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r ZAPRASZAMY NA
POWIATOWY DZIEŃ
SPORTU!
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r KONCERT PSALMÓW
DAWIDOWYCH
W KOLBUSZOWEJ
cd. czytaj na str. 11

27
lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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75. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia br. obchodziliśmy
75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W Kolbuszowej pamięć o poległych Powstańcach
i tragicznie zmarłej ludności cywilnej Warszawy
uczczono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem poświęconym żołnierzom
i bohaterom walczącym i poległym za wolność,
niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Wiązanki
złożyli Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz
Kolbuszowej Jan Zuba i Sekretarz Kolbuszowej
Krzysztof Matejek.
O godz. 17.00, czyli w godzinę „W” zabrzmiały
syreny alarmowe, które emitowały jednominutowy
sygnał ciągły. W ten symboliczny sposób został
oddany hołd uczestnikom bohaterskich wydarzeń
z 1944 roku.

Ostatnie
spotkanie –
25 sierpnia

Ostatnia niedziela sierpnia to również ostatnie wakacyjne spotkanie z cyklu
„Co niedzielę w zagrodzie”. Tradycyjnie
Muzeum zaprasza na warsztaty, pokazy,
kiermasz rękodzieła i kuchnię regionalną.
Między godziną 12.00 a 18.00 turyści spotkają
zabawkarza Marka Tomalę z Leżajska i plecionkarkę Martę Podolak z Mielca, która przeprowadzi
warsztaty wyplatania ze słomy. Pszczelarze z pasieki „Maciejka” pokażą, jak wykonuje się świece
z węzy. Prócz tego będzie kiermasz rękodzieła.
W szkole z Trzebosi Koło Gospodyń Wiejskich
z Tuszymy i Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”
z Przecławia będzie sprzedawać potrawy z regionu.
Ponadto przewodnicy zapraszają na zwiedzanie
kościoła z Rzochowa, chałupy z Brzózy Stadnickiej oraz wystawy malarstwa „Piękno w pejzażu
odbite” w spichlerzu z Bidzin.
Wstęp do skansenu wynosi 12 zł – bilet normalny,
9 zł – bilet ulgowy, 34 zł – bilet rodzinny, dzieci
do 7 lat – bezpłatnie. Dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny oferujemy 50% zniżki.
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Festiwal Muzyki Ludowej
i Folkowej w Hucie Komorowskiej

Dnia 28 lipca 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej zorganizowało Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej z okazji Jubileuszu 75 lecia istnienia OSP
w Hucie Komorowskiej dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Do udziału w festiwalu zostały zaproszone regionalne zespoły ludowe i folkowe oraz Koło Gospodyń Wiejskich
„Dworzanki”. Jako gwiazda festiwalu wystąpił zespół Baciary.

Poza uświetnieniem uroczystości związanych z obchodami jubileuszu 75 lecia OSP w Hucie Komorowskiej celem zorganizowanego wydarzenia była
popularyzacja muzyki i kultury tradycyjnej, przedstawienie jej w sposób interesujący i atrakcyjny dla
lokalnej społeczności, przełamywanie stereotypów
dotyczących muzyki ludowej i folkowej oraz próba
zainteresowania młodych wartościami tradycyjnej
kultury rodzimej skierowana zwłaszcza do mło-

dzieży. Stąd zaproszenie do udziału w festiwalu
popularnego zespołu Baciary, który przyciągnął
liczną publiczność.
Edukacyjny wymiar wydarzenia skupiał się m.in.
na poznawaniu repertuaru, śpiewu, tańca, strojów,
instrumentów oraz dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji. Festiwal ukazał wartości tkwiące
w muzyce i kulturze ludowej, pokazał jaka jest
ciekawa, różnorodna i warta identyfikowania się
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z tradycjami i obyczajami regionalnymi, narodowymi i etnicznymi.
Promocja muzyki i tradycji ludowej jest niezwykle
istotna, tym bardziej, że obserwuje się znaczące
zaniedbania w obszarze kultywowania muzyki
ludowej i folkowej. Spowodowane jest to poniekąd cywilizacyjnym awansem ludności, w tym
także wiejskiej w naszym kraju, co sprawia niejako odrzucenie tradycji rodzimej. Dodatkowo,
na podstawie obserwacji preferencji muzycznych
dzieci i młodzieży można wnioskować, że istnieje
w dużej mierze zjawisko lekceważenia muzyki
oraz tradycji ludowej i folkowej o ile nie jest ona
prezentowana w sposób atrakcyjny i interesujący.
Stąd Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej miał
nie tylko formę kulturalną, promocyjną, ale przede
wszystkim edukacyjną, miał pokazywać różnorodność polskiej muzyki ludowej i folkowej, jej odmienność, nie tylko regionalną, ale i wewnątrzregionalną, bogactwo form oraz indywidualne,
autorskie i niepowtarzalne wykonania utworów.
W programie festiwalu oprócz gwiazdy – Zespołu
Baciary wystąpili:
- Kapela z Huty
- Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Komorowskiej
„Dworzanki”
- Kapela Nowińskiego
- Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej
- Zespół Dębianie z Kapelą
- Młodzieżowa Grupa Folkowa „Lasowiackie
Barwy”
- Zespół Regionalny „Ludowe Bączki
Ewa Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół
Huty Komorowskiej
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KTÓRĘDY, KTÓRĘDY
Z MINNEAPOLIS NA PORĘBY !

Po raz drugi na ziemi kolbuszowskiej gościliśmy Polonijny Zespół Pieśni i Tańca ,, Dolina” z Minneapolis w USA. Tym razem przyjechali do Polski na świętujący
pięćdziesięciolecie istnienia Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Uprzednio
w lipcu 2005 roku gościła ich Widełka, a obecnie Poręby Kupieńskie.
Od ostatniego spotkania zespół znacznie się
odmłodził. Teraz tańczą w nim dzieci tych, którzy występowali w Widełce czternaście lat temu.
Dyrektorem artystycznym zespołu jest od 38 lat
Edward Rajtar. Amerykanin, którego rodzice robotnicy przymusowi w Niemczech podczas wojny,
( matka z Wilna, ojciec z Krasnegostawu) poznali
się podczas pracy u niemieckiego gospodarza. Po
wojnie pobrali się w obozie przejściowym i wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Syna Edwarda
wysłali na studia do Polski. W kraju ojców skończył Uniwersytet Jagielloński i studium choreograficzne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.
Zespół, któremu dyrektoruje, obchodzi w tym roku
70 lat swojego istnienia. Rajtar prowadzi go z pasją i oddaniem mimo różnych przeciwności losowych. W grupie tańczą jego córki i być może któraś
z nich przejmie po nim pałeczkę. Dodać trzeba, że
wszystko członkowie zespołu finansują sobie sami.
Jedynym sponsorem jest osoba, która udostępnia
im bezpłatnie salę na cotygodniowe trzygodzinne próby. Dorobek mają naprawdę imponujący:

17 kompletów strojów i bardzo wysoki poziom
artystyczny wszystkich grup tanecznych. Przymierzają się do zakupu strojów lasowiackich, do
opracowanej właśnie suity z muzyką i tańcem
z tego regionu.
Do Kolbuszowej i Porąb Kupieńskich
przyjechali w niedzielę 21 lipca 2019 roku.
Dzięki przychylności burmistrza Kolbuszowej,
zostali podjęci zgodnie z zasadami staropolskiej
gościnności. Na początku zjedli smaczny obiad
na stadionie sportowym. Następnie zwiedzili
dzięki uprzejmości dyrektora Jacka Bardana za
darmo pobliski skansen, poznając prostą i piękną
kulturę materialną naszych przodków. W domu
kultury wysłuchali koncertu Lasowiackich Hulaków, z którymi być może spotkają się na paradzie
Pułaskiego w Nowym Jorku oraz grupą seniorów
z Ziemi Kolbuszowskiej. Seniorzy zatańczyli dla
Amerykanów, wzbudzając ich duże zainteresowanie i aplauz. Wcześniej spontanicznie tańczyli
Lasowiacy z Rzeszowiakami ( bo w takie stroje
ubrani byli goście). Dyrektor lokalnej instytucji

