradycyjnych kroków i podśpiewywania do tańca
spowodowała zatarcie granicy między podłogą
a publicznością. Przed sceną pojawiały się coraz
to nowe pary próbujące swych sił w hulankach,
a ci zmęczeni wracali między ławki, aby chwilę
odpocząć.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
w to czerwcowe, bogate w atrakcje popołudnie
zdecydowali się odwiedzić właśnie nasz skansen
i z nami potańczyć. Było nam bardzo, bardzo miło.
Zapraszamy nadal – w ciągu najbliższych miesięcy
nie damy się Wam nudzić!

przegląd KOLBUSZOWSKI
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LEBEM CZŁOWIEK
ŻYJE...
Będzie wydawnictwo!
for.: Jan Mazurkiewicz

W latach 2014-2016 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej prowadziło skrupulatne badania nad folklorem Rzeszowiaków.
Eksploracje objęły tereny Rzeszowskiego, Łańcuckiego i Przeworskiego. Nadszedł czas na rozpowszechnienie efektów tej pracy –
czyli wydanie książki pt. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”.

ZENIE

017 czwartek
na wieczór czytania
szki Czachor
bielone na kość”
za Wójcickiego.

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12
ytają:
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za proKatarzyna Dypa
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
szula Kaczmarczyk
za świetną organizację. Równocześnie gorąco
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej
Karol Wesołowski
Etnografowie, etnologowie, folkloryści, mu- twa, sztuki ludowej
i plastyki obrzędowej,
codzienksiążki
pt.: „Świerszcze
wybielone na kość”,
zowa,
Ul.
Mickiewicza
zykolodzy
i antropolodzy
kultury przez 3 lata,15
nych zajęć mieszkańców terenów Rzeszowszczyktóraobrzędowości
odbędziedorocznej
się 26 października o godz. 19:00
w kilku etapach, przy finansowym wsparciu Mi- zny, życia społecznego,
olny
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe- i rodzinnej, religijności
ludowej,
folkloru
słownew „Galicji”.
go, dokumentowali w terenie miejscowe tradycje go, muzycznego i tanecznego, stroju ludowego,
ludowe oraz to, jak zmieniły się one współcześnie. poezji, języka i gwary, a także pożywienia, medyZebrano potężny materiał, który obejmuje 238 cyny i ziołolecznictwa. Wiedzę, którą obejmuje
wywiadów, nagrania i transkrypcje ok. 270 pieśni to wydawnictwo, można zatem nazwać syntezą
i melodii ludowych, ponad 6 tys. fotografii i 25 kultury ludowej Rzeszowiaków.
godzin zapisu wideofonicznego.
Celem wydania książki
a n gi jeja internetowej
ż o w a ł opublisię
Obecnie – ponieważ badania terenowe zakoń- kacji jest promowanie rzeszowskiego dziedzictwa
kilkadziesiąt
osób.
jeśli chodzi o dawne
traczono, a ich efekty usystematyzowano – trwają kulturowego – zarówno,
prace nad wydawnictwem naukowym opisującym dycje zachowane w tym
regionie,
jak
i
ich
współUczniowie miefolklor Rzeszowiaków. Uczestniczy w nich ponad czesne przejawy.
li okazjęAgata
poznać
20 osób, między innymi autorzy artykułów oraz
Front
recenzenci i redaktorzy – pracownicy instytucji
Projekt dofinansowano
ze
środków
Ministra
dziedzictwo kultunaukowych
z całej Polski.
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
edycji
uczestnicy
mają do wyboru trzy
tematy:
Książka dotyczy kultury materialnej, budownicrowe i historyczne

Moja kultura
cja konkursu

ej
Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś
ie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”.

regionu,
a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
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Przybywają do Matki Najświętszej

Objawienia Matki Bożej, jakie miały miejsce w czerwcu 1949 roku w Mazurach, z którymi tak zawzięcie walczyło UB, MO
i ORMO nie zostały zapomniane.
Choć mocno zakłamane, wyśmiane i zdeprecjonowane, to jednak nie pokonane. Pozostała po nich
wspaniała pamięć. Setki żyjących jeszcze świadków. Cudowna studzienka, Łąki Maryjne wokół
studzienki, Kapliczka z figurą MB Fatimskiej,
obraz Matki Bożej z Pastwisk Mazurskich
i fotografie z tamtego czasu. No i Jej wyczuwalna
obecność w tym pięknym miejscu. Nie ma dnia,
by nie przybywały tam dziesiątki ludzi żeby się
pomodlić. Podziękować za coś Matce Bożej, prosić Ją o pomoc w jakiejś ważnej sprawie, nabrać
wody ze studzienki. Słyszy się o coraz to nowych
uzdrowieniach i uwolnieniach. W tym miejscu
musi być więc bardzo silna Jej obecność, choć nie
widać tego gołym okiem.
Każdego roku, około 7 czerwca, na Łąkach
Maryjnych odbywają się modlitwy wiernych, organizowane i prowadzone przez pana Stanisława
Urbana z Łąki k. Rzeszowa. Setki osób odmawiają
wspólnie Różaniec, Litanie, Koronkę do Miłosier-

Po zakończeniu modlitwy pan St. Urban przypomniał postać Jana Bogunia – opiekuna Marysi, cudownej
studzienki i miejsca objawień. Zwrócił się też z prośbą o zapisywanie i podawanie świadectw uzdrowień.
10.VI.2018 r. (Fot. B. Popek)
dzia Bożego oraz inne modlitwy. Śpiewają pieśni
maryjne. Wspierają ich muzycy, na skrzypcach,
fletach, akordeonie. Nie inaczej było i teraz, w niedzielę 10 czerwca. Na przyszły rok, kiedy będzie

przypadać 70 rocznica Objawień, planowane są
większe uroczystości. Także publikacja książkowa
ukazująca rzetelnie historię wydarzeń z 1949 r.,
oraz późniejszych.
B. Popek

Janusz Skowron:
„Sketches from Spain- photographs and drawings”
13.VI- 25.VII.2018
A.R Gallery, 71 India St., Brooklyn, NY
Tel. 347.971.1938
Janusz Skowron urodził się w Kolbuszowej
(1958). Sztukę studiował w Lublinie (UMCS, dyplom z grafiki 1983). Od 1989 mieszka w Nowym
Jorku. Brał udział w ponad trzystu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kilkunastu krajach.
Uprawia malarstwo, grafikę, ilustrację, rysunek
i fotografię. Od 1999 wystawia z międzynarodową
multimedialną Emotionalists Art Group. Od wielu
lat promuje polską sztukę w USA.
Eksponowane na wystawie prace są efektem obserwacji architektury, pejzażu, ludzi utrwalanych
na fotografiach i w szkicowniku podczas podróży
artysty po Półwyspie Iberyjskim.
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BYŁO JAK TRZA, TANCERZE NAKRĘCALI
MUZYKANTÓW

Piąta edycja Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, jak wszystkie poprzednie rozpoczęła się interesującym seminarium z udziałem przedstawicieli świata naukowego. Reprezentujących badaczy zajmujących się folklorem muzycznym.
Na Sali zgromadziło się blisko stu słuchaczy,
muzykantów i innych pasjonatów ludowej kultury. Seminarium otworzył doświadczony. Prof. dr
hab. Jan Adamowski z Uniwersytetu Marii-Curie
Skłodowskiej w Lublinie, po którym głos zabrał,
Dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając swoje pionierskie badania
dotyczące pojawienia się i roli klarnetu w muzyce
ludowej. Na koniec wystąpiła prelegentka Prof. dr
hab. Bożena Muszkalska z Uniwersytetu Poznańskiego przedstawiając efekty badań folkloru muzycznego. Moderatorem seminarium była Jolanta
Dragan od lat wynajmowana przez organizatora
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej do pomocy
merytorycznej przy tworzeniu kolejnych edycji.
Po wysłuchanych z zainteresowaniem wystąpieniach zabrakło czasu na dyskusję, która przeniosła
się do kuluarów. Wyjątkowy obiad przygotowała
restauracja, której szefuje Andrzej Wesołowski
regionalista, ogrodnik, znawca kulinariów (mąż
Danuty, autorki najlepszej na świecie szarlotki).
Druga część festiwalu to przesłuchania konkursowe w których wystąpiło osiem kapel i dwunastu solistów. W jury zasiadło pięciu specjalistów,
trójka to wymienione powyżej grono profesorskie,
pozostali to Jolanta Dragan na co dzień kustosz
kolbuszowskiego muzeum oraz Maria Kula przedstawicielka współorganizatora czyli Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Należy dodać, że
trzech pierwszych jurorów, to osoby z praktyką sędziowania w prestiżowym kazimierskim festiwalu.
Kapele wstępowały na przemian z solistami, żeby
rekordowa w tym roku publiczność się nie nudziła.
Prowadząca konkurs Katarzyna-Liszcz Starzec
rozpoczęła konkurs śpiewająco. Pewnie nie tylko
Widelanie wiedzą, że Pani Katarzyna nim zdobyła,
dyplom śpiewaczki operowej i z sukcesem zaczęła

występować na scenach, jako mała dziewczynka
a później już osoba dorosła śpiewała w Kapeli Ludowej Widelanie. Z rodziny Liszczów nadal w tym
zespole występuje jej utalentowane muzycznie
rodzeństwo, siostra i brat. Podczas konkursu do
grania zagrzewał solistów i kapele zespół tancerzy
emerytów z grupy Ziemia Podkarpacka. Tancerze
to stały element festiwalu, ale po raz pierwszy, to
oni świetni seniorzy, którzy prawdziwe wiejskie
potańcówki znają z autopsji, odnaleźli się w klimacie autentycznej ludowej muzyki. Dołączyła
do nich publiczność i rozpoczęła się zabawa, że
hej! Kapele dopingowane przez tancerzy zagrały
pięknie, żywo i tradycyjnie. Jurorzy chwalili poziom występów uznając za dobrą naszą koncepcję
organizacji kameralnego o spokojnym rytmie festiwalu dla dojrzałych twórców i chcącej podążać
ich śladem młodzieży. Publiczność zainteresowana
i wyrobiona spontaniczna. Dzieciakom przygotowaliśmy zabawy z animatorami, a wpadająca

im, do ucha tradycyjna muzyka niech się w główkach zakoduje, bo jest żywa polska i wyjątkowa.
Na Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście
i Trzy Smyki przychylnym okiem po raz kolejny
popatrzyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznając dofinansowanie. Dzięki
ministerstwu było możliwe między innymi przyznanie solidnych nagród, które wspomagają poczynania i poszukiwania artystyczne muzykantów
i organizację przyjaznego im wydarzenia. Podczas
festiwalu gościliśmy ekipę programu ,,Spotkania
z Folklorem” wyjątkowego w skali Polski programu telewizyjnego dokumentującego kulturę ludową. Programu realizowanego od ponad dwudziestu
lat przez TVP3 w Rzeszowie przez redaktora Jerzego Dynię. Nagranie telewizyjne to nie jedyny
dokument pofestiwalowy, podobnie jak poprzednio
tak i tym razem, teksty prelegentów, nagrania foniczne i filmowe zostaną wydanie w atrakcyjnej
formie katalogu.
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
ODWIEDZINY ABSOLWENTKI I NIE TYLKO

Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej bardzo sympatycznie wspomina, gdy odwiedzają go byli absolwenci, którzy z sentymentem
przekraczają progi tej placówki.
Przedszkole odwiedziła Patrycja W., która przyszła do przedszkola z instrumentem, na którym od kilku lat uczy się grać w Szkole Muzycznej.
Patrycja pokazała dzieciom, jak zbudowany jest flet poprzeczny, w jaki
sposób należy go trzymać i jak na nim grać. Na koniec zagrała kilka melodii. Dzieci były zachwycone odwiedzinami starszej koleżanki. Dziękujemy
Patrycji za odwiedziny i życzymy wielu sukcesów!

cami, nikt nie ukończył szkoły „Bycia dobrym rodzicem”. Ale bez wątpienia
jest to najważniejsza rola jaką przychodzi pełnić człowiekowi w życiu. To rola
przewodnika dla nowej, jedynej w swoim rodzaju istoty ludzkiej często pełna
wyrzeczeń, trosk i zmartwień. Ale chwile kiedy dziecko uśmiechnie się po
raz pierwszy, postawi pierwszy krok, powie „Kocham Cię”, a potem osiąga
kolejne mniejsze lub większe sukcesy dają poczucie wielkiego szczęścia.
Dla małego dziecka rodzice są najważniejszymi osobami w jego życiu. Są
dla niego całym światem. Dlatego gdy w kalendarzu zbliża się Dzień Matki
i Dzień Ojca, to w przedszkolu rozpoczyna się okres przygotowań do tego
święta, dzieci angażują się w nie całkowicie.
Podobnie było w tym roku. Dzieci z radością uczestniczyły w wielu próbach, bo przecież robiły to dla swoich kochanych rodziców.
25 maja świętowano w ochronce Dzień Mamy i Taty. Dzieci pod kierunkiem
nauczycieli przygotowały przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Przedszkolaki
z radością wcielały się w swoje role, tańczyły i śpiewały.
W oku niejednego rodzica pojawiła się łza wzruszenia ale i dumy. Na
zakończenie uroczystości dzieci złożyły życzenia i wręczyły przygotowane
wcześniej upominki.
„Wszystkim Rodzicom z okazji ich Święta Dnia Matki i Dnia Ojca składamy życzenia wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech
na twarzy, siły do pokonywania trudności oraz radości i pociechy z dzieci”.