Lasowiackie
Dożynki –
Powrót do
Tradycji

cyjnych zwyczajów związanych z dożynkami unikalnej grupy etnograficznej Lasowiaków zamieszkujących tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Na przedsięwzięcie składają się:
• seminarium z udziałem wybitnych etnografów
i etnologów,
• warsztaty rękodzielnicze i kulinarne,
• widowisko plenerowe pt. „Lasowiackie Dożynki
w Hucie Przedborskiej”,
• konkursy na tradycyjny wieniec i chleb dożynkowy.
W realizację zadania zaangażowanych jest kilkanaście kół gospodyń wiejskich, zespoły obrzędowe
i kapele ludowe – wszyscy, którym miłe jest zachowanie naszego unikalnego dziedzictwa.
Powstanie również wydawnictwo w postaci katalogu i filmu DVD, zawierające materiały szkolenio-

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
jest beneficjentem projektu Lasowiackie
Dożynki – Powrót do Tradycji dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w programie „EtnoPolska 2019”.
Celem realizowanego w ramach tego programu
zadania jest przypomnienie i odtworzenie trady-
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kultury Wiesław Sitko przekazał im cenne dla
kultywujących ludowy taniec i muzykę wydawnictwa płytowe.
Następnie zespół udał się do Porąb Kupieńskich
na biesiadę, którą bardzo gościnny sołtys
Krzysztof Miazga organizuje od ćwierć wieku
pt. ,,Którędy, którędy droga na Poręby’’ i na
której po raz pierwszy w tym roku padał deszcz.
Zespół zaprezentował się na scenie rewelacyjne,
przygrywała mu własna kapela. Wystąpił
czterokrotnie w suitach tanecznych: rzeszowskiej,
orawsko - spiskiej, warszawskiej i amerykańskiej.
W przerwach koncertu zagrały na skrzypcach
prawnuczki Władysława Pogody, Angelika
i Monika Chodorowskie z New Jersey w USA.
Występy oglądała grupa gości: posłanka Krystyna Wróblewska, wicemarszałek Ewa Draus, ks.
dziekan Kazimierz Osak, starosta Józef Kardyś
i gospodarz gminy burmistrz Jan Zuba. Sołtys
Krzysztof Miazga wraz z miejscowym kołem
gospodyń ugościł artystów regionalną kolacją,
Porębskie specjały bardzo wszystkim smakowały. Bawili się świetnie na prawdziwym wiejskim
festynie tanecznym, jaki za ,,wielką wodą” obejrzeć można tylko na westernie. Blisko północy
odjechali do Rzeszowa, Amerykanie z polskimi korzeniami, którzy chcą pamiętać o swojej polskości.
Języka polskiego uczą się w rodzinie. Doskonalą
w szkołach lub na uczelniach. Trzeba przyznać, że
posługują się nim naprawdę dobrze.

we z seminarium i warsztatów, a także materiały
dokumentujące widowisko plenerowe i konkursy.
Terminarz i program wydarzeń:
27 lipca 2019 r.:
• seminarium pn. „Tradycyjne zwyczaje żniwne
i dożynki w dawnej Puszczy Sandomierskiej”
• warsztaty rękodzielnicze z wykonania wieńca
dożynkowego, haftu lasowiackiego, wypieku tradycyjnego dożynkowego chleba.
• Ta część projektu odbędzie się w Miejskim
Domu Kultury w Kolbuszowej w godzinach 10.00
– 16.00.
25 sierpnia 2019 r.:
• widowisko plenerowe pt. „Lasowiackie Dożynki
w Hucie Przedborskiej” z udziałem kilkudziesięciu
wykonawców z Kół Gospodyń Wiejskich z Huty
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Przedborskiej i Przedborza, Grupy Folklorystycznej Seniorów Ziemia Kolbuszowska, Zespołu
Ludowego „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej,
Zespołu Ludowego „Wolanie” z Domatkowa, Kapeli Jurka Wrony, Kapeli z Huty Komorowskiej,
Kapeli Cmolaskie Chłopoki, zespołu folkowego
„Lasowiackie Hulaki”. Widowisko przedstawione
zostanie według scenariusza na podstawie tekstów
archiwalnych udostępnionych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
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• konkursy na tradycyjny wieniec dożynkowy
i tradycyjny chleb dożynkowy.
• Ta część projektu odbędzie się w Hucie Przedborskiej na polu pod lasem, przy drodze w kierunku wsi Leszcze w godzinach 16.45 – 19.00.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„EtnoPolska 2019”

SZCZĘŚLIWA
TRZYNASTKA
FESTIWALU
NAD NILEM

Po raz trzynasty w jazzowe klimaty przeniósł kolbuszowian Festiwal Jazz
nad Nilem (7 lipca 2019r.), intrygujące
jakością muzyki wydarzenie.

Tym razem zaszczyciło je swoją obecnością około
tysiąca melomanów fanów jazzu. Jako pierwszy
wystąpił Andrzej Serafin wibrafonista z Kolbuszowej, któremu towarzyszył Robert Lenert na
harmonijce ustnej i Stanisław Grela na gitarze.
Muzycy promowali wydaną przez Miejski Dom
Kultury w Kolbuszowej wspartą finansowo przez
miasto, autorską płytę Serafina ,,Vibes”. Wibrafonista w kilku prestiżowych rankingach w ub.
roku uznany został za najlepszego użytkownika
tego instrumentu w Polsce, jak też instrumentalistę.
Pokazując zgranie muzyków, którzy realizują się
również w większym składzie w krośnieńskim Los
Agentos z wyjątkową wokalistką Bożeną Mazur.
Po bluesowym początku zagrało RGG uznane
i znane w całej Europie trio jazzowe, które nie
mogło i nie sprawiło zawodu zasłuchanej widowni.
Wśród której zauważyć było można posła Zbigniewa Chmielowca i dyrektora Marka Jastrzębskiego
z Rzeszowa z małżonkami oraz zastępcę burmistrza Marka Gila . Ta bardzo klubowa subtelna
muzyka o dziwo została bardzo dobrze odebrana
przez słuchaczy. Po tym występie na scenie poja-

wiły się dwa zespoły: Paweł Steczkowski i Teuta
Project z lasowiackimi muzykantami Kapeli Jurka
Wrony. Od wielu lat wśród artystów festiwalu
krążył pomysł na wykorzystanie w muzyce jazzowych kompozycji muzykanta z Huciny Władysława Pogody. Fascynat tego skrzypka i twórcy, Paweł
Steczkowski z wrodzoną sobie energią i talenem
organizacyjnym pomysł ten zrealizował. Projekt
zatytułował ,,Władek Pogoda w Jazzie” i jak mogli
się przekonać wszyscy zebrani przy festiwalowej
scenie, wyszło znakomicie. Artysta nie byłby sobą
gdyby na tym poprzestał. Krok następny to wydanie płyty. Biorąc pod uwagę, jak zabrzmiał koncert
i jak dobrych muzyków swingujących i ludowych
zaangażował Steczkowski, będzie to   ,,biały kruk”  
folkowo - jazzowego krążka. Jazz nad Nilem to
festiwal różnorodności muzycznej, dlatego też na
scenie pojawił się JazzBlaster ze swoim pomysłem
punkowo jazzowej interpretacji muzyki Depeche
Mode. Muzycy dali czadu i zebrali gromkie brawa. Zupełnie na zakończenie zaśpiewała Ewelina

Babiarz i zagrało Trio Wojciecha Gogolewskiego. Wokalistka z Hadykówki karierę zaczynała w
,,Szansie na sukces’’. Przez lata rozwijała swój wyjątkowy talent. Obecnie fascynuje ją jazz i śpiewa
w zespołach z najwybitniejszymi polskimi muzykami. Rewelacyjne dźwięki pianisty i zespołu,
subtelny śpiew wokalistki idealnie, klimatycznie
zakończyły festiwal. Publiczność jak zwykle wrażliwa i spragniona dobrej muzyki. Wśród niej wyróżniała się grupa plastyków z Polski i zagranicy,
którzy specjalnie przedłużyli pobyt w Kolbuszowej
po zakończonym plenerze malarskim, żeby tylko
wysłuchać jazzu. Konferansjerkę poprowadziła
niezawodna w takich sytuacjach Elżbieta Lewicka
z Radia Rzeszów. Festiwal otrzymał Honorowy
Patronat Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego. Od lat imprezę współorganizuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
i wiernie sponsoruje FiN Sp. z o.o.
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DOŻYNKI W HUCIE PRZEDBORSKIEJ
PRZYPOMNIENIE LASOWIACKICH TRADYCJI

W dniu 27 lipca odbyły się warsztaty i seminarium pt.,, Tradycyjne zwyczaje
żniwne i dożynki w dawnej Puszczy Sandomierskiej’’.

W ten sposób zrealizowano pierwszą część zadania
,,Lasowiackie Dożynki- Powrót do Tradycji” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu ,,EtnoPolska 2019’’,
drugą część stanowią ,,Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
i zaanagażowane jest w nie ponad dwadzieścia kół
gospodyń, zespołów ludowych i kapel. W seminarium wzięło udział ponad sto osób zainteresowanych kulturą Lasowiaków. W roli wykładowców
wystąpili dr Krzysztof Ruszel, prezentując wykład
,,Wieńcowiny. Od tradycji mitycznej do współczesnych dożynek jako tradycji wytworzonej”. Drugi

J

prelegent dr Andrzej Karczmarzewski przedstawił
wykład pt. Wieńce dożynkowe: tradycja i współczesność. Strój Lasowiaków (z uwzględnieniem
subregionów) przedstawiła mgr Jolanta Dragan.
Redaktor mgr Jolanta Danak - Gajda zapoznała
uczestników seminarium z tematem. ,,Tradycyjne
pieśni i przyśpiewki dożynkowe”. Po ciekawych
wykładach przyszedł czas na część praktyczną. W ruch poszły igły i nitki. Barbara Nycek
wspólnie z uczestniczkami warsztatów rozpoczęła

Z SERII:
„skąd się biorą wiersze”

ak patrzeć na wiersze. Poezja to

sztuka trudna do zrozumienia, głowimy się
„co autor miał na myśli”. Ile czytelników, tyle
interpretacji. Każdy czytając wiersz, dostrzega
w nim coś innego, znajduje różne przekazy. Schematy dotyczące interpretacji danego utworu to
tylko wskazówki, które nakierowują nas na stronę
patrzenia. W takim razie, jak poprawnie zinterpretować wiersz? Nie ma konkretnej odpowiedzi.
Istnieją tylko domysły i ewentualne wskazówki. Nie jesteśmy autorem wiersza i nie możemy
powiedzieć, że to co, jest naszym zdaniem jego
interpretacją, jest w stu procentach trafne. Poetami, pisarzami kierują różne motywy, dlaczego
napisali to w taki, a nie inny sposób. Ile poetów,
tyle stylów pisania i każdy jest niepowtarzalny. Utwory pisane pod wpływem emocji mają
zupełnie inny wydźwięk niż te zaplanowane od

słowa do słowa. I w jednym, i w drugim przypadku sposób patrzenia na wiersz jest indywidualny. Każdy czytelnik dostrzega to, co w jego
oczach jest najbardziej istotne. Może to wynikać
z przeżywanych emocji w chwili czytania, czy
z ukształtowanych już upodobań poetyckich.
Wielorakość interpretacji ma swoje plusy, ale
możemy znaleźć również negatywne cechy tego
zjawiska. Z jednej strony nie zamyka nam drzwi
do rozumienia tekstu na swój własny sposób, ale
istnieje ryzyko spowodowania nieścisłości, które
mogą prowadzić do niechcianych nieporozumień.
W takim wypadku, jak patrzeć na wiersz? Wczuć
się w niego i nie poddawać się wpływom utartych schematów.

lekcję haftu. Równolegle rozpoczęły się warsztaty
z wykonania tradycyjnego wieńca dożynkowego pod okiem Elżbiety Czachor oraz z wypieku
tradycyjnego chleba. Frekwencja w seminarium
i warsztatach stuprocentowa, zainteresowanie
naszą lasowiacką tradycją ogromne. Efekty prac
warsztatowych i seminaryjnych posmakujemy
i zobaczymy w konkursach tradycyjnego chleba
i wieńca dożynkowego 25 sierpnia 2019 podczas
Lasowiackich Dożynek w Hucie Przedborskiej.

„Drzewka szczęścia”
mówisz do mnie
dźwiękiem strojonej gitary
a niby jesteś milczący
odpowiadam wierszem
prostym
banalnym
nic nie znaczącym
chowam twarz w dłoniach
może ze wstydu
nieśmiałości
a może boję się tej prostoty
naiwnej banalności
Patrycja Gielarowska

przegląd KOLBUSZOWSKI

8

Na poezję,
kawę i miłość
zawsze jest
czas...

M

iłość to jeden z najczęstszych motywów
wykorzystywany w literaturze, sztuce czy
muzyce. Jest największą inspiracją dla poetów,
pisarzy i wszelakiej maści artystów, już od wieków.
Na jej temat powstało tysiące dzieł. Wydawać by
się mogło, że wszystko zostało już powiedziane

Spinacz
znowu
połączył!
Tym razem miłośników rockowej
muzyki i sportowców. Tegoroczna, czternasta już edycja festiwalu miała miejsce
w pierwszą sobotę sierpnia na placu targowym przy ul. Wolskiej.
Gwiazdą wieczornego koncertu był polski zespół
rockowy Happysad, który wystąpił 13 lat temu na
kolbuszowskiej scenie podczas pierwszej edycji
festiwalu. Ponadto na imprezie mogliśmy usłyszeć
zespół RoseMerry z kolbuszowską wokalistką,
a także rzeszowski FernEyes i 0%NORMY.
W ramach tego muzycznego wydarzenia w sobotni
poranek na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej Białkówka zorganizowano zawody sportowe. Uczestnicy mogli zmierzyć się w takich konkurencjach
jak: bieg i Nordic Walking na 5 i 10 km, wyścig na
rolkach oraz sprint kolarski. Dzieci wystartowały
w biegu na 400 m. Do zwycięzców rozgrywek
powędrowały puchary i upominki.

w tej kwestii. Nic bardziej mylnego. Miłość jest
stanem, który każdy z nas odczuwa inaczej, zależnie od osobowości. Właśnie dlatego w tak wieloraki sposób przedstawiają ją twórcy. Jedni cierpią
z miłości, drudzy pod jej wpływem pragną zmienić
świat. Jedni kochają na chwilę, inni, aż po grób.
Każda z nich jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ilu
ludzi na świecie, tyle odcieni miłości. Nie wątpmy w jej moc pobudzania twórców do dzieła, jest
nieuchwytna, nigdy nie uda nam się jej zrozumieć
do końca. Może dlatego tak wszyscy jej pragną?
Lubimy odkrywać tajemnice. Moją ulubioną miłością jest miłość do kawy i poezji, choć dopiero
w połączeniu smakują najlepiej...
Patrycja Gielarowska
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“Pocałunek”
zatańczyłam z tamtym panem
tylko raz
posłuchałam “jak się masz, kochanie
jak się masz ?”
wtedy gwiazdy spadły z drzewa
koniec świata
i mój kres...
więcej mi
nie było trzeba
tylko kawa
On
i pies
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Zabawa pod grzybkiem

W niedzielę, 28 lipca w Świerczowie zorganizowano „Biesiadę Rodzinną pod grzybkiem”. Pogoda dopisała, a sołectwo jak co roku przygotowało wiele atrakcji- były występy
muzyczne, konkursy dla mieszkańców, degustacja przysmaków oraz zabawy dla dzieci.
Na scenie zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz zatańczyli strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Do druhów
powędrowały gratulacje za zajęcie pierwszego
miejsca w tegorocznych gminnych zawodach

Za nami
Biesiada
Sąsiedzka!