Przedszkole odwiedziła koleżanka Patrycja, która przyszła do ochronki
z instrumentem, na którym od kilku lat uczy się grać w Szkole Muzycznej.

TEATR W PRZEDSZKOLU
Dnia 6 czerwca odwiedził przedszkole Teatr „Eden” z Wieliczki, który
przygotował przedstawienie pt. „Arka Noego”. Aktorzy przedstawili dzieciom
tę znaną historię biblijną w sposób humorystyczny, angażując małych widzów
do czynnego udziału w przedstawieniu.
Dzieci bardzo emocjonalnie przeżywały przygody bohaterów starając się
przestrzec ich przed czyhającymi zagrożeniami czy niebezpiecznymi sytuacjami, udzielając rad i przestróg, a jednocześnie pomagały starając się wykonać
jak najwięcej dobrych uczynków, do czego zachęcali aktorzy.

Przedstawienie pt. „Kopciuszek” z okazji Święta Mamy i Taty.

PRZEDSZKOLAKI U PRZEDSZKOLAKÓW
Dnia 25 maja przedszkolaki udały się z wizytą do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Zostały zaproszone przez grupę „Motylków” wraz
z wychowawczynią p. Bożeną.
Pogoda była wyśmienita, zatem i wspólna zabawa była przednia. Dzieci
szybko zintegrowały się i wspólnie się bawiły przy tradycyjnych zabawach
ze śpiewem i chustą animacyjną. Wspólnie też kolorowały duże wiosenne
obrazy, a potem degustowały wiosenne owoce.
Kilka dni później grupa „Motylków” odwiedziła ochronkę. Przedszkolaki
przedstawiły dla swoich kolegów inscenizację pt. „Kopciuszek”. Teatrzyk
podobał się, o czym mogą świadczyć gromkie brawa jakie zebrali mali aktorzy.

Teatr „Eden” z Wieliczki gościem przedszkola.

DZIEŃ MAMY I TATY
„Bycie rodzicem jest… jak praca na cały etat, przez cały czas.
Plus ciągłe godziny nadliczbowe.”
Mitchard Jacquelen
Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem w życiu człowieka
jest zbudowanie rodziny i wychowanie dzieci. Jest to zadanie bardzo trudne,
gdyż nikt nie dołącza żadnej instrukcji obsługi, nie ma przepisu czy konkretnych wskazówek jak być dobrym rodzicem. (Eyre 1996)
Rola rodzica jest bardzo trudna, gdyż nikt nie uczy jak być dobrymi rodzi-

Przedszkolaki udały się z wizytą do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ
Dnia 8 czerwca przedszkolaki zostały zaproszone do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej na dzień otwarty, gdzie uczestniczyły
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w wielu zabawach i ćwiczeniach, które oferuje ta placówka. Zabawy bardzo
dzieciom podobały się i obiecały tam wrócić z rodzicami.

Przedszkolaki z wizytą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

WSPÓLNA WYCIECZKA
Dnia 11 czerwca przedszkolaki wspólnie z rodzicami uczestniczyły w wycieczce do Wadowic i Inwałdu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Dom
Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Następnie udali się do parku rozrywki
w Inwałdzie, w którym dzieci przeżyły wspaniałą zabawę w Parku Miniatur,
Dinolandii, Warowni i Ogrodach Jana Pawła II.
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PRZEDSZKOLNY DZIEŃ RODZINY
Dnia 19 czerwca br. w przedszkolu obchodzony był „Dzień Rodziny”.
Z tej okazji dzieci przygotowały dla rodziców wzruszające przedstawienie.
Przedszkolaki z wielkim przejęciem i zaangażowaniem grały swoje role,
wczuwając się w grane przez siebie postacie.

Występ przedszkolaków z okazji „Dnia Rodziny”.
W dalszej części spotkania, to Rodzice zamienili się w aktorów i wystawili
dla swoich pociech przedstawienie pt.: „Śpiąca królewna”, który spotkał
się z żywym aplauzem publiczności. Tego dnia pożegnano również kilkoro
absolwentów, którzy od września rozpoczną naukę w szkole. Kolejny rok
przedszkolnych przygód dobiegł końca. Dla wszystkich był to rok pełen
niespodzianek, sukcesów i wielkich wypraw.

KONKURS „NIEZWYKŁE MIEJSCA W KOLBUSZOWEJ”
Dnia 18 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Niezwykłe miejsca
w Kolbuszowej”, skierowanego do dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
Celem konkursu było budzenie zainteresowań historią i dniem dzisiejszym
miasta Kolbuszowa, zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie
znanych, oraz rodzinne spędzanie czasu wolnego. Konkurs wpisywał się
w program własny realizowany w przedszkolu w obecnym roku szkolnym
przez p. Anię pt. „Kolbuszowa moje miasto”.
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych zdjęć, które umieszczono w przedszkolnej galerii oraz w pamiątkowym folderze.
W konkursie nagrodzono wszystkie dzieci.
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Zosia Tomczyk.
I MIEJSCE: Julka Trześniowska
I MIEJSCE: Wojtuś Stec
I MIEJSCE: Tymuś Rusin
II MIEJSCE: Emilka Wiącek
II MIEJSCE: Karol Pędzimąż
II MIEJSCE: Wiktor Kwaśnik
III MIEJSCE: Wiktoria Skóra
III MIEJSCE: Wiktoria Halat
III MIEJSCE: Iga Szewc
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Rodzice zamienili się w aktorów i wystawili dla swoich pociech przedstawienie
pt.: „Śpiąca królewna”.
Wszystkim dzieciom, ich Rodzicom serdecznie życzymy, aby nadchodzące
wakacje były radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne,
by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.
Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego wypoczynki, byśmy wszyscy
mogli nabrać sił, zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Dziękujemy za wspólnie spędzony rok i do zobaczenia
we wrześniu.
Ten rok dla wszystkich i dla każdego z osobna był rokiem, którego
nie zapomnimy.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu pt. „Niezwykłe miejsca
w Kolbuszowej”.

„Szczególne słowa podziękowania należą się Czcigodnej Siostrze Dyrektor
Beacie; Szanownym Paniom: Ani, Gosi, Teresie, Edytce, Ilonie, Mirce za
wszystko, co każdego dnia robiły dla naszych dzieci. Realizowane przedsięwzięcia przerosły nasze oczekiwania i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem
wcielonych inicjatyw. Codziennie widzimy i słyszymy w naszym domu nowe
piosenki, wierszyki, słówka w języku angielskim, które poznają nasze dzieci.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, dobrą radę
i pochwałę. Za ogromne wsparcie i wskazywanie właściwej drogi. Serdecznie
dziękujemy za wyzwalanie pragnień, zdolności, troskę, wielkie serce i oddanie.
Za te wspólne drogi i ścieżki najpierw „przedeptane”, potem przebyte, za
mądrość i jeszcze raz za ogromne serce – jeszcze raz dziękujemy.”
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„Dwójka ” na gali dla najlepszych

We wtorek, 12 czerwca 2018 r., w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, odbyła się Gala
Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.
W tym roku Statuetki Prymu odebrali zwycięzcy i laureaci II i III miejsca w poszczególnych
konkursach szkół podstawowych i gimnazjów.
Dyplomy i wyróżnienia otrzymali również wielokrotni laureaci. Wyróżnione zostały także szkoły,
które efektywnie wspierają sukcesy konkursowe
uczniów. Statuetki Prymu z rąk Pani Ewy Leniart,
Wojewody Podkarpackiego i Pani Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, otrzymało
24 najlepszych konkursowiczów z podstawówek,
a w kategorii gimnazjów rozdanych zostało 54
statuetki – zdobywcom I, II, III miejsca. Ogółem
nagrodzonych zostało 78 uczniów. Tytuł „Wybitnego laureata” otrzymało 55 uczniów podkarpackich
podstawówek i 138 uczniów dotychczasowych
klas gimnazjalnych. Na ręce dyrektorów zostały
przekazane certyfikaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, a opiekunów naukowych
laureatów uhonorowano listami gratulacyjnymi.

Z przyjemnością pragniemy poinformowac, że
w Gali wzięli również udział uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej. Byli to:
Iga Flis – trzecie miejsce w konkursie matematycznym – opiekun pani Helena Kiwak,
Bartosz Lasota – laureat konkursów biologicznego i chemicznego – opiekunowie panie Jolanta
Lasota i Marta Krawczyk,
Zuzanna Wygoda – trzecie miejsce w konkursie języka niemieckiego – opiekun pani Beata
Mierzwa.
Trzeba dodać, że w roku szkolnym 2017/2018
uczniowie naszej szkoły zdobyli również nastepujące tytuły:
Joanna Macheta – laureat konkursu geograficznego – opiekun pani Lucyna Stagraczyńska,
Jakub Harchut – lauraeat konkursu matematycznego – opiekun pani Renata Ożóg,

Radosław Wolak – lauteat konkursu matematycznego – opiekun pani Helena Mazan,
Piotr Wygoda – laureat konkursu języka niemieckiego – opiekun pani Beata Mierzwa,
Jan Pieprzycki – laureat konkursu historycznego „Losy oręża polskiego” - opiekun pan Paweł
Michno.
Dzięki pracy tych uczniów i ich opiekunów
naukowych szkoła uplasowała się w dziesiątce
najlepszych gimnazjów w województwie, a dyrektor Mirosław Kaczmarczyk po raz siódmy odebrał
z rąk Pani Wojewody i pani Kurator certyfikat
„Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
Gratulujemy wielkiego sukcesu uczniom, ich
rodzicom oraz opiekunom naukowym.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rady Rodziców SP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej

Laureaci konkursów nagrodzeni

Najlepsi uczniowie z powiatu kolbuszowskiego zostali nagrodzeni za osiągniecia w konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim.
Spotkanie odbyło się 11 czerwca, w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. Uczniowie otrzymali książki i dyplomy.
W tym roku, gratulacje odebrało dwudziestu laureatów.
W spotkaniu, którego gospodarzami byli poseł
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz Ewa Nowak Prezes Fundacji Serce, uczestniczyli uczniowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele gmin.
W ramach podziękowań za osiągnięte wyniki
poseł wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody
książkowe. Uczniów z gminy Kolbuszowa nagrodził również Burmistrz Kolbuszowej. Podzięko-
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wania otrzymali także nauczyciele wspierający
uczniów w przygotowaniach do konkursów.
Laureatami z gminy Kolbuszowa zostali:
Klasy gimnazjalne SP nr 2
Iga Flis
Radosław Wolak
Jakub Harchut
Bartosz Lasota
Piotr Wygoda
Joanna Macheta
Szkoła Podstawowa nr 2
Jan Pieprzycki
Zuzanna Wygoda
Klasy gimnazjalne SP nr 1
Weronika Kwiecień
Louis Hanicotte
Emilia Rząsa
J.Mazur