W niedzielę, 4 sierpnia mieszkańcy
Przedborza i Huty Przedborskiej bawili
się w sąsiedzkiej atmosferze na stadionie
w Przedborzu, gdzie zorganizowano imprezę plenerową. Atrakcji nie zabrakło
dla dzieci i dorosłych.
Zabawa rozpoczęła się od przywitania przez
sołtys Przedborza Barbarę Draus i sołtys Huty
Przedborskiej Krystynę Dłużeń zgromadzonych
biesiadników i zaproszonych gości, m.in. Posła
na Sejm Zbigniewa Chmielowca, Wicemarszałek
Województwa Ewę Draus, Radnego Rady Powiatu

strażackich. Następnie odbył się koncert zespołu
muzyki dworskiej i myśliwskiej „Echo Kniei”
z Mielca oraz prezentacja psów myśliwskich.
Uczestnicy zabawy mogli wziąć również udział
w konkursach przygotowanych przez Nadleśnic-

9
two Kolbuszowa, podziwiać prezentacje gołębi,
wozów militarnych z Cmolasu oraz nabyć książkę
„Ludzie Świerczowa”.
Dla najmłodszych zorganizowano kącik plastyczny, gdzie malowano twarze i rysowano karykatury.
Wieczorem do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół Intivo.
Fot. Sołectwo Świerczów

przegląd KOLBUSZOWSKI

10

Nr 311

Marka Kunę, Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę,
Zastępcę Wójta Gminy Niwiska Jolantę Marut oraz
ks. Józefa Jaworskiego.
Na scenie wystąpił zespół Klang z Rzeszowa,
który zaprezentował piosenki żeglarskie, szanty
i przedwojenne pieśni morskie. Mogliśmy również
obejrzeć występ Kapeli Jurka Wrony. Zorganizowano także konkurs na najlepsze letnie ciasto
z owocami. Po degustacji komisji i biesiadników
do zwycięzców powędrowały wspaniałe nagrody.
Ponadto na stadion zjechały pojazdy militarne
z Cmolasu oraz motocykliści, a druhowie OSP pokazywali wyposażenie swojego wozu strażackiego.
Dla najmłodszych strefę animacji przygotowała
Fabryka Zabawy. Były też dmuchane zjeżdżalnie,
tarcza do gry i lody dla wszystkich.
Niedzielną imprezę zakończyła zabawa taneczna
z zespołem „Brass”.

Dzień Działkowca w ROD
Prefabet w Kolbuszowej

Gdy mamy Działkowe Święto, u nas zawsze jest piękna pogoda. Tak samo było
w sobotę 10 sierpnia, kiedy to świętowaliśmy Dzień Działkowca.
Prezes Zarządu ROD- Andrzej Chmielowski powitał serdecznie wszystkich działkowców, ich rodziny oraz przybyłych gości.
W ogrodowych dożynkach uczestniczyli Prezes OP PZD P. Stefan Żyła, Poseł P. Zbigniew
Chmielowiec, Zastępca Burmistrza P. Marek Gil,
Radny Rady Powiatu Kolbuszowskiego P. Marek
Kuna oraz Przewodniczący Osiedli, Wiceprezes
firmy SOLBET, właściciel C.O ROLNIK, przedstawiciele z Przedszkola z Kolbuszowej Górnej,
Niepublicznego Przedszkola Słoneczny Zakątek,

Przedszkoli nr 1 i 3 w Kolbuszowej oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.
Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości
Prezes Okręgu Podkarpackiego wręczył odznaczenia związkowe najbardziej zasłużonym działkowcom oraz dyplomy i nagrody w konkursie na
najpiękniejszą działkę w ROD Prefabet. Podsumowano również spotkania w ramach projektu edu-

kacyjnego, który realizowany był dzięki wsparciu
finansowemu i przy dobrej współpracy z Gminą
Kolbuszowa. Przedstawiciele szkół oraz przedszkoli otrzymali podziękowania za współpracę
i otrzymali okolicznościowe pamiątki.
Po zakończeniu głównych uroczystości przyszła
pora na działkowy piknik. Były konkursy i zabawy
dla dzieci, w tym rozbijanie piniaty. malowanie
twarzy, dmuchana skocznia, stoisko z popcornem
i watą cukrową. Na koniec każde dziecko otrzymało upominki od Zarządu ROD „Prefabet”.
Na stołach królowały przetwory z działkowych
zbiorów, domowe ciasta, pieczone kiełbaski, udka
i przepyszny bigos. Działkowa zabawa trwała do
późnych godzin nocnych, a zebranych pożegnał
długo oczekiwany deszcz.
Andrzej Chmielowski

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 311

Koncert Psalmów Dawidowych
w Kolbuszowej

11

Po raz kolejny tłumy mieszkańców Kolbuszowej i okolic pojawiły się na miejskim stadionie, aby wysłuchać Koncertu Psalmów Dawidowych w wykonaniu żydowskich i polskich artystów. Zorganizowany po raz trzeci w naszym mieście koncert odbył się w niedzielę, 18 sierpnia.
Celem festiwalu pod hasłem „Honorując Sprawiedliwych” jest promowanie idei dialogu polsko-żydowskiego oraz upamiętnienie heroicznych postaw
Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Głównymi adresatami festiwalu
są osoby odznaczone medalem Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata i ich rodziny.
Podczas tegorocznego koncertu po raz drugi
w Kolbuszowej gościliśmy Piotra Rubika z solistami, chórem i orkiestrą symfoniczną. Artysta
przygotował wspaniałą aranżację Psalmów Dawidowych ze Starego Testamentu oraz zaprezentował
mieszankę swoich najbardziej znanych utworów
muzycznych. W części polskiej wydarzenia zatytułowanej „The best of” wystąpili również Małgorzata Hutek i Dominik Wania z zespołem Atom
String Quartet oraz Zuzanna Antos. Podczas części
żydowskiej usłyszeliśmy izraelski zespół Miqedem z Tel-Avivu.
Repertuar muzyczny był wzbogacony recytacją
Psalmów Dawidowych w wykonaniu Dariusza
Kowalskiego.
To wyjątkowe wydarzenie zakończyły około północy podziękowania organizatorów skierowane do
wykonawców koncertu.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Wdrożenie
systemu GIS
dla Gminy
Kolbuszowa

W dniu 14 sierpnia br. w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla
Gminy Kolbuszowa” przeprowadzanego
w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji
Kolbuszowa”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
wykonawcy zadania: przedstawiciele
Przedsiębiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego OPGK RZESZÓW S.A.
i przedstawiciele firmy ESRI Polska Spółka z o.o.

Celem wdrażanego Systemu Informacji Przestrzennej jest usprawnienie eksploatacji instalacji
wodno-kanalizacyjnych Gminy Kolbuszowa. Narzędzie GIS pozwala na pozyskiwanie i gromadzenie danych o położeniu obiektów i warunkach
otoczenia w celu ich późniejszej analizy, przetwarzania i udostępniania. System m.in.: usprawniania
proces usuwania awarii, umożliwia podłączenie
przyszłej inwestycji do sieci wodno-kanalizacyjnej, dostarcza aktualną informację o stanie istnie-

Nowy wóz strażacki
dla OSP Widełka

Druhowie z Widełki już wkrótce będą mogli wyruszyć do akcji nowym wozem
strażackim. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej do końca roku zostanie wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.
Przetarg na zakup i dostawę samochodu wygrała
firma Moto-Truck z Kielc. Całkowity koszt fabrycznie nowego pojazdu wyniósł 817 950,00
zł. Część kosztów inwestycji udało się pozyskać
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (380 tys. zł) oraz z Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (100
tys. zł). Wkład własny gminy to prawie 338 tys. zł.
Zakup specjalistycznego wozu strażackiego pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd strażaków z Widełki na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych
przez jednostkę czynności.

jącej infrastruktury czy też umożliwia lokalizację
nielegalnych przyłączy.
Narzędzie GIS może być wykorzystywane przez
wszystkie komórki spółki Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej oraz
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej do planowania
rozbudowy osiedli, infrastruktury, sieci i przyszłych inwestycji.
Wartość realizowanego zadania wyniosła 1 177
565,10 zł brutto.

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 z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.
■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w najem.
■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Uczczono pamięć o powstańcach

W czwartek (1 sierpnia), obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, w którym zginęło prawie
200 tysięcy osób. Pamięć o nich uczcili kolbuszowscy samorządowcy wraz z parlamentarzystą Zbigniewem Chmielowcem.
Na kolbuszowskim rynku przed pomnikiem poświęconym żołnierzom
i bohaterom walczącym o wolność,
suwerenność i niepodległość ojczyzny symboliczne wiązanki kwiatów
złożyli: Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan
Zuba oraz Sekretarz Gminy Kolbuszowa Krzysztof Matejek.
O godz. 17.00 natomiast w powiecie

kolbuszowskim, zabrzmiały syreny
alarmowe. Alarm emitowany był
przez jedną minutę.
W tym dniu na budynkach samorządowych i miejscach publicznych
wywieszone zostały również flagi
państwowe. Podjęte działania miały
na celu oddanie hołdu i uczczenie
pamięci uczestników Powstania Warszawskiego.
B. Żarkowska

Poseł RP Zbigniew Chmielowiec składa kwiaty przed pomnikiem poświęconym żołnierzom i bohaterom walczącym o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny

Złożenie kwiatów w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Ku pamięci tych, którzy zginęli 75 lat, walcząc o wolną Polskę

Chodnik i zatoka przystankowa w budowie

Dobiega końca budowa chodnika dla pieszych w Widełce. W następnej kolejności budowana będzie zatoka postojowa w Wilczej Woli.

Jak informuje Eugeniusz Szczebiwilk-dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej aktualnie
ekipa budowlana zajmuje się budową

chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej Lipnica-Dzikowiec-Widełka, w miejscowości Widełka.
Chodnik powstaje na długości 116

m. Zadanie finansowane jest przez
gminę Kolbuszowa.
Jak wyjaśnia dyrektor ZDP, gdy budowlańcy zakończą prace przy budo-

wie chodnika zajmą się wykonaniem
zatoki postojowej w Wilczej Woli.
Zadanie to finansowane będzie z funduszy Zarządu Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej.
B. Żarkowska

Szkoła w Weryni szykuje się na podbój Hiszpanii!

416 885 zł – dofinansowanie w takiej kwocie otrzymał Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Fundusze
przeznaczone zostaną na doskonalenie umiejętności językowych oraz nowe kwalifikacje zawodowe dla młodzieży.
Projekt unijny, zatytułowany „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces!”
realizowany będzie już od września
tego roku i potrwa do 2021 r. Finansowany będzie w ramach programu

POWER, z którego szkoła otrzymała
97 451,00 EURO tj. 416 885,63 PLN.
Fundusze pozwolą na trzy wyjazdy
zagraniczne uczniów. Będzie w nich
uczestniczyć młodzież z klasy dru-

giej i trzeciej Technikum oraz drugiej
klasy Szkoły Branżowej I stopnia.
Uczniowie wyjadą na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.
Wyjazdy będą poprzedzone przygo-

towaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym. Więcej szczegółowych informacji już wkrótce!
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Kolbuszowscy policjanci obchodzili swoje święto

Policjanci i pracownicy kolbuszowskiej Komendy Powiatowej Policji, w piątek (26 lipca), obchodzili swoje święto. Tegoroczna uroczystość połączona została z jubileuszem powołania Policji Państwowej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji
policjantów i pracowników cywilnych Komendy
Powiatowej Policji w Kolbuszowej, ich rodzin,
policjantów emerytów oraz zmarłych funkcjonariuszy, którzy pracowali w tej jednostce. Następnie
policjanci zapalili znicz pod „Dębem Pamięci”,
znajdującym się na kolbuszowskim rynku, upamiętniającym aspiranta policji państwowej Jana
Ozimka oraz jego syna Stanisława Ozimka.

ZAPROSZENI GOŚCIE
O godz.10 natomiast, na placu obok budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, rozpoczął się uroczysty apel, w którym uczestniczyli
m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący
Rady Powiatu Mieczysław Burek, ks. dziekan Kazimierz Osak, proboszcz kolbuszowskiej Kolegiaty ks. Lucjan Szumierz, Prokurator Prokuratury
Rejonowej w Kolbuszowej Joanna Kwiatkowska-Brandys, Komendant WKU w Mielcu ppłk
Mirosław Ciesielski, samorządowcy z powiatu
kolbuszowskiego oraz zaproszeni goście.

Uroczystości na kolbuszowskim rynku przed „Dębem Pamięci”
kował policjantom oraz pracownikom cywilnym
z kolbuszowskiej jednostki za zaangażowanie i codzienną pracę. Uroczystość była również okazją do
złożenia podziękowań dla tych, którzy na co dzień
wspierają pracę kolbuszowskiej Policji.

PODZIĘKOWANIA

ODZNACZENIA

W uroczystym przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej insp. Stanisław
Babula odniósł się do 100-lecia powstania Policji Państwowej, przybliżając historię formacji.
Nawiązał również do trudnej, odpowiedzialnej,
a zarazem zaszczytnej służby policjanta. Podzię-

W trakcie uroczystego apelu 26 funkcjonariuszy
otrzymało nominacje na wyższe stopnie. Odczytano również decyzję o nadaniu Srebrnego Medalu
za Zasługi dla Policji Jerzemu Wilkowi Wójtowi
Gminy Majdan Królewski oraz Srebrnej Odznaki
Zasłużony Policjant asp. szt. Wojciechowi Lenar-

towi. Podczas uroczystości uhonorowano również
Krzyżem Zasługi Starostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

ŻYCZENIA OD STAROSTY
KOLBUSZOWSKIEGO
Serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim policjantom i pracownikom KPP w Kolbuszowej
złożył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, podkreślając ich zaangażowanie, ofiarność oraz pomoc wkładaną na rzecz mieszkańców powiatu
kolbuszowskiego.
Opr. B. Żarkowska

Wręczenie odznaczeń. Krzyż Zasługi otrzymał Starosta Kolbuszowski Podczas uroczystości na wyższe stopnie nominowanych zostało 26 funkcjonariuszy
Józef Kardyś

Coraz mniej bezrobotnych

Liczba osób bezrobotnych w powiecie kolbuszowskim sukcesywnie spada. W czerwcu stopa bezrobocia wynosiła 7,5 procent.
Na początku tego roku, w styczniu, w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zarejestrowanych
było 2112 bezrobotnych, z czego 1065 stanowiły
kobiety. Stopa bezrobocia na tamten czas wynosiła

8,7 procent. W lutym liczba ta nieznacznie wzrosła
(o 14 osób – było 2126 bezrobotnych), aby potem
przez kolejne miesiące sukcesywnie spadać.