Dni Kolbuszowej 2018

9 i 10 czerwca świętowano „Dni Kolbuszowej”. Imprezę zorganizowano na kolbuszowskim rynku.
W sobotę (09.06) od godziny 10.00 na trasie „Glinianki” mistrzowie kierownicy walczyli o Puchar
Burmistrza Kolbuszowej. Uczestnicy startowali
w kategoriach: quady, samochody terenowe, samochody turystyczne z wyciągarką. Gospodarze
- klub „Kolbuszowa 4x4”przygotowali dwa tory

adventure i extreme. Po zakończeniu zmagań zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary.
Późnym popołudniem na rynku, talenty wokalne
i taneczne zaprezentowały zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz maluchy z przedszkoli. Wystąpiła
również Grupa Folklorystyczna Seniorów Ziemia

Pierwszego dnia na scenie zaprezentowały się zespoły dziecięce
i młodzieżowe

W niedzielę można było posłuchać ludowych kapel

Podkarpacka. Sobotni wieczór upłynął w rytmie
disco polo z zespołami: SUSKI, MENELAOS,
MEGUSTAR. Pierwszy dzień imprez zakończył
pokaz laserowy.
W niedzielę (10.06) zagrali LASOWIACY, RZESZOWIACY I GÓRALE. Koncert gwiazdy wieczoru poprzedził występ: Kapeli Ludowej Widelanie, Kapeli Jurka Wrony i Lasowiackie Hulaki.
Taneczna zabawa z góralską muzyką zespołu BACIARY przyciągnęła tłumy mieszkańców.
J.Mazur

Gwiazdą tegorocznej imprezy były Baciary

W sobotę na scenie wystąpiły zespoły disco polo
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„Od Austro-Węgier do Polski Niepodległej”

Widowisko historyczne, koncert dla niepodległej, uroczysta msza św. – 10 czerwca w Kolbuszowej odbyły się uroczystości
związane z 100.rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
wisiała w budynku starostwa. Widowisko zakończyło symboliczne usunięcie godła austro-węgierskiego zawieszonego na scenie i symboliczne przejęcie władzy poprzez zawieszenie polskiego godła.
Harcerze rozdawali publiczności kotyliony oraz
tekst I Brygady, która została wspólnie odśpiewana
przez zgromadzonych. W programie zaplanowano
również Koncert Orkiestr Dętych.
Ponadto na rynku działała Grupa Inscenizacyjna
„Walhalla” z Poznania, która zaprezentowała m.in.
pokaz musztry. Dodatkową atrakcją było wypuszczenie 100 balonów w barwach narodowych.
J.Mazur

Wręczenie nagród laureatom IV Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej „Wolna i niepodległa”.
Gościem honorowym była Wicepremier Beata
Szydło. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł
Zbigniew Chmielowiec, Ewa Leniart Wojewoda
Podkarpacki, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, władze samorządowe
gmin i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji oraz delegacje miast partnerskich
z Ukrainy i Węgier. Widowisko obejrzały setki
osób.
Obchody w Kolbuszowej rozpoczęły się o godz.
11.00 mszą św. w intencji ojczyzny oraz mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. Po nabożeństwie,
odprawionym w kolegiacie pw. Wszystkich Św.
zebrani przeszli na rynek.

Widowisko historyczne poprzedziło wręczenie nagród laureatom IV Powiatowego Konkursu
Twórczości Patriotycznej „Wolna i niepodległa”.
Następnie wicepremier wygłosiła okolicznościowe
przemówienie. Podczas inscenizacji przypomniano postaci dr Jana Hupki oraz Marcina Osiniaka,
działaczy niepodległościowych z Kolbuszowej
z przełomu XIX i XX wieku.
W rolę doktora Jana Hupki wcielił się Wojciech
Kwiatkowski aktor Teatru Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie. Marcina Osiniaka, zagrał jego wnuk,
Jerzy Osiniak.
Wicepremier Beata Szydło wbiła pamiątkowego
gwoździa w „Tarczę Niepodległości”, która będzie

W uroczystości uczestniczyła Wicepremier Beata Szydło.

Historyczną inscenizację zakończyła zmiana godła
austro-węgierskiego na polskie

Zebrani zaśpiewali pieśń patriotyczną „My, pierwsza brygada”

Otwarte Strefy Aktywności w gminie

Siłownie plenerowe, strefy relaksu i plac zabaw – w gminie powstaną Otwarte Strefy Aktywności. Na realizację zadania przyznano prawie 100 tys. zł dotacji. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 200 tys. zł.
Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym ( siłownia i strefa relaksu) powstaną
w Kolbuszowej Dolnej obok budynku wielofunkcyjnego oraz w Kolbuszowej Górnej obok szkoły.
Trzecia, największa z dodatkowym placem zabaw
o charakterze sprawnościowym w Kolbuszowej
na ul. Bora Komorowskiego. Wszystkie mają być
gotowe w tym roku.
Siłownie zostaną wyposażone m.in. w urządze-

nia takie jak koła Tai Chi, krzesełko do ściągania
i wyciskania, rower/jeździec, talia/wahadło, czy
ławeczka/prostownik pleców.
W strefach relaksu do dyspozycji będzie stolik
do gier (warcaby + chińczyk) oraz ławeczki.
Na placu zabaw przy ul. Bora Komorowskiego
stanie czworokąt sprawnościowy, Street Workout
Park oraz ukośny zestaw sprawnościowy. Dodatkowo w Kolbuszowej Górnej będzie piaskow-

nica oraz dwa sprężynowce wraz z bezpieczną
nawierzchnią.
J.Mazur

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 297

15

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Kolejne
inwestycje

Do końca sierpnia potrwa przebudowa drogi
gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowa
w km 0+000 – 0+220 w Kolbuszowej. Zadanie
obejmuje: roboty ziemne, wykonanie odwodnienia
drogi, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego oraz
krawężników. Koszt inwestycji wynosi ponad 300
tys. zł.
W tym roku zakończy się również „budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu
wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni’. Projekt przewiduje budowę wiaty, dla osób korzystających ze stawów

w Weryni oraz uczestników lekcji przyrodniczych. Wybudowany zostanie budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto
powstanie parking oraz stojaki na rowery. Edukacyjną funkcję będzie pełnić ścieżka przyrodnicza,
z tablicami opisującymi gatunki zwierząt i ryb
występujących w okolicy. Na realizację inwestycji
gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys.
zł, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność.
Ponad 1,2 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.
Zadanie zostało podzielone na dwie części.
Cześć I – „Przebudowa budynku byłej betoniarni
na punkt selektywnego gromadzenia odpadów wymagających zadaszenia.” Koszt zadania 490 770 zł.
Cześć II – „Przebudowa części wiaty garażowej
na boksy garażowe – 3 szt. – punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych; przebudowa wiaty
garażowej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (16 boksów); waga samochodowa
z utwardzeniem placu przywagowego”. Koszt zadania 755 820 zł.
J.Mazur

Modernizacja placu na spotkania integracyjne
– budowa mini siłowni w Świerczowie
Po wakacjach, mieszkańcy Świerczowa będą korzystać z zewnętrznej siłowni. Gmina otrzymała dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na rok 2018.

Jest to kolejny etap zagospodarowania placu
obok świetlicy „Pod Świerszczem”. W ubiegłym
roku przebudowany został plac zabaw.
W ramach zadania zakupione zostaną cztery
podwójne urządzenia mini siłowni: orbitrek/biegacz, krzesełko do ściągania i wyciskania, rower/
jeździec oraz ławeczka/prostownik pleców.
W celu zagospodarowania terenu placu, zaplanowano zasadzenie krzewów i kwiatów oraz ułożenie kostki brukowej. Koszt projektu to ponad 20
tys. zł. Wartość dofinansowania blisko 10 tys. zł.
J.Mazur
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Budowa instalacji OZE

Ponad 960 tys. zł. dofinansowania otrzymała Kolbuszowa na „Budowę instalacji OZE przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Kolbuszowa”.
Dotację przyznano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta
energia działanie 3.1 Rozwój OZE. Projekt będzie
realizowany w 2019 roku.
Przedmiotem zadania jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele słoneczne zostaną umieszczo-

ne przy Krytej Pływalni Fregata oraz oczyszczalni
ścieków w Kolbuszowej Dolnej. Wartość projektu to ponad 1 476 tys. zł. Inwestycja pozwoli na
zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem
obiektów oraz ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń.
J.Mazur

Podpisanie umowy

W poniedziałek (11.06), w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek
Wodnych w Kolbuszowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej
w km 0+000 – 0+139”. Zakres robót obejmuje
przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na długości 139 m oraz budowę odcinka sieci gazowej
niskiego ciśnienia. Termin realizacji inwestycji 70 dni od daty podpisania umowy. Koszt zadania
186 000 zł.
J.Mazur

Przekazanie sprzętu ratowniczego

Nowy sprzęt ratowniczy, trafił do czterech jednostek OSP z terenu gminy.
Dofinansowanie ( 21 tys. zł) z Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości, pozwoli na zakup:
dwóch defibrylatorów, czterech zestawów do segregacji poszkodowanych oraz trzech podpór teleskopowych do stabilizacji.
W poniedziałek (14.05), burmistrz Jan Zuba przekazał część sprzętu ratowniczego strażakom z Kolbuszowej Górnej, z Kolbuszowej Dolnej, Widełki
oraz Nowej Wsi.
Dodatkowe wyposażenie przyczyni się do poprawy
efektywności podejmowanych działań ratowniczych.
J.Mazur

OGŁOSZENIA uMiG

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE:
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.

■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Uroczystość patriotyczna w Niwiskach
i Kolbuszowej

Setki mieszkańców powiatu kolbuszowskiego oraz okolic wzięło udział w Powiatowych Obchodach, upamiętniających Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości (10 czerwca). W uroczystości uczestniczyła również Premier Beata Szydło.
ka Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Kolbuszowski
Jozef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba
oraz samorządowcy. Po wyjściu z kościoła, podczas przemarszu na rynek, Pani Premier serdecznie
witała się z mieszkańcami powiatu kolbuszowskiego. Robiła z nimi pamiątkowe zdjęcia i składała
autografy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów w kaplicy Rodziny Hupków na cmentarzu parafialnym
w Niwiskach. Fot. B. Żarkowska
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się w Niwi- część uroczystości odbywała się już w Kolbuszoskach złożeniem kwiatów w Kaplicy Rodziny Hup- wej i rozpoczęła ją uroczysta msza św., w której
ków, wspólną modlitwą oraz otwarciem wystawy, uczestniczyła m.in. Premier Beata Szydło, Poseł
zatytułowanej „Jan Hupka – życie i dzieło”. Druga RP Zbigniew Chmielowiec, Wojewoda Podkarpac-

Złożenie kwiatów w kaplicy Hupków.