W czerwcu tego roku w kolbuszowskim pośredniaku zarejestrowanych było 1800 osób pozostających
bez pracy, z czego 980 stanowiły kobiety. Stopa
bezrobocia natomiast wynosiła 7,5%.
B. Żarkowska
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Wręczenie aktu mianowania na wyższy
stopień oficerski

W poniedziałek (12 sierpnia), decyzją Ministra Obrony Narodowej, pan Stanisław Zagroba z Cmolasu, otrzymał akt mianowania na wyższy stopień oficerski.
Tego dnia 99-letni pan Stanisław, zgodnie z Decyzją Nr 1504 Ministra Obrony Narodowej z dnia
3 lipca 2019 r., został mianowany na stopień porucznika. Odznaczenie to nadane zostało w uznaniu
zasług pana Stanisława Zagroby z tytułu udziału
w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz

Pan Stanisław Zagroba z Cmolasu otrzymał akt mianowania na wyższy stopień oficerski. Fot. WKU

w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Wręczenie aktu mianowania na wyższy stopień
oficerski żołnierzowi niepodlegającemu obowiązkowi służby wojskowej odbyło się w obecności
jego najbliższej rodziny, Komendanta Wojskowej

Komendy Uzupełnień w Mielcu ppłk. Mirosława
Ciesielskiego, Starosty Kolbuszowskiego Józefa
Kardysia, Wójta Gminy Cmolas oraz Kierownika
Referatu Spraw Obywatelskich UG Cmolas.
Opr. B. Żarkowska

Wręczenie aktu mianowania na wyższy stopień oficerski

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W sobotę (10 sierpnia), piętnaście par małżeńskich z gminy Niwiska, obchodziło ZŁOTE GODY. Uroczystość rozpoczęła Msza
Św. odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Niwiskach.
Dostojni jubilaci w otoczeniu najbliższej rodziny
i gości odznaczeni zostali medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratulacje i życzenia
odznaczonym złożyli: Poseł na Sejm RP Zbigniew
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Kierownik USC Kazimierz Pieniek oraz Wójt
Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel.

MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ZOSTALI
ODZNACZENI:
Anna i Józef Bajor z Niwisk
Kazimiera i Stanisław Cisło z Zapola
Stanisława i Franciszek Draus z Trześni
Alina i Józef Lubacz z Kosów
Wiktoria i Jan Łakomy z Trześni
Helena i Marian Owsik z Leszcz
Krystyna i Marian Porzuczek z Trześni
Helena i Marian Prych z Niwisk
Zofia i Mieczysław Różański z Przyłęka
Maria i Piotr Skiba z Trześni
Janina i Jan Smoleń z Niwisk
Dominika i Paweł Tetlak z Niwisk
Józefa i Franciszek Wilk z Huciny
Janina i Jan Wrażeń z Przyłęka
Helena i Józef Zieliński z Trześni
Szanownym Jubilatom gratulujemy „Złotych Godów” i życzymy kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości najbliższych.
Opr. B. Żarkowska

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Niwiska W uroczystości uczestniczył Poseł RP
Zbigniew Chmielowiec

Najlepsze życzenia jubilatom złożył Starosta Pamiątkowe zdjęcie z jubilatami i najbliższą rodziną
Kolbuszowski Józef Kardyś
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Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
powiatu kolbuszowskiego

Od dnia 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie. Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej reguluje
znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30 lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed
uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych
zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku
– 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL”.

W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały
cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden
z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10-pokój
309, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Niwiskach, trzeci punkt mieści się
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, zaś czwarty w Urzędzie Gminy w Cmolasie.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem
pism procesowych sporządzanych na potrzeby
karnego postępowania przygotowawczego lub na

Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11
Listopada 10 – pokój 309 – poniedziałek, wtorek
– 8:00-12:00.

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – środa – 14:00-18:00 oraz czwartek – 15:3019:30.
- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13 - piątek 8.00-12.00.

potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowo-administracyjnego – w to miejsce
prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej
może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można
uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem
prowadzenia działalności gospodarczej.
Opr. B. Żarkowska

P O W I A T O W Y
q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

q

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

Ks. Wiktor Ojrzyński

Adam Kozłowiecki (senior)
ostatni przedwojenny prezes Oddziału
Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego
28.06.2019 Huta Komorowska

Motto
Leśnik, który niema wrodzonego zamiłowania i talentu do zrozumienia, a przynajmniej do podglądania zjawisk natury, może być doskonałym wykonawcą
szczęśliwszych od niego organizatorów, może być dobrym technologiem, wreszcie kupcem,
ale niech Bóg broni, by taki bez iskry bożej leśnik miał decydować o środkach, celem zapewnienia szczęśliwego życia lasowi.
Bo życie lasu w żadne formułki ująć się nie da.
Adam Kozłowiecki, Parę uwag w sprawie kalkulacyi leśnej, Sylwan 4.1914, s. 127.

4. ZAANGAŻOWANIE ADAMA KOZŁOWIECKIEGO WE
WŁADZE TOWARZYSTWA
Adam Kozłowiecki do władz Polskiego Towarzystwa Leśnego wszedł
w roku 1928 o czym pisze Stanisław Kasprzyk w “Dziejach PTL 1882-1982”,
w rozdziale II. Działalność Towarzystwa Leśnego w okresie międzywojennym:
“Po przygotowaniu projektu nowego statutu zwołano 14 czerwca 1925
r. do Lwowa Walne Zgromadzenie, na którym postanowiono przekształcić
MTL w Polskie Towarzystwo Leśne. /./ Ustalono, że pierwsze ogólne zebranie delegatów odbędzie się dopiero po zorganizowaniu co najmniej dwóch
oddziałów terenowych Towarzystwa. 1
W Sylwanie znajdujemy protokół z tego zebrania. Adam Kozłowiecki
wchodzi w skład Rady.
“I. Ogólne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Zebranie odbyło się dnia 23 lipca 1928 r. w Warszawie, w gmachu Centr.
Tow. Roln. - Obecni : pp. Chlipalski Karol, Chmielewski Erazm, Domański
Wiktor, Fijałkowski Jan, Gańczakowski Zdzisław, Ilgner Antoni, Kowalski
Stanisław, Kowerski Jan, Kozłowiecki Adam, Krasicki hr. August, Krygowski
Teofil, Madeyski Adam, Plater hr. Zygmunt, Roszkowski Witold, Stadnicki
hr. Adam, Szczepański Władysław, Szczygielski Jan, Szeptycki hr. Leon,
Wierdak Szymon, Zachert Włodzimierz, Ziatkowski Jan. /./
(s. 315). Następnie przystąpiono do wyborów prezesa, 3 wiceprezesów, 12
radców i 5 członków Komisji rewizyjnej.
Wynik wyborów: Prezes Zygmunt hr. Plater: wiceprezesi: pp. Inż. J.
Fijalkowski, J. Kloska i Dr. Sz. Wierdak; Radcowie: Alkiewicz, Domański,
Gańczakowski. Kozikowski, Kozłowiecki, hr. Krasicki, Krzysik Fr., Roszkowski, Szczygielski, hr. Stadnicki i hr. Zamoyski.
Członkowie Komisji rewizyjnej, pp.: Borzęcki, Chlipalski, Chmielewski,
Ladenberger i Madeyski.” 2

Obecni pp.: Prezes T-wa Zygmunt hr. Plater, Prezes Oddz. Lwowsk. August
hr. Krasicki, oraz członkowie pp.: Stefan Ajdukiewicz, Kazimierz Baran, J.
Barczyriski, Bronislaw Blażewski, D. Bocheński, Tadeusz Borzęcki. August Breyvogel, E. Broś-Załęski, Mieczysław Burzyński, Karol Chlipalski,
Erazm Chmielewski, Gustaw Chmielewski, Cz. Cichowicz, Włodzimierz ks.
Czartoryski, J. Dobiecki, Fr. Drwota, Dudik Karol, Mikołaj Dutkiewicz, A.
Gackowski, Br. Galiriski, Zdzisław Gańczakowski, Stanisław Golczewski,
Wł. Gołębiowski, Józef Gonet, Stanisław Gonet, Zygmunt Groblewski, Antoni
Ilgner, Franciszek Joszt, Włodzimierz Karatnicki, H. Kemmer, St. Kielski, Adolf Korpak, Aleksander Kozikowski, Adam Kozłowiecki, Jan Krobicki, Teofil
Krygowski, H. Kumor, Jan Ladenberger, Władysław Loegler, Ad. Madeyski,
Karol Medwecki, Władysław Muskus, Kajetan Negrusz, F. Ochrymowicz,
Br. Okniński, Aleksander Osiński, Stanisław Piekarski, Kazimierz Pilat,
Władysław Ploński, Michał Podczaszyński, Stefan Podolecki, Władysław
Radzikowski, Tadeusz Szwetz, Wojciech Skarbek, Władysław Stankiewicz,
Edmund Stawowczyk, Ernest Stuchly, St. Stupnicki, W. Szczepański, Karol
Szerauc, Józef Szymusik, Szymon Wierdak, Dyonizy Zahaczewski, Jan Zuber
i Leon Żytny.
Posiedzenie zagaił prezes August hr. Krasicki i poruszył sprawę zorganizowania Polskiego Towarzystwa Leśnego z istniejącymi już oddziałami we
Lwowie i w Warszawie. Nadmienił też, że w Warszawie na zjeździe delegatów
w dniu 22 lipca zostały wybrane władze naczelne Pol. Tow. Leśnego. /./
Sprawozdanie z czynności Rady Oddziału za czas od września 1927 do
września 1928 r.
We wrześniu poprzedniego roku było czynnych członków Oddziału Lwowskiego 620, przybyło w ciągu roku 49, ubyło przez śmierć 6. /./
(s. 389) P. Ilgner stawia wniosek, aby wybrać Komisję Matkę, która ułoży
listę przyszłej Rady Oddziału. Proponuje wybrać do niej pp.: Kemmera,
Kozłowieckiego, Golczewskiego i Roszkowskiego. Wniosek przyjęto.” 3

Trzy miesiące później odbywa się Walne Zebranie Oddziału Lwowskiego
z udziałem Adama Kozłowieckiego.
“PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa
Leśnego odbytego w sali Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego przy ul.
Kopernika 20, w dniu 23 września 1928 r.

III Zebranie Delagatów PTL odbyło się we Lwowie w 1931 r.
“Protokół III. Ogólnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa
Leśnego, odbytego dnia 6.XII.1931 we Lwowie.
Obecni: /./ Członkowie Rady Naczelnej: - A. Kozłowiecki, /./ Kozłowiecki radzi, by silniej natrzeć na Polską Akademię Umiejętności,
która jeżeli nie może Sylwana chwilowo zasilić z funduszów Fedorowicza,

1 Kasprzyk Stanisław, Dzieje Polskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1982, PWRiL,
Warszawa 1984, s. 58.
2 Sylwan 3.1928, s. 213.

3 Sylwan 4.1928 s. 381n.
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to jako jeden z największych właścicieli lasów w Polsce, winna znaleźć inne
źródła na subwencję Sylwana.” 4
W 1932 r. znajdujemy w Sylwanie kolejne dwa teksty Adama Kozłowieckiego.
O specjalizacji w leśnictwie, Sylwan nr. 6.1932, s. 226-227.
Pojęcie, że jeden człowiek może z korzyścią dla lasu być hodowcą, kierownikiem użytkowania i fachowcem w handlu drzewem, a prócz tego
inżynierem melioracynym, budowniczym, przemysłowcem i t. d. wydaje mi
się zrozumiałem na tle stosunków z przed 50 lat, ale dziś stosunki wymagają
bezwzględnie, by hodowca został uwolniony od balastu zajęć wychodzących
poza zakres hodowli, a do tych, które poza ten zakres wychodzą trzeba znowu
ludzi obznajomionych specjalnie z użytkowaniem produktów lasu. Wymaganie od leśnika, by był specjalistą i w hodowli i w użytkowaniu, wydaje mi się
niewykonalnem i tę okoliczność musi wziąć pod uwagę organizacja uczelni
leśnych.
Czy wyzwolenie prac hodowlanych jest możliwe, Sylwan nr. 7-8.1932, s.
273-275.
Dlatego to nieraz, gdy zastanawiam się nad kolizją w zapatrywaniach
nad fachowością personelu leśnego, zawsze przychodzę do przekonania, że
zawodowi leśnicy i właściciele lasów muszą podać sobie ręce w staraniach,
mających na celu tworzenie spółkowych biur leśnych, jako jedynego wyjścia
z kolizji interesów z korzyścią dla obu stron, a przedewszystkiem dla tego
najwyższego celu, jakim jest interes gospodarki leśnej.
W roku 1933 we Lwowie wydana zostaje książeczka autorstwa Adama
Kozłowieckiego p.t. “Gawędy Leśne”. Jej lektura warta jest polecenia także
współczesnym leśnikom . Oto kilka zdań dla zachęty do przeczytania całości:
(s. 10) Las to twór przyrody żywy i niemal wieczny. Można go uważać za
wieczny nietylko jako zbiorowisko drzew. Wszak mieszczą się w nim jednostki, których wiek liczy się na tysiące lat. I tu jest pierwsza charakterystyczna
cecha lasu, która może nam wiele tłumaczyć. /./
(s.13-14) Las to społeczeństwo, w którego skład wchodzi, jako nierozerwalnie połączone i nawzajem na siebie oddziałujące, wszystko co w glebie,
nad nią i pod nią istnieje. Gleba, atmosfera, rośliny i zwierzęta oddziaływują
wzajemnie na siebie, a wszystko tak dziwnie poplątane, tak usuwające się
z pod obserwacji oka, takie tajemnicze, że wiele zjawisk tylko z pomocą
mozolnych prac po laboratorjach naukowych, zwolna, rąbek za rąbkiem,
odsłania swe tajemnice, które dopiero wytrwała praca uczonych wyjaśnia
tym, co z lasem bezpośrednio się stykają.
Wreszcie las to gigantyczne dzieło natury, które samym faktem swego
istnienia wywiera wpływ na całe swe otoczenie i na wszystko, co z nim
wchodzi w styczność. Nietylko zaspokaja potrzeby człowieka i daje dochód
właścicielowi. Wpływa na klimat, chroni glebę od wyjałowienia i spłukania
przez wody, reguluje odpływ wód, przez co zapobiega powodziom, - daje
schronienie zwierzętom, podnosi często zdrowotność okolicy, a piękno jego
oddziaływa na duszę wszystkich, którzy z nim się stykają. Nie można zatem
odmówić słuszności tym, którzy widzą w lesie źródło natchnień dla poetów,
że ten wzgląd nie jest tak błahy, jakby się mogło zdawać, świadczy fakt, że
nawet ci, co „mędrca szkiełkiem” las badają, uznali za wskazane do uczelni
leśnych wprowadzić katedry, jakich żaden inny dział nauki gospodarstwa nie
stworzył. Katedry estetyki lasu. /./
W książeczce znalazł się tylko jeden fragment dotyczący Towarzystwa
leśnego.
(s. 15) ... w Niemczech kandydaci na profesorów leśnictwa biorą duże
subwencje na wygodne podróże dla studjów, a u nas starzy profesorowie
muszą brać uboczne zajęcia poza uczelnią, aby wyżyć, - że dziesiątki tysięcy
ludzi żyje z lasu dostatnio, a jedyne w Polsce Towarzystwo Leśne nie może
zapłacić druku swego znakomicie redagowanego organu i t. d.
W 1934 r. Adam Kozłowiecki po skończonej kadencji Rady Oddziału
Lwowskiego jest jednym kandydatów.
4 Sylwan 1.1932, s. 22. 26.
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“Protokół z Walnego Zgromadzenia Oddziału Lwowskiego Polsk. Towarzystwa Leśnego we Lwowie, dnia. 30 września 1934 r. /./
Ad 6. Wybór prezesa. /./
P. Kozłowiecki zgłasza na prezesa kandydaturę Stanisława hr. Tyszkiewicza,
na wiceprezesa insp. Gańczakowskiego przyczem komunikuje, że otrzymał
od p. hr. Tyszkiewicza oświadczenie, że w razie wyboru wybór przyjmuje. /./
Prezesem został wybrany Dr. Pilat. /./
Na proponowane przez ustępującą Radę listy padło głosów 58, czystych
kartek 18, na listę ze zmianami za p. Kozłowieckim 2, p. inż. Ilgnerem 1.” 5
O tym Zebraniu Adam Kozłowiecki napisał krótką notatkę w “Aktualnych
Wiadomościach Leśniczych” zatytułowaną: Po Walnem Zgromadzeniu Polskiego Tow. Leśnego. 6
W tym samym roku 1934 wydana zostaje Broszurka: “O utrzymaniu
Oddziału Lasowego Politechniki Lwowskiej” (Lwów 1934). Zamieszczony
został w niej krótki artykuł Adama Kozłowieckiego: Nieprzemyślany krok
(s. 16-19) - w którym pisze o ważnej roli studiów leśnych we Lwowie.
“Pogłoski o zamierzonem zwinięciu Wydziału Lasowego na Politechnice