Zdecydowanie, skutecznie i stanowczo
Na scenie Premier Beata Szydło przywitana została chlebem i kwiatami, wręczonymi jej przez
dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kupna, ubranymi
w lasowiackie stroje. Serdeczne słowa powitania
skierował do niej poseł Zbigniew Chmielowiec. Z ogromną radością witam panią Premier w imieniu swoim, pana Starosty Kolbuszowskiego Józefa
Kardysia, pana Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby
oraz wszystkich tu zgromadzonych. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie
i chce Pani wspólnie z nami uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach – powiedział, po czym
dodał. - Pani Beata zawsze z entuzjazmem i pasją podchodzi do zadań, nie obawia się wyzwań.
Zdecydowanie, stanowczo i skutecznie dąży do
celu, rozumie drugiego człowieka – podkreślił
poseł Chmielowiec. Parlamentarzysta zaznaczył,
że wielu sukcesów nie byłoby dzisiaj, gdyby nie
determinacja, zaangażowanie i pełne poświęcenia

Uroczyste odśpiewanie hymnu Polski.
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Premier Beata Szydło, jako pierwsza, wbiła pamiątkowy gwóźdź do Tarczy Wręczenie nagród laureatom IV Powiatowego Konkursu Twórczości P:atrioNiepodległościowej, ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Kolbu- tycznej „Wolna i niepodległa”.
Pani Premier wspomniała również o tym, że z Kolszowej.
buszowej
wywodzi się wielki patriota, który zrobił
działania nakreślone i prowadzone przez Panią Pre- 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość
dużo
dobrego
dla polskich rolników, dla Małopolmier Beatę Szydło. Z kolei Starosta Kolbuszowski i kiedy udało się odbudować polską państwowość,
ski
i
Galicji,
a
mianowicie Jan Hupka. Pogratulowręczył Pani Premier herb Powiatu Kolbuszow- powinny nas wszystkich skłaniać do refleksji, że
wała
organizatorom
niedzielnych uroczystości za
skiego, wizerunek herbu Kolbuszowej przekazał w budowaniu naszej wspólnej przyszłości pomóc
przywoływanie
wydarzeń
historycznych, które
może zjednoczenie. - Kiedy jesteśmy razem nie
jej również Burmistrz Kolbuszowej.
są
nauką
dla
kolejnych
pokoleń.
- To jest wielka
pokona nas nikt, kiedy jesteśmy razem możemy
W jedności siła
wartość,
z
której
powinniście
być
dumni – zaznaJednym z punktów niedzielnej uroczystości było szczycić się naszymi osiągnieciami, myśleć o przyczyła.
Chcę
jeszcze
raz
pogratulować
wszystkim
wręczenie nagród laureatom IV Powiatowego Kon- szłości, ale przede wszystkim powinniśmy próbolaureatom
konkursu,
podziękować
tym,
którzy
kursu Twórczości Patriotycznej „Wolna i niepodle- wać przełamywać wszystkie podziały, wszystkie te
byli
jego
organizatorami.
Życzę
Państwu
dobrej
gła”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe sprawy, które nas dzielą lub w jakiś sposób różnią
niedzieli,
dobrego
świętowania
i
wszystkiego
w Kolbuszowej. Jego celem było kształtowanie - wskazywała. - To, że są różne zdania na różne tepostaw patriotycznych wśród młodzieży, uwraż- maty jest rzeczą naturalną. Szukanie kompromisu, dobrego dla całej Kolbuszowej i całego powiatu
liwienie jej na tradycje narodowe, dziedzictwo umiejętne budowanie zgody jest sztuką największą. kolbuszowskiego – dodała na koniec Pani Premier.
kulturowe i historyczne, wzmocnienie poczucia I to jest na pewno jedno z największych wyzwań, Tarcza Niepodległościowa
tożsamości narodowej, jak również promowanie które przed nami stoi – zaznaczyła. Pani Premier Kolejnym punktem niedzielnych obchodów było
idei patriotyzmu wśród młodzieży. Patronat ho- mówiła o byciu wiernym tradycji, wartościom wbicie pamiątkowego gwoździa w Tarczę Nienorowy nad tym przedsięwzięciem sprawował i zasadom, które wynosi się z domu rodzinnego. podległościową, zaprojektowaną na okoliczność
Starosta Kolbuszowski. Uczestnicy konkursu, któ- O byciu wiernym tej kulturze, tej wierze, w której jubileuszu Stulecia przez Polskę Niepodległorzy zajęli pierwsze miejsce nagrody i pamiątkowe zostaliśmy wychowani - my, nasi ojcowie, nasi ści, wykonaną na wzór Tarczy Legionów przez
dyplomy odebrali z rąk Pani Premier Beaty Szydło, dziadowie. Podkreśliła, że te wartości przetrwały rzeźbiarza pochodzącego z Mazurów Benedykta
zwycięzcom drugich miejsc nagrody przekazywał dlatego, że budowały je polskie rodziny. - I to Popka i ufundowaną przez Starostwo Powiatowe
Poseł Zbigniew Chmielowiec, laureaci trzecich rodzina była ostoją tej myśli o suwerennej, wol- w Kolbuszowej. Motywem przewodnim tarczy jest
lokat nagrody i dyplomy odbierali od Wojewody nej Polsce i chcemy dzisiaj bardzo jasno pokazać herb powiatu kolbuszowskiego. Tarcza zostanie
Podkarpackiej Ewy Leniart, zaś wyróżnieni ob- kierunek, którym chcemy podążać - to jest właśnie wyeksponowana w budynku Starostwa Powiatodarowywani byli przez Marszałka Województwa polska rodzina, bezpieczna, godnie żyjąca. Rodzi- wego w Kolbuszowej.
na, która przechowuje tradycje, która buduje naszą Widowisko historyczne
Podkarpackiego Władysława Ortyla.
teraźniejszość i dzięki której Polska w przyszłości Następnie zebrani obejrzeli widowisko historyczne
Silna rodzina
będzie się bardzo dobrze rozwijać i będzie krajem „Od Austro-Węgier do Polski Niepodległej: rok
Po uroczystym wręczeniu nagród laureatom kilka
bezpiecznym, naszym wspólnym domem – dodała. 1918 w Kolbuszowej”. Rozpoczął je wjazd dra
słów do zebranych gości oraz mieszkańców powiaJana Hupki do Kolbuszowej, który poruszał się zatu skierowała Premier Beata Szydło. Na wstępie Patriota z Kolbuszowej
bytkowym samochodem pochodzącym z lat 20. Na
podkreśliła, że wydarzenia sprzed stu laty, kiedy po

Pani Premier chętnie robiła sobie zdjęcia z mieszkańcami naszego powiatu. Tu pamiątkowe zdjęcie
Premier Beata Szydło ze Starostą Kolbuszowskim
z dzikowiecką Strażą Grobową i Posłem RP ZbiJózefem Kardysiem
gniewem Chmielowcem.

Polskie godło już zawieszone.
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płycie rynku czekał już na niego Marcin Osiniak.
Następnie obaj przeszli wzdłuż szpaleru utworzonego przez kolbuszowskich Strzelców i harcerzy,
na scenę. W rolę dra Jana Hupki wcielił się aktor
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Wojciech Kwiatkowski, zaś rolę Marcina Osiniaka
odegrał jego wnuk Jerzy Osiniak, którego ojciec
Wacław (1898-1976) był legionistą, a następnie
żołnierzem 1920 roku.
Balony poszybowały w górę

przegląd KOLBUSZOWSKI
W dalszej kolejności byliśmy świadkami usunięcia godła austro-węgierskiego zawieszonego na
scenie i symbolicznego przejęcia władzy poprzez
zawieszenie polskiego godła. Rolę w tej inscenizacji odegrali: Andrzej Wesołowski - z zamiłowania
kolekcjoner pamiątek historycznych dotyczących
Kolbuszowej oraz jego syn Karol Wesołowski
z wykształcenia historyk. W momencie, gdy
wszyscy zebrani śpiewali pieśń patriotyczną „My,
pierwsza brygada” harcerze wraz ze strzelcami wypuścili w powietrze sto biało-czerwonych balonów.
Podczas niedzielnej uroczystości obecna była rów-

19
nież grupa rekonstrukcyjna Walhalla z Poznania,
która zajmuje się rekonstrukcjami historycznymi.
Patrole członków tej grupy spacerowały po rynku
w mundurach austro-węgierskich i legionowych.
Uroczystość zakończyła się koncertem orkiestr. Na
scenie wystąpili muzycy z Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, węgierskie
orkiestry: Mezőkövesd Város Fúvószenekara oraz
Emőd Város Fúvószenekara, jak również Krakowska Orkiestra Staromiejska.
Barbara Żarkowska

Uczniowie z kolbuszowskiego ZST najlepsi!

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. z Kolbuszowej zajęli pierwsze miejsce w finale II
edycji Konkursu „Szkoła wolna od używek”.
W piątek (15 czerwca) podczas finału II edycja
Konkursu „Szkoła wolna od używek” Minister
Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz dali się porwać
wspaniałej młodzieży z Kolbuszowej w prozdrowotną podróż magicznym samochodem. To
właśnie tym autem zwycięski zespół przyjechał
zaprezentować swój projekt edukacyjny pn. „Kreatorzy Teraźniejszości”, pokazujący zgubne skutki
palenia papierosów i picia alkoholu.
Jak dbać o miłość?
Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą
o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie
alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie
wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na
zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie
myślą. Starając się wesprzeć nauczycieli w tym
trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna,
od 2013 roku, realizuje program edukacyjny „ARS,
czyli jak dbać o miłość?”. Program skierowany jest
do młodzieży w wieku 15-19 lat i ma wzbudzić
u młodych ludzi refleksję nad ważnymi dla nich
wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest
otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest
miłość. W programie tym, już od kilku lat czynnie
bierze udział Zespół Szkół Technicznych z Kolbuszowej. Młodzi ludzie w ten sposób aktywnie
podejmują promocję i edukację w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz
promują działania, mające wpływ na kształtowanie
prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw
w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zwycięski zespół z Kolbuszowej.

Zwycięski zespół
Podczas tegorocznej edycji konkursu uczniowie
z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej:
Patryk Całka, Szymon Całka, Adrian Hałka, Filip
Jagodziński, Mikołaj Łakomy, Łukasz Płaza, Fabian Skura, Tomasz Witas i Maksymilian Rudny
wraz z nauczycielką Dorotą Markusiewicz, pedagogiem szkolnym Martą Posłuszny oraz koordynatorką wszystkich działań panią Barbarą Szafraniec
opracowali i wykonali projekt edukacyjny, którego
tematem było przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych takich jak: dopalacze,
alkohol czy tytoń, nadając mu tytuł „Kreatorzy
teraźniejszości”. Ich projekt był na tyle dobry, że
spośród wielu pomysłów z całej Polski do ścisłego
finału zakwalifikowali się uczniowie z: Kolbuszowej, Sichowa Dużego oraz Nowego Tomyśla.
Wielość działań
To właśnie te trzy zespoły, 15 czerwca, w obecności Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego prezentowały swój projekt, mający
na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych. Na czym dokładnie polegał kolbuszowski projekt? Jak tłumaczą realizatorzy przedsięwzięcia projekt powstał w oparciu o aktualną
wiedzę na temat zachowania się młodzieży w miejscach publicznych w Kolbuszowej, uzyskaną na
podstawie udzielonych wywiadów przez służby
porządkowe miasta. W związku z powyższym
grupy przeprowadziły wywiady z: Komendantem
Straży Miejskiej w Kolbuszowej Grzegorzem Dzimierą, Dyrektorem Działu Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Andrzejem Andrysiem, Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji Jolantą Skubisz-Tęczą, nauczycielami oraz uczniami
Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
Służby porządkowe
miasta, zauważając
problem, wspierały
podjętą inicjatywę m.in. poprzez
częstsze interwencje na terenie
miasta. W szkole
zorganizowano
spotkanie z sierż.
Beatą Chmielowiec z Komendy
Powiatowej Policji
w Kolbuszowej,
która uświadomiła

uczniom negatywne skutki picia alkoholu i stosowania innych używek oraz zwróciła uwagę na
odpowiedzialność prawną za zaśmiecanie terenu
i stosowanie używek w miejscach publicznych.
Plakaty
Ponadto, w ramach projektu, uczniowie ZST
wystosowali do Burmistrza Kolbuszowej pismo,
w którym zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody
na umieszczenie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie Kolbuszowej. Inna grupa uczniów
natomiast zaprojektowała i wydrukowała plakaty.
Po uzyskaniu zgody od władz miasta kolejna grupa
uczniów wykonała plan dotyczący rozmieszczenia
tablic. Wystosowano również pismo do Komisji
Zwalczania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej z prośbą o wsparcie
finansowe na wykonanie tablic informacyjnych
oraz wydrukowanie plakatów i ulotek. Ponadto
w szkole zorganizowano konkurs w ramach kampanii antyalkoholowej, antynikotynowej, antynarkotykowej i antydopalaczowej.
Wśród mieszkańców
Uczniowie wykonali prace plastyczne i zaprezentowali następstwa społeczne i zdrowotne sięgania
po używki, przeprowadzili akcję uświadamiającą
wśród pozostałej młodzieży szkolnej oraz zaproponowali alternatywne formy spędzania wolnego
czasu. Grupa realizująca projekt wyszła na teren
miasta z akcją informującą społeczeństwo o narastającym problemie nadużywania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz zaśmiecania przestrzeni
publicznej przez młodzież spędzającą czas w samochodach. Inicjatywa ta polegała na rozdawaniu
ulotek przechodniom oraz przekazaniu krótkiej
informacji na temat wskazanego w projekcie problemu społecznego. Łącznie informacja o projekcie dotarła bezpośrednio do 514 osób.
Kreatywna młodzież
W finale konkursu w Warszawie zwycięskim
zespołom nagrody wręczyli: Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, który zwrócił się do
zwycięzców słowami: „Nie ma lepszego sposobu
na zaangażowanie młodzieży i zwiększenie ich
świadomości niż ich samodzielna i zespołowa praca. W młodzieży jest tak dużo pomysłów i tak dużo
kreatywności, że jeżeli da im się dobre ramy, jeżeli
pedagog/opiekun potrafi w nich zaszczepić chęć do
działania i odpowiednio to wypielęgnować to powstają wspaniałe owoce – takie jak w dzisiejszym
dniu mieliśmy przyjemność oglądać”.
Opr. B. Żarkowska
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Zdolny uczeń z liceum

Michał Czepiel, uczeń kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka
Bytnara w Kolbuszowej – to zdolny, młody człowiek. Pasjonuje się nowymi technologiami i jest autorem wirtualnego spaceru po szkole, do której uczęszcza.
Już teraz wszyscy, którzy są ciekawi jak od środka
wygląda kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej nie muszą specjalnie się fatygować, aby je obejrzeć. Wystarczy,
że wejdą na stronę internetową liceum w Kolbuszowej i klikną w zakładkę „Wirtualny spacer po
szkole” albo wpiszą adres: http://pawelczepiel.
pl/lo/. Jednym kliknięciem zostaną przeniesieni
w mury kolbuszowskiego liceum, gdzie będą mogli
obejrzeć wnętrze szkoły.
Promocja
Aplikacja umożliwia obejrzenie każdej z sal lekcyjnych oraz szkolne korytarze. Po obiekcie można
wędrować spokojnie, bez pośpiechu, we własnym
rytmie i o dowolnym czasie. A wszystko dzięki
pasji i zaangażowaniu Michała Czepiela-ucznia
kolbuszowskiego liceum, który stworzył wirtualny spacer po szkole. Jak sam przyznaje, pomysł
stworzenia tego typu projektu narodził się bardzo
spontanicznie.

- Przez przypadek zetknąłem się z kamerką, która
ma możliwość robienia zdjęć 360 stopni, czyli
utrwala wszystko co ją dookoła otacza – mówi
chłopak. - Kiedy zobaczyłem jakie robi zdjęcia,
przypomniały mi się spacery wirtualne, które często możemy spotkać w Internecie. Wtedy wpadł
mi do głowy pomysł, że można byłoby zrobić taką
rzecz dla szkoły. Pomyślałem, że będzie on dobrą
prezentacją i zachętą dla nowych uczniów – tłumaczy Michał Czepiel.
Pomoc księdza
I tak – od pomysłu uczeń przeszedł do realizacji,
w której pomógł mu… ksiądz. - Najpierw potrzebne były same zdjęcia, które udało mi się zrobić
dzięki pomocy księdza Marcina, który wypożyczył mi kamerę. Drugim krokiem było wykonanie
samego spaceru. Robiłem go w wolnym czasie,
więc nie odbywało się to jakoś bardzo szybko, ale
podsumowując, nie licząc poprawek i udoskona-

Mamy fundusze na siłownię,
plac zabaw i strefę relaksu

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał 50 tys. zł na Otwartą Strefę Aktywności. W ramach tego projektu powstanie siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci
oraz strefa relaksu.
Otwarta Strefa Aktywności będzie miejscem, gdzie
będą mogli wypocząć najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu, ale również młodzież i dorośli.
Znajdować się na niej będą urządzenia do ćwiczeń,
jak np. orbitrek, narciarz, biegacz, koła tai chi, twister, wioślarz i wiele innych. Na nudę z pewnością
nie będą mogli narzekać najmłodsi. Specjalnie
dla nich na nowym placu zabaw pojawi się zestaw gimnastyczny, w tym: ściana wspinaczkowa

z tworzywa HDPE z guzami chwytnymi, ściana
wspinaczkowa łańcuchowa, drabinka wspinaczkowa czy łańcuch wspinaczkowy. Będzie również
urządzanie linowe, wieża z dachem, zjeżdżalnia,
schody łukowe, rura strażacka oraz drabinka pionowa. Cała strefa będzie ogrodzona i oświetlona.
Ponadto przygotowane będą również ławeczki oraz
stojak na rowery.

OBWIESZCZENIE

inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna
180603_2 Majdan Królewski:
323 (podlegająca podziałowi na działki: 323/1,
323/2 i 323/3);
1701/3 (podlegająca podziałowi na działki:
1707/4, 1701/5);
1707/1 (podlegająca podziałowi na działki:
1707/4, 1701/5);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe
w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI
LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE
SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY
MAJDAN KRÓLEWSKI:
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna
180603_2 Majdan Królewski:
323/1 (323)*, 483, 1701/4 (1701/3)*, 1707/4
(1707/1)*;
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI
LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZY-

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257)
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

zawiadamiam
że w 06.06.2018 r zostało wszczęte na żądanie
Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi
gminnej w Komorowie „Za lasem” na działkach
położonych w Komorowie:
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE
POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią
ciągłą w kolorze czerwonym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna
180603_2 Majdan Królewski: 483
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren
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leń, które wychodziły z czasem, to zrobienie tego
projektu zajęło mi około tygodnia – mówi Michał.
Tysiące zdjęć
Z efektu końcowego zadowolony jest Dariusz Fus,
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, który podkreśla, że celem aplikacji jest przedstawienie szkoły uczniom i ich rodzicom, chętnym
do kontynuowania w niej swojej dalszej edukacji.
- Przed wyborem szkoły warto zapoznać się z jej
układem i wyposażeniem pracowni lekcyjnych.
Projekt ten to umożliwia – zaznacza dyrektor. Do
stworzenia wirtualnego spaceru wykonano około
3500 zdjęć za pomocą kamery 360.
O autorze spaceru i projekcie
Michał Czepiel jest uczniem II klasy politechnicznej z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką. Oprócz zainteresowań związanych z informatyką, pasjonuje się elektroniką, aktywnie uczestniczy
w uroczystościach szkolnych, obsługując aparaturę
nagłośniającą. Wirtualny spacer po Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej to innowacyjny
projekt, dzięki któremu bez wychodzenia z domu,
przed ekranem komputera, tabletu lub smartfonu
można zwiedzić naszą szkolę.
Barbara Żarkowska

Strefa łącząca pokolenia
Jak podkreśla Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
decyzja o lokalizacji Otwartej Strefy Aktywności
przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym
nie jest przypadkowa. – W pobliżu znajduje się
duże osiedle mieszkaniowe. Chcieliśmy dla tych
rodzin przygotować bezpieczne i atrakcyjne miejsce, w którym mogliby wspólnie spędzić wolny
czas – wyjaśnia Starosta Kolbuszowski. – Aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu jest coraz bardziej popularny, zarówno wśród dzieci, młodzieży
jak i dorosłych. To miejsce niejako będzie łączyć
pokolenia – dodaje szef Powiatu Kolbuszowskiego. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok.
120 tys. zł, przy czym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 50 tys. zł, natomiast wkład
własny Powiatu to kwota rzędu 69 998 zł.
Barbara Żarkowska
STANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone
w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze granatowym)
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna
180603_2 Majdan Królewski: 132, 180, 1701/2.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni
od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
zapoznać się z dokumentami złożonymi przez
wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

P O W I A T o W Y
q

powiat

q

rada

q

starostwo

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

q
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Wizyta gości zagranicznych
w ZSS w Kolbuszowej Dolnej

W dniach 21-25 maja 2018r. w ZSS w Kolbuszowej Dolnej miała miejsce wizyta gości z zagranicznych szkół partnerskich uczestniczących wraz z naszą placówką
w programie Erasmus+, akcja KA2, finansowanym przez Unię Europejską. Projekt
„Outdoor learning and sport activities” (OLASA), który trwa już drugi rok.

Ma on na celu nawiązanie międzynarodowej
współpracy partnerskiej między nauczycielami
i uczniami szkół specjalnych i ogólnodostępnych
z 5 krajów dającej możliwość wymiany doświadczeń w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt pozwala na rozwijanie
umiejętności sportowych uczniów na miarę ich
możliwości poprzez czynny udział w aktywnościach na świeżym powietrzu, powrót do gier i zabaw z lat dzieciństwa ich rodziców oraz ukazanie
uczniom aktywnych form spędzania wolnego czasu
jako alternatywy dla gier komputerowych, telefonów komórkowych i telewizji. Ważnym elementem
działań w ciągu dwuletniej realizacji projektu jest
mobilizowanie uczniów do wysiłku fizycznego
poprzez oferowanie im ciekawych form aktywności sportowej na świeżym powietrzu, zwiększenie
liczby i zróżnicowanie zajęć ruchowych odbywających się poza budynkiem szkoły. Celem projektu
jest także podnoszenie u osób niepełnosprawnych
poczucia własnej wartości, pewności siebie i niwelowanie obaw przed niepowodzeniem ze względu
na niepełnosprawność.
Od września 2016r. nasi nauczyciele i uczniowie
brali udział w różnorodnych formach sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, pedagodzy uczestniczyli w szkoleniach w szkołach partnerskich,
a czworo uczniów z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
wyjechało na krótkoterminową wymianę do Rumunii. Ponadto zakupionych zostało wiele pomocy dydaktycznych pozwalających na realizację
w/w projektu.
Kolejnym punktem działań projektowych była
wizyta reprezentantów szkół partnerskich w ZSS

w Kolbuszowej Dolnej, podczas której odbyło się
krótkie szkolenie dla nauczycieli, krótkoterminowa
wymiana uczniów oraz międzynarodowe spotkanie
dla koordynatorów. Reprezentacje w osobach dyrektorów, nauczycieli i uczniów przybyły z następujących placówek: Centrul Scolar pentru Educatie
Incluziva Cluj-Napoca w Rumunii, OZDEBIR
Ozel Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, Kocaeli w Turcji, Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo
Augusto da Silva, Funchal w Portugalii, IC Ninni
Cassarà, Partinico, we Włoszech.
Nasi goście poznali system szkolnictwa specjalnego w Polsce, specyfikę pracy oraz metody i formy
edukacji wykorzystywane w pracy z uczniami
niepełnosprawnymi w naszej placówce. Zostali zaproszeni na spotkanie z Burmistrzem Kolbuszowej
i przedstawicielami gminy, podczas którego zapre-
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zentowane zostało nasze miasto, jego możliwości,
a także przedstawiono system edukacji i formy
wsparcia dla szkół.
W celu zrealizowania wyżej wymienionych celów
podczas wizyty nauczyciele i uczniowie polskiej
szkoły, jak również goście z zaprzyjaźnionych
szkół brali udział w działaniach sportowych na
świeżym powietrzu przygotowanych przez naszą placówkę. Temat spotkania w Polsce brzmiał:
„Woda, ziemia, powietrze w aktywnościach sportowych na świeżym powietrzu”.
Reprezentanci ze wszystkich placówek biorących
udział w projekcie uczestniczyli w różnych formach aktywności, podczas których możliwe było
poznanie różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, integracja uczniów, zdrowa rywalizacja,
a przede wszystkim wymiana doświadczeń. Wśród
zorganizowanych aktywności znalazły się: ringo,
wspinaczka na dmuchanej ścianie, a także Olimpiada Specjalna w piłce nożnej, w której jedną
z drużyn tworzyli uczniowie z Portugalii, Turcji,
Rumunii i Polski. Uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół mieli okazję odbycia wędrówki po
Bieszczadach, żeglowania po Jeziorze Solińskim,
a tym samym poznawania wspaniałych uroków
naszego kraju. Pełna integracja nastąpiła podczas
Marszu terenowego po lesie na terenie Nowej Wsi,
w którym brali udział również rodzice uczniów
naszej szkoły, a także wolontariusze. Niesamowitym zaangażowaniem w przygotowanie wizyty wykazali się wszyscy pracownicy i uczniowie
ZSS w Kolbuszowej. W tym miejscu pragniemy
podziękować również wolontariuszom z SP nr 1
w Kolbuszowej oraz harcerzom z Hufca ZHP im.
Janka Bytnara „Rudego” w Kolbuszowej, a także
rodzicom naszych podopiecznych.
Cała wizyta przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Nasi zagraniczni przyjaciele byli zachwyceni
historią i urokiem naszego małego miasteczka,
a także naszej lokalnej „perełki” – kolbuszowskiego skansenu. Pozytywne odczucia, które towarzyszyły wszystkim podczas całego tygodnia
znalazły odzwierciedlenie w otwartych listach,
które zostawili dla nas nasi goście.
ZSS Kolbuszowa Dolna

przegląd KOLBUSZOWSKI

22

Nr 297

Gminny Dzień
Matki

Gminny
Dzień
Matki
był
okazją
do
uhonorowania
matek medalami i podziękowaniami.
W czwartek, 24 maja, w Kupnie spotkały się mamy z gminy Kolbuszowa, aby
wspólnie obchodzić ich święto.

W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Zbigniew Chmielowiec, Ewa Draus Radna Sejmiku
Woj. Podkarpackiego, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady
Miejskiej, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz
Mieczysław Bochenek prezes Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie.
Zarząd główny Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych przyznał mieszkankom gminy „Order Serca - Matkom Wsi”. Medal otrzymało piętnaście Pań: Zofia Maciąg, Janina
Czachor, Halina Margańska, Elżbieta Dziok, He-

lena Piwońska, Józefa Stec, Kazimiera Popiołek,
Joanna Sudoł, Genowefa Wachnicka, Grażyna
Rozmus, Halina Wilk, Krystyna Gola, Czesława
Przybyło, Danuta Hałdaś, Krystyna Blicharz.

Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież ze szkoły w Kupnie. Wystąpiła również kapela Lesianie.
J.Mazur

Rodzinna Majówka w ogrodzie Przedszkola

22 maja 2018 r. w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej odbył się Piknik Rodzinny. Motywem przewodnim w programie
artystycznym, który przedszkolaki przedstawiły swoim rodzicom był rejs z „morskimi przygodami” – Rejs Niepodległości. Występy
odbywały się na pokładzie statku pod polską banderą z załogą marynarską.
Każda z grup przebrana w piękne marynarsko-pirackie stroje przedstawiła program artystyczny.
Nie obyło się bez piosenek, przy których niejednej
mamie łezka zakręciła się w oku oraz skocznych
tańców do melodii znanych polskich szant. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim mamom i tatom
laurki ze swoim zdjęciem. Po części artystycznej
odbyła się wspólna zabawa w ogrodzie przedszkolnym – dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy
oraz pyszny poczęstunek – grillowane kiełbaski,
lody, owoce i słodkości. Dziękujemy wszystkim
rodzicom za obecność oraz pomoc w organizacji
pikniku.
PPNr2

Zapraszamy mieszkańców do bezpłatnego
korzystania z mobilnego systemu
ostrzegania i powiadamiania BLISKO

Urząd Miejski w Kolbuszowej uruchomił nową aplikację do komunikacji z mieszkańcami. Za pomocą wiadomości SMS,
e-mail lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji BLISKO otrzymamy informacje o najważniejszych wydarzeniach oraz komunikaty ostrzegawcze.
Samorządowy Informator SMS (SISMS) jest
systemem mającym na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz skuteczną komunikację
samorządu z mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Jak korzystać z systemu SISMS?
Wejdź na stronę https://www.sisms.pl/zostan
-uzytkownikiem
Wpisz w wyszukiwarce Kolbuszowa

Jeśli masz smartfona, pobierz bezpłatną aplikację Blisko
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości drogą
mailową lub sms, zarejestruj się przez formularz
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on-line. Można również zarejestrować się przez
kod SMS.
Wybierz te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia będą przychodzić tyko z wybranych
serwisów).
W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji.
Wybierz sposób powiadamiania: https://www.
sisms.pl/rejestracja/nadawca/a139d896/Gmina
-Kolbuszowa
Serwisy miejskie, które są dostępne to:
Alarmy i ostrzeżenia lokalne
Komunikaty i ogłoszenia
Gospodarka komunalna, opłaty i podatki lokalne
Kultura, sport, rekreacja
RSO (wojewódzkie komunikaty z RSO)
W aplikacji „Blisko” można również włączyć
inne powiadomienia:
Child Alert – ogólnopolski kanał z komunikatami na temat poszukiwania zaginionych dzieci,
RSO – czyli Regionalny System Ostrzegania
nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych
i nie tylko,
wyłączenia prądu – informacje od operatorów
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energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy i numeru
bloku (po podaniu nazwy ulicy i numeru),
jakość powietrza – komunikaty o jakości powietrza dowolnie wybranej stacji (należy wybrać
z listy dostępnych stacji),
alergie – komunikaty pyłkowe.
Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej
całkowicie bezpłatne. Aplikację można pobrać na
wszystkie systemy mobilne w Google Play, APP
Store oraz Windows Store, wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
Aby mieszkańcy mogli bezpłatnie otrzymywać
smsowe powiadomienia dotyczące ich miejsca
zamieszkania, powinni zarejestrować się w systemie wysyłając na ogólnopolski numer 661 000 112
wiadomość SMS z kodem przypisanym do danego
serwisu informacyjnego.
Alarmy i ostrzeżenia lokalne Tak.rkl0201
Komunikaty i ogłoszenia Tak.rkl0202
Osoby zarejestrowane w systemie, będą otrzymywać wiadomości SMS nie ponosząc żadnych
opłat. Jedynym wydatkiem jest koszt związany
z rejestracją, podczas której wysyłamy SMS
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-a z wybranym kodem, przy czym należy zwrócić
uwagę, że w jednym SMS-ie można wpisać tylko
jeden kod. Przy pierwszej rejestracji do systemu
należy zapoznać się z Regulaminem i odesłać SMS
o treści ZGODA.
Opłata za SMS-a rejestracyjnego, wynosi tyle,
ile standardowy SMS u operatora z którego sieci korzystamy. W analogiczny sposób w każdej
chwili możemy się wyrejestrować lub zmienić
serwis informacyjny (należy wpisać kod wyrejestrowujący).
Alarmy i ostrzeżenia lokalne Nie.rkl0201
Komunikaty i ogłoszenia Nie.rkl0202
Wkrótce uruchomiona zostanie również aplikacja MOBIS Mobilny Informator Samorządowy.

Footballowa
Kolbuszowa

Turniej piłkarski, olimpiada przedszkolaków, koncerty muzyczne - w ubiegły weekend odbyła się Footballowa Kolbuszowa.

Dwudniowy piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany został 2 czerwca, na stadionie w Kolbuszowej Dolnej i 3 czerwca na stadionie w Kolbuszowej. W tym roku była to dziesiąta edycja imprezy.
Sobotni piknik rozpoczęły eliminacje turnieju piłki
nożnej chłopców i dziewcząt z powiatowych szkół.
W rozgrywkach uczestniczyło kilkadziesiąt młodzieżowych drużyn.
Finał turnieju został rozegrany w niedzielę.
W sportowych zmaganiach wzięły udział również
przedszkolaki. O medale walczyło kilkaset małych
zawodników. Olimpiadzie towarzyszyły atrakcje
dla całych rodzin.
Tego dnia odbył się również mecz piłkarski

Imprezę zorganizowano po raz dziesiąty
z udziałem głównego organizatora Mateusza Cetnarskiego. Na boisku pojawili się m.in.: piłkarze
ekstraklasy i muzycy.

Corocznie rozgrywany jest turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt

Jedną z głównych atrakcji niedzielnego programu
były koncerty. Na scenie wystąpili: Vavamuffin,
Wujek Samo Zło oraz Green.
J.Mazur

Sportowe konkurencje przygotowano również dla przedszkolaków
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO W BADMINTONIE
ZAKOŃCZONE
START WIDEŁKA WRACA Z 9 MEDALAMI

W sobotę, 9 czerwca, na hali widowiskowo-sportowej w Medyce rozegrane zostały
Mistrzostwa Podkarpacia w badmintonie w kategoriach Dzieci, Żaków, Młodzików Młodszych,
Młodzików i Juniorów Młodszych. W turnieju
ogółem wzięło udział 96 zawodników z 11 klubów
Podkarpacia. Klub „Start Widełka” reprezentowało
7 zawodników.
Cieszy fakt, iż podopieczni trenera Piotra Surowca zdobyli 9 medali, w tym 5 złotych, 1 srebrny
i dwa brązowe.
Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego na
2018 rok z naszego klubu wywalczyli:
Gra pojedyncza
Szymon Maciąg w kat. Junior Młodszy
Klaudia Rzeszutek w kat. Młodzik Młodszy
Oliwia Surowiec w kat. Żaków
Gra podwójna
Szymon Maciąg/Wiktor Grzyb (UKS Orbitek
Straszęcin)
Emilia Pastuła/Klaudia Rzeszutek
Wicemistrzostwo w grze pojedynczej Młodziczek Młodszych zdobyła Emilia Pastuła, natomiast w kategorii Młodzików wicemistrzostwo

województwa zdobyła para Kamil Malak/Mateusz
Chuchro, obaj zawodnicy w tej samej kategorii
wiekowej ex aequo wywalczyli brązowe medale
gry pojedynczej.

Piknik Rodzinny w Bukowcu

W piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie 27 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu odbył się Piknik Rodzinny. Hasłem przewodnim spotkania był fragment wiersza Wisławy Szymborskiej; „Bez tej miłości można
żyć, ale nie można owocować”.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Piotr Surowiec

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Urszula Kluza, witając zaproszonych gości w osobach: Starosty Kolbuszowskiego, Burmistrza Kolbuszowej,
Przewodniczących Rady Miejskiej, Proboszcza
Parafii Miłosierdzia Bożego w Domatkowie, Sołtysa i Przewodniczącej KGW w Bukowcu oraz
Prezesa OSP w Bukowcu.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się występy uczniów klas
młodszych w repertuarze wokalno – tanecznym
oraz współczesna wersja Czerwonego Kapturka
w wykonaniu uczniów klas starszych. Część artystyczną dzieci zakończyły skoczną poleczką.
Wszystkie utwory dedykowane rodzicom spotkały
się z entuzjastycznym przyjęciem i gorącymi owacjami, a prezenty i serdeczne życzenia skierowane
do mam i tatusiów wywołały łezkę wzruszenia.
Kolejnym punktem tego niedzielnego spotkania było rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników
konkursu realizowanego przez szkołę we współpracy z Sanepidem w ramach programu „Trzymaj
formę”. Nagrody laureatom konkursu wręczała
pani Barbara Nycek, pracownik do spraw oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kolbuszowej.
Wreszcie nadszedł czas na rodzinne rozgrywki.
Drużyny złożone z rodziców i dzieci rywalizowały
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ze sobą w konkurencjach sportowych i konkursie wiedzy. Wszyscy wykazali się sprawnością
i wytrzymałością fizyczną oraz dużym zasobem
wiedzy z różnych dziedzin (przyroda, historia naszej miejscowości, wiedza społeczna). Uczestnicy
konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę Sołecką, sklep „Delikatesy Ewa” państwa
Kaczubów, Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Firmy:
Bomar, ISGG i ISAGO.

O to, by zawodnikom nie zabrakło sił zadbała
Rada Rodziców, która dla wszystkich przygotowała kiełbaski z grilla i na deser owoce w czekoladzie.
Panie z KGW przygotowały regionalny przysmak
– chleb ze smalcem.
Niezwykłą atrakcją dla najmłodszych okazało się
malowanie twarzy, puszczanie ogromnych baniek
mydlanych i malowanie wielobarwnych motyli.
Całość imprezy przebiegała w miłej i serdecznej
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atmosferze. Wszyscy tak dobrze się bawili, że
nie zauważyli szybko upływającego czasu. Na
zakończenie tego rodzinnego spotkania zebrani
goście ustawili się na boisku szkolnym, formując
kształt serca i trzymając w dłoniach zimne ognie,
wypuścili symboliczną iskierkę do nieba.
Wszystkim sponsorom, organizatorom i uczestnikom składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy za rok.
SP Bukowiec

Puchar Polski Nordic
Walking w Kolbuszowej

2 czerwca br. w Kolbuszowej odbył się Puchar Polski Nordic Walking. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorzy Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku
aktorzy Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski.

Podczas imprezy zorganizowano dodatkowe atrakcje. Dzień przed zawodami miała miejsce konferencja edukacyjna Nordic Walking na Receptę
poświęcona tej dyscyplinie.
Kolbuszowa była gospodarzem zawodów po raz
szósty. W sportowej rywalizacji w naszym mieście,
wzięło udział kilkaset zawodników. Miejscem startu i mety zawodów był stadion miejski. Uczestnicy
ścigali się na trzech dystansach: 5, 10 i półmaratonie, w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej
w podziale na wiek i płeć. Specjalną trasę przeszły
również przedszkolaki. Na trasie zawodnicy mieli
okazję maszerować wspólnie z Tamarą Arciuch
i Bartłomiejem Kasprzykowskim.
Start zawodników poprzedził pokaz prawidłowej
techniki NW oraz wspólna rozgrzewka. W ramach
imprezy powstało miasteczko aktywnego stylu
życia oraz punkt zabaw dla dzieci. Wszystkim wręczono pamiątkowe medale oraz pakiety startowe.
Trzy najlepsze osoby w każdej kategorii otrzymały
puchary. Na koniec zawodów rozlosowano upominki ufundowane przez sponsorów.
Wyniki zawodów: http://wyniki.b4sport.pl/puchar-polski-nordic-walking/m111.html

W zawodach wzięli udział zawodnicy z całej Polski

J.Mazur

Gośćmi specjalnymi byli aktorzy Tamara
Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski

Najlepszym wręczono puchary

Wspólna rozgrzewka i pokaz prawidłowej
techniki NW
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„Erasmus zmienia życie, otwiera umysły” - druga
mobilność uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

W ramach realizacji zadań projektu Erasmus+ „Un homme sain dans un environnement sain” - „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku” w dniach 06.05 – 13.05.2018 roku grupa siedmiu uczniów oraz trzech nauczycieli
z liceum w Kolbuszowej uczestniczyła w działaniu związanym z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami w szkole partnerskiej Agrupamento de Escolas A. Cabrita w Barreiro w Portugalii.

To już druga mobilność uczniów w całości
finansowana z akcji Partnerstwa Strategiczne –
współpraca szkół programu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wyróżniający się zaangażowaniem w działania projektowe realizowane
od września 2017 roku: Emilia Bogacz, Kinga
Cesarz, Patrycja Gaweł, Marcelina Karkut,
Jakub Magda, Anna Salamon, Gabriela Serafin.
Polscy uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci przez swoich kolegów ze szkoły goszczącej
A. Cabrita oraz poznali uczniów z pozostałych
szkół partnerskich (Istituto d’Istruzione Superiore
E. Fermi we Włoszech i Colegiul National L. Blaga
w Rumunii). Spotkanie projektowe było okazją
do pracy w zespołach międzynarodowych, poszerzania wiedzy dotyczącej głównej problematyki
projektu tj. zdrowego odżywiania się oraz zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym rozwijaniu
umiejętności językowych (angielski, francuski).
Podczas zajęć w szkole uczniowie przygotowali prezentacje przedstawiające idealne miejsce
na Ziemi, uczestniczyli w zajęciach sportowych,
lekcji robotyki oraz warsztatach pokazujących jak
w ciekawy sposób można wykorzystać niepotrzebne, plastikowe opakowania. Także dla nauczycieli
było to wzbogacające doświadczenie – obserwacja
zajęć prowadzonych w szkole partnerskiej, poznanie portugalskiego systemu edukacji, wymiana
doświadczeń i rozmowy z innymi nauczycielami

portugalskimi, którzy biegle posługiwali się zarówno językiem francuskim jak i angielskim.
Program wizyty był bardzo zróżnicowany.
Łączył w sobie tematykę projektu oraz pozwolił
poznać najbardziej reprezentacyjne zabytki i bogactwo kulturowe Portugalii.
Tematyka zrównoważonego rozwoju, którą
uczniowie zajmują się w projekcie została najdobitniej poruszona przez profesora Joãn Yuan
- ekologa z Uniwersytetu w Lizbonie. Oprócz
nieodwracalnego zjawiska ocieplania się klimatu
profesor wyjaśnił złożoność relacji pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem naturalnym
oraz konieczność aktywnego zaangażowania się
w ochronę środowiska. Uświadomił słuchaczom
wiele błędów „ekologicznych” popełnianych na
co dzień oraz wskazał jak można ich unikać, aby
przeciwdziałać niszczeniu Ziemi, która jest wspólnym dobrem wszystkich ludzi.
Większość zadań odbywała się w terenie. Podczas zajęć w pobliskim lesie Mata da Machada
uczniowie poznali lokalne problemy ekologiczne.
Po obejrzeniu prezentacji omówionej przez biologa
pracującego na tym obszarze, grupa miała okazję
zobaczyć wiele ciekawych roślin, charakterystycznych tylko dla tamtejszego ekosystemu. Zadanie
specjalne polegało na aktywnym włączeniu w walkę z gatunkami inwazyjnymi (np. akacja), które
zagrażają innej roślinności.

Wiele nowych informacji na temat fauny i flory
chronionej grupa zdobyła w najstarszym rezerwacie przyrody w Portugalii „Tapada de Mafra”. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli także w zajęciach
warsztatowych z pszczelarzem, który podkreślił
bardzo ważną rolę pszczół w otaczającym nas
świecie. Zostali też zaproszeni na pokaz umiejętności ptaków drapieżnych.
Jednym z miejsc, które miało udowodnić, że
człowiek może także pozytywnie oddziaływać na
środowisko była nowoczesna dzielnica Lizbony
– Park Narodów. Jest to przykład przekształcenia zdegradowanych przez człowieka terenów na
użyteczne obiekty przestrzeni miejskiej. Teren, na
którym do lat 90 znajdowało się wysypisko śmieci
oraz zabudowania portowe, został wykorzystany
na zbudowanie miasteczka Expo (1998), które jest
dziś wizytówką miasta.
Relacje uczniów:
Emilia Bogacz: „Wymiany są bardzo ciekawym
doświadczeniem i mają niezaprzeczalnie dużo zalet. Największą zaletą wyjazdu jest możliwość
poznania innej kultury, zwyczajów i przede wszystkim ludzi. Podróże kształcą i uczą samodzielności.
Uczniowie niezależnie od swoich umiejętności,
muszą się odważyć i porozumiewać z innymi
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w wybranym języku obcym. Jest to duże wyzwanie, gdyż konieczne jest wyjście ze swojej strefy
komfortu i zmierzenie się z nieznanym. Poza tym
jest to świetna okazja do zawierania nowych znajomości, zwiedzania i tworzenia niezapomnianych
wspomnień. W Portugali najbardziej podobała mi
się słoneczna pogoda, wspaniałe jedzenie i unikalna architektura. Rodzina, u której mieszkałam ujęła
mnie swoją gościnnością i otwartością. Sprawili,
że czułam się jak członek rodziny. Miałam możliwość spróbować tradycyjnych potraw, a także
egzotycznych składników, których w Polsce się
nie jada. Ich szkoła różni się znacznie od naszej,
bo składa się z kilku osobnych budynków. Najbardziej podobało mi się to, że mają długą przerwę na
posiłek, podczas której mogą nawet pójść do domu.
Mają również dużo więcej zajęć praktycznych np.
robotyka, zajęcia komputerowe.”
Gabriela Serafin : Najmilej wspominam wycieczkę do stolicy Portugalii - Lizbony. Mieliśmy
okazję przejechać przez najdłuższy most w Europie
zbudowany na rzece Tag, który łączy Barreiro z Lizboną. Podróż trwała około godziny. Pierwszym
naszym przystankiem w mieście była Torre de Be-
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lem. Wieża zbudowana w 1515r. to drugi zabytek
w Lizbonie wpisany na listę UNESCO. Z jej szczytu mogliśmy podziwiać panoramę miasta. Następnie przejechaliśmy pod Pomnik Odkrywców, który
powstał, aby upamiętnić wszystkich podróżników,
którzy przyczynili się do odnalezienia i zapisania
na mapach nowych lądów. Spodobała nam się też
ogromna mapa (50 m) wykonana z marmurowej
mozaiki przedstawiająca trasy odkrywców.
Następnie przeszliśmy do położonego niedaleko klasztoru jezuitów - Mosteiro dos Jerónimos. Przewodniczka oprowadziła nas po
gmachu klasztoru opowiadając o wpływie kultury wschodniej na architekturę. Zabytek ten
zauroczył nas misterną architekturą i wieloma
ciekawostkami z historii Portugalii. W tym dniu
mieliśmy okazję skosztować kolejną specjalność
kuchni portugalskiej - Bitoque (stek wołowy). Po
obiedzie udaliśmy się do najnowocześniejszej
części miasta, która została wybudowana z okazji targów międzynarodowych Expo’98. Z bliska
zobaczyliśmy futurystyczną kolejkę linową nad
terenem Expo, nowoczesny Dworzec Oriente,
oceanarium oraz galerię handlową Vasco da
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Gama. Mieliśmy też okazję zobaczyć halę
koncertową, gdzie odbywał się koncert
Eurowizji oraz fanów występujących piosenkarzy.
Anna Salamon: Bardzo spodobało mi
się niewielkie miasteczko – Sintra, gdzie
zwiedziliśmy piękny Pałac Narodowy
będący połączeniem stylu gotyckiego, manuelińskiego oraz mauretańskiego. Każda
komnata posiada wyjątkowe zdobienia
kafelkami azulejos przedstawiającymi przeróżne motywy, m.in. fontanny, ogrody, łabędzie, sceny polowań. Po wizycie mogliśmy
pospacerować po wąskich i uroczych uliczkach i podziwiać przepiękne kamieniczki.
Kinga Cesarz i Marcelina Karkut:
„Pobyt u rodzin goszczących był dla nas
zupełnie nowym doświadczeniem, którego
na początku nieco się obawiałyśmy. Okazało się, że zniknęły wszelkie bariery językowe i szybko znalazłyśmy nić porozumienia
z naszymi korespondentami i ich rodzicami.
Mogłyśmy skosztować specjalności kuchni
portugalskiej (m.in. Bacalhau).”
Jakub Magda: „Wymiana była doskonałą okazją to wykorzystania języka angielskiego w codziennej komunikacji – takich możliwości nie ma
na co dzień. Portugalia zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zwiedziliśmy m.in. historyczną część
Lizbony – Łuk Triumfalny na rua Augusta, Plac
Comercio i Rossio oraz dzielnicę Chiado. Następnie nasi korespondenci zabrali nas na przechadzkę
po Ogrodzie Botanicznym. Spędziliśmy miły czas
pod słonecznym portugalskim niebem.”
Patrycja Gaweł: Portugalczycy to bardzo
serdeczni i gościnni ludzie. Zależało im na tym,
abyśmy jak najlepiej zapamiętali ich kraj. Pobyt
w Portugalii na długo pozostanie w naszej pamięci
i w sercach, a to zwłaszcza dzięki wielkiej otwartości i życzliwości naszych portugalskich kolegów
i koleżanek.
Magdalena Baran – koordynator projektu
oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka Bytnara
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S T W - rok powstania 1965

Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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
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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
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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/

(boczna
ul. Rzeszowskiej)

/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

tel./fax 17 22 73 047

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:

kom 510 463 899

zapraszamy
auril

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

w godz .

7 - 16
w
soboty
7 18- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349

usg 4D
4d
USG

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

przegląd KOLBUSZOWSKI
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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

przegląd

kolbuszowski
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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

przegląd KOLBUSZOWSKI
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„Przegląd
Kolbuszowski”

u

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!

e

08
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Kontakt tel:
781 075 513, 604 541 286,
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456

17 28 37 295

alne videofilmowanie
wszelkich uroczystości
my tradycyjne ze zdjęciami
ceNy
ZDjĘć!!!

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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CENTRUM DZIECIECE
Zapraszamy:
smoczki

akc. do pielegnacji

butelki

foteliki samochodowe

zabawki

5%

wózki 3w1, spacerówki

stronie
szczegóły na

rabatu
przy pierwszej
rejestracji

www.e-babylandia.pl
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
C z y t e l n i c y p y ta ją ...
Czytelnicy pytają, autor
odpowiada
Cieszy mnie zainteresowanie czytelników artykułem pt. Orzeł w herbie Kolbuszowej. Także
pytania, czy sugestie, kierowane do mnie w różny
sposób. Dziękuję za nie. Na te ważniejsze chciałbym jak najszybciej odpowiedzieć. Natomiast
wszelkie sugestie wezmę pod uwagę przy następnych publikacjach. Zgodnie z prośbą, nazwiska
pozostają do wiadomości mojej, lub redakcji.
Benedykt Popek
*

Sztandar „Sokoła”
- Gdzie można zobaczyć sztandar Sokoła z herbami pobliskich miast o którym pan pisał? […]
Dobrze by było odnaleźć sztandar kolbuszowskiego
Sokoła. Czy natknął się pan na jego ślady, jest
szansa go odnaleźć?
Nauczyciel znad Nilu
Sztandar Związku Sokołów Polskich, wykonany
w 1894 r. a uzupełniany herbami i nazwami miast
południowej Polski do 1909 r., można zobaczyć
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Tam
jest eksponowany pośród innych sztandarów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Bywa też
wypożyczany na wystawy okolicznościowe organizowane przez muzea w Polsce. Dzięki temu natrafiłem na niego, na wystawie w muzeum Zamku
Piastowskim w Raciborzu. Proszę sobie wyobrazić
jakież było moje zaskoczenie i radość, gdy na jego
awersie pośród 71 herbów miast, wraz z datami

Fot. 38. Herb Kolbuszowej z 1903 r. można odnaleźć w części dolnej, prawej, tuż obok herbu RP
Obojga Narodów i Strzyżowa. (MSiT w Warszawie)
powstania w nich gniazd sokolich, znalazłem herb
Kolbuszowej (Fot. 37, 38).
Moim zdaniem jest szansa pokazać ten przepiękny sztandar w Kolbuszowej, w Miejskim Domu
Kultury – dawnym budynku prężnie działającego
kolbuszowskiego „Sokoła”. Dyrektor pan Wiesław Sitko gdyby zechciał to byłby w stanie zorganizować ciekawą wystawę ukazującą historię tej
organizacji. Wybitnie zasłużonej w kształtowaniu
patriotyzmu naszego miasta i powiatu. W zbiorach
odziedziczonych po teściu Macieju Skowrońskim
posiada piękne stare fotografie „Sokołów” kolbu-

Fot. 37. Przednia strona sztandaru Związku Sokołów Polskich z 1894 r. Wśród
71 herbów miast są m.in. herby Kolbuszowej, Rzeszowa, Łańcuta, Ropczyc,
Tarnobrzega. (MSiT w Warszawie)

szowskich i sokołowskich. Także wiele informacji
źródłowych. Pan Andrzej Wesołowski w swym
bogatym archiwum posiada m.in. pocztówkę –
fotografię przedstawiającą kolbuszowskich „Sokołów” sprzed I wojny światowej. Z widocznym
częściowo sztandarem. Pewnie też w miejscowym
muzeum udało by się coś na ten temat znaleźć.
Można by, a nawet powinno się zorganizować
wystawę o tutejszym „Sokole”. Wypożyczyć na nią
wymieniony sztandar ZSP. Ewentualnie sfotografować go w wysokiej rozdzielczości i wydrukować
obie strony, wielkości naturalnej. To należało by
zrobić, ale… Istnieje obawa, że może się nie udać.
Są bowiem w Kolbuszowej osoby, bardzo wpływowe, które nie są zainteresowane pokazywaniem
starych, oryginalnych wizerunków herbów z orłem
i gwiazdą sześciopromienną złotą. Herb na tym
sztandarze (1903 r.) obala utrwalony i masowo
upowszechniany mit o gwieździe Dawida. Fikcję, którą przyjęto w miejsce prawdy i uczyniono
wersją urzędową.
Czy sztandar T.G. „Sokół” uda się odnaleźć?
Myślę że tak. Ale pod warunkiem, że ktoś wreszcie
zacznie go szukać. Być może leży gdzieś zwinięty,
w jakiejś skrytce na strychu kolbuszowskiej kamienicy, albo zdobi kolekcję prywatną w Niemczech.
Wbrew utartym opiniom, nie wszyscy Niemcy
w 1939 r. niszczyli polskie sztandary. A jeśli już
niszczyli to nie wszystkie. Bardzo często szabrowali je, czyli zabierali jako trofea wojenne. Zwłaszcza te z datami sprzed I wojny światowej.

Pieczęć z 1899 czy 1908 r.
- W części 4 artykułu pisze Pan, że pierwsza
pieczęć z herbem przedstawiającym gwiazdę
żydowską [gwiazdę Dawida – BP] pochodzi z 1908

Fot. 39. Dyplom – Świadectwo ukończonej nauki rzemiosła szewskiego W.
Biesiadeckiego. Podpisane przez burmistrza i podbite pieczęcią z herbem
w 1908 r. (MKL w Kolbuszowej)
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Fot. 40. Data zatwierdzenia, czyli podpisania i opie-

czętowania w/w dyplomu przez burmistrza – 12
lutego 1908 r. (MKL w Kolbuszowej)
roku. Bardan raz podaje że pochodzi z XIX wieku
a drugi raz że z 1899 roku. Komu z was wierzyć?
Pani z Kolbuszowej
(nazwisko do wiadomości autora)
Rozumiem że chodzi Pani o odcisk mocno
kontrowersyjnej pieczęci miejskiej z 12 lutego
1908 r. ukazany na fotografii nr 23, zamieszczonej
w czwartej części artykułu (PK nr 295, kwiecień,
str. 3). Fotografie czarno - białe tej pieczęci opublikował mgr Jacek Bardan w: broszurze pt. Dawna
Kolbuszowa i jej mieszkańcy (wyd. MKL Kolb.
1995), na str. 6, podpisując jako – „Odcisk pieczęci
używany w kancelarii miejskiej w drugiej połowie
XIX w.” oraz w książce pt. Dawne pieczęcie i herb
Kolbuszowej (wyd. Bibl. Publ. MiG Kolb. 1998),
na str. 37, fot. 21, gdzie informuje iż – „Opisana
pieczęć znana jest z odcisku z 1899 roku”. W przypisie dolnym nr 101 nie podaje nazwy dokumentu
źródłowego na którym pieczęć ta jest odciśnięta.
Natomiast, na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał
sprawdzić owe źródło, to podał nieprawdziwą sygnaturę: „AH MKL nr 684”.
Szanowna Pani. Proszę wierzyć oryginalnym
dokumentom źródłowym i faktom. Nie historykom, którzy z jakichś powodów manipulują faktami. Akurat ten dokument źródłowy znajduje się
na miejscu, w Kolbuszowej. Jest to piękny duży
dyplom – Świadectwo ukończonej nauki rzemiosła
szewskiego przez Wojciecha Biesiadeckiego. Zatwierdzone, podpisane i podbite pieczęcią okrągłą
(z herbem) Urzędu Gminnego Miasta Kolbuszowy,
przez burmistrza St. Stobierskiego w dn. 12 lutego
1908 r. A więc nie w XIX wieku, ani nie w 1899
r. jak podaje w swych publikacjach pan Bardan.
Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy pójść do
budynku muzeum przy ul. Kościuszki, poprosić
o udostępnienie owego dyplomu (prawdziwa sygnatura brzmi: Archiwum Naukowe MKL w Kolb.,
sygn. II-44), wziąć go do ręki, obejrzeć ową pieczęć tuszową z herbem mieszczącym gwiazdę
Dawida i odczytać wyraźną datę, umieszczoną

powyżej przez burmistrza. Obok zamieszczam fotografię całego dyplomu (Fot. 39), oraz fotografię
jego fragmentu z widoczną datą (Fot. 40). Myślę
że ta odpowiedź definitywnie rozwieje wątpliwości
Pani oraz innych czytelników.
Dlaczego Bardan podał nieprawdziwą datę? Myślę, że chciał w ten sposób przekonać czytelników,
iż herb z wyraźną gwiazdą Dawida używany był
przez kolbuszowski Magistrat powszechnie w XIX
wieku. Nie jest to jedyna manipulacja, a raczej zamierzone świadomie - w odczuciu moim i nie tylko
moim – oszukaństwo pana J. Bardana. W jego
w/w książce o herbie, dosłownie roi się od różnego
rodzaju nieprawdziwych informacji. Trzeba dużo
czasu i miejsca by to wszystko sprostować. Tu odniosę się jeszcze tylko do jednego, ważniejszego,
moim zdaniem zamierzonego oszukaństwa, które
ma dowodzić używania gwiazdy Dawida od chwili
przyjęcia herbu przez miasto w 1867 r. Otóż na
stronie 30 wymienionej książki, opisując dokument
z pierwszą znaną pieczęcią miejską mieszczącą
herb, odciśniętą w dn. 14 czerwca 1868 r. podaje
iż – „Dokument ten wart jest jednak przywołania,
gdyż pojawia się na nim po raz pierwszy, obok
podpisu naczelnika gminy, odcisk nowej kolbuszowskiej pieczęci (ryc. 18)”. Dalej opisuje pieczęć
i herb z rzekomą „gwiazdą Dawida”. W czym tkwi
problem? Otóż zamieszczona fotografia (ryc.) nr
18 nie przedstawia pieczęci z 1868 r., o której się
rozpisuje. Przedstawia pieczęć późniejszą o… 30
lat (1897 r.). Dlaczego? Ponieważ na mało wyraźnym odcisku pieczęci z 1868 r. nie można się
dopatrzeć gwiazdy Dawida. Wręcz przeciwnie.
Na solidnej fotografii, przy dużym powiększeniu,
widać zarys gwiazdy sześciopromiennej heraldycznej (Fot. 41). Więc ta oryginalna, prawdziwa
pieczęć nie pasowała do jego tezy o gwieździe
Dawida. I znów, na wszelki wypadek gdyby znalazł
się jakiś dociekliwy historyk, heraldyk i chciał
sprawdzić ów dokument z pieczęcią w Archiwum
Państwowym w Rzeszowie, na przykład zamówić korespondencyjnie jego skan, to pan Bardan
w przypisie dolnym nr 83 podał numer strony z zupełnie innym dokumentem.
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Skowroński nazywając ją „gwiazdą Dawida”. I to
spowodowało, że bali się jej ruszyć, by nie narazić się Żydom z Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. Należy uczciwie to powiedzieć, że
komuna kolbuszowska – aktyw PPR, PZPR, ZMP
oraz władze samorządowe, też partyjne, zarówno
miasta jak i powiatu, w latach 1945 – 1990 nie
atakowały, nie krytykowały i nie wstydziły się
dawnego herbu z orłem, tarczą barokową i krzyżem
kawalerskim. Przynajmniej oficjalnie. Gwiazdy
sześciopromiennej złotej nie zmieniały na gwiazdę radziecką pięcioramienną czerwoną, ani na
żydowski, bądź żydowsko masoński heksagram
zwany „gwiazdą Dawida”. Honorowały dawny
herb. Dopiero władze III RP, uważające się za
prawdziwie demokratyczne i europejskie usunęły
orła. Tarczę polską zamieniły na hiszpańską, krzyż
kawalerski na grecki a gwiazdę złotą założycieli
Kolbuszowej na gwiazdę żydo - masońską. Mającą
udawać izraelską.
Odpowiadał Benedykt Popek

Fot. 41. Pieczęć Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowy
na dokumencie z 14 czerwca 1868 r. Przy powiększeniu widać gwiazdę heraldyczną, nie gwiazdę
Dawida. (AP w Rzeszowie)

Herb z gwiazdą radziecką?
- Czy po wojnie były próby wstawienia do naszego herbu krasnoj zwiezdy? [czerwonej gwiazdy
radzieckiej – BP]
Pan Jan P. rodem z Kolbuszowej
Prawdopodobnie były takie pomysły w okresie
reżimu stalinowskiego. Ówczesne władze zmieniały herby wielu miast na bardziej „nowoczesne
i postępowe”, socjalistyczne. Majstrowały też przy
herbie Polski. Przymierzały się do zmiany hymnu
państwowego. Jednak nie napotkałem żadnych
informacji o oficjalnych próbach zmian w herbie miasta Kolbuszowej. W tym usunięcia orła,
tarczy barkowej polskiej, krzyża, czy gwiazdy
z herbu Leliwa upamiętniającej założycieli Tarnowskich oraz zasłużonych hr. Tyszkiewiczów.
Być może gwiazdę tą uchronił, paradoksalnie K.

Fot. 42. Herb bez krzyża, z gwiazdą sześcioramienną czerwoną, na tarczy szwajcarskiej. Upowszechniony na proporczyku MLKS „IGLOOPOL” Kolbuszowa, w latach 80 – tych.

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.