Lwowskiej odbiły się bardzo przykrem echem wśród wszystkich tych, którym
leży na sercu leśnictwo w południowych województwach. /./
Żywe zadowolenie wywołała też wiadomość, że prasa leśna a w szczególności “Aktualne wiadomości leśnicze” zabrały już głos w tej sprawie. Należy
się spodziewać, że także Polskie Tow. Leśne dołoży starań, by rząd oszczędził
tej straty społeczeństwu.”
Adam Kozłowiecki jest obecny na Zebraniu Delegatów PTL w 1935 r.
zajmującym się opracowywaniem Statutu.
“Protokół z Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Delegatów Polskiego
Towarzystwa Leśnego odbytego dnia 16. czerwca 1935 r. w Warszawie przy
ul. Miodowej 23.
Obecni : Prezes T-wa Emeryk Hr. Hutten Czapski, wiceprezesi: Prof. Inż. W.
Roszkowski, Inż. Zygmunt Swolkień, Członkowie Rady Naczelnej: Prof. Dr.
S. Wierdak, Prof. Inż. A. Kozikowski, Dyr. St. Kączkowski, A. Kozłowiecki,
Inż. A. Ilgner, Inż. Z. Gańczakowski, Inż. B. Kuźniar, Inż. M. Janiczek, Inż.
T. Kolasiński././
Punkt 1. Sprawa zmiany statutu T-na. /./
P. Kozłowiecki wnosi uzupełnienie do statutu: „W razie gdyby cała Rada
Naczelna w związku z zatwierdzeniem nowego statutu przez władze ustąpiła,
- w pierwszych 2-ch latach ustępuje co roku 1/3 część Rady Naczelnej drogą
losowania”. Poprawkę przyjęto jednomyślnie (uwzględniono w art. 25). 7
Lata 1931- 1938 są latami trudnymi w historii Towarzystwa Leśnego Adam Kozłowiecki brał w nich udział - zawiłości z tym związane analizuje
Wacław Krajski w Sylwanie w 75 rocznicę powołania PTL.
“Od 1933 r. zaznacza się wewnątrz PTL, a szczególnie w jego oddziale
lwowskim, rozłam na dwie grupy: jedną tzw. „pokolenie młodych” i drugą,
tzw. „starych” rozwijających przeciwstawne poglądy na metody pracy Towarzystwa. Ścieranie się tych dwóch ugrupowań to ciekawy fragment dziejów
Towarzystwa. Na podstawie znajdujących się w „Sylwanie” protokołów
zebrań Towarzystwa można stwierdzić, że „młodzi” żądali utworzenia wspólnego, solidarnego frontu walki leśników o skonsolidowanie społeczeństwa
pod przewodem silnej jednostki. Znajdowali oni także ideowe poparcie
w Związku Zawodowym Leśników w R.P. dążącym do ukształtowania pewnych linii rozwojowych polskiego leśnictwa, które mogłyby przyczynić się
do wzmocnienia siły państwa.
Jednocześnie „młodzi” dążyli do „demokratyzacji” Towarzystwa, do
wprowadzenia w stare jego szeregi postępowych leśników zarówno z lasów
państwowych, jak prywatnych i do wszczęcia konkretnej walki o racjonalizację polskiego leśnictwa. Zdaniem „młodych” należało na czoło Towarzystwa
wysunąć jednostki o dużej wiedzy fachowej i dużym wyrobieniu politycz5 Sylwan 2.1935 s. 87.
6 Kozłowiecki Adam, Po Walnem Zgromadzeniu Polskiego Tow. Leśnego. w: Aktualne Wiadomości Leśnicze, Rok IX. Nr. 20, 1934 r., s. 6.
7 Sylwan 1.1936 s. 29-30.
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nym, zrywając z dotychczasową polityką powierzania naczelnych stanowisk
właścicielom lasów. Stanowisko swe motywowali tym, że o wyborze na
przewodniczącego powinny decydować kwalifikacje osobiste kandydata, a nie
kryterium posiadanego majątku. „Młodzi” dysponowali znaczną większością
głosów w Oddziale Lwowskim. W wyniku tego na Walnym Zgromadzeniu
tego Oddziału w 1933 r. zerwano ze starą tradycją i na przewodniczącego
Oddziału wybrano dr inż. Kazimierza Pilata.
Stanowisko przewodniczącego Oddziału objął po raz pierwszy w dziejach
Towarzystwa człowiek spoza sfer posiadających.
Obóz „starych” reprezentujący poglądy bardziej konserwatywne przeciwstawia się postulatom „młodych Pozycja „starych” była silna, dysponowali
oni bowiem większością głosów w Radzie Naczelnej PTL. Przeciwdziałając
zmianie dotychczasowych kierunków działalności Towarzystwa „starzy” nie
poprzestawali na wymianie myśli i przekonywaniu oponentów, lecz uciekali
się także do metod nacisku administracyjnego i komenderowania. Na pomoc
„starym” przybyli przedstawiciele Związku Właścicieli Lasów, którzy w ruchu „młodych” widzieli elementy radykalne, zagrażające ich interesom jako
właścicieli lasów. Toteż w czasie wyborów do Rady Naczelnej prowadzili oni
akcję mającą na celu wzmocnienie sił konserwatywnych w Radzie.
W 1937 roku jeden z uczestników ruchu „młodych” został na mocy przepisów statutu wykluczony przez Radę Naczelną PTL z listy członków za
„uprawianie działalności szkodliwej dla Towarzystwa”.
Fakt ten potraktowali „młodzi” jako przekroczenie przez Radę Naczelną
Towarzystwa uprawnień statutowych. Doszli oni do przekonania. że w istniejącym układzie sił większa część ich wysiłku idzie na walkę wewnątrz
Towarzystwa bez widoków rozwinięcia akcji zmierzającej do poprawienia
sytuacji w leśnictwie. W związku z tym odsunęli się od pracy w Oddziale
Lwowskim. W 1938 r. 26 członków zaprotestowało w liście otwartym przeciw
postępowaniu Rady Naczelnej i wystąpiło z Towarzystwa. Na czele Oddziału
Lwowskiego stanął ponownie właściciel lasów (A. Kazłowiecki).” 8
W cytowanej już książce Stanisława Kasprzyka w “Kalendarium Polskiego
Towarzystwa Leśnego (1882-1982) znajdujemy wpis:
“1935. 6.X. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lwowskiego. Prezesem Rady Oddziału zostaje wybrany Adam Kozłowiecki. 9
Z okolicznościami wyboru Adama Kozłowieckiego na prezesa Oddziału
Lwowskiego, które przebiegały w dość “dramatycznej” atmosferze, zapoznać
się możemy z tekstu protokołu zamieszczonego w Sylwanie 1936 r.
“Protokół Walnego Zgromadzenia Oddziału Lwowskiego Polsk. Tow. Leśn.,
odbytego dnia 6 października 1935 r. o godz. 10.30 we Lwowie w sali przy
ul. św. Marka I.
Obecni : K. Baran, F. Drwota, F. Buchta. M. Zahaczewski, St. Staszkiewicz,
Fr. Krzysik, Br. Paszyński, St. Kielski, W. Roszkowski, A. Krasicki, K. Woliński, J. Borek, Sz. Wierdak, A. Kozłowiecki, A. Kozikowski, Z. Gańczakowski,
St. Prochownik, Z. Zaklika, H. Piwocki. E. Nazarewicz, B. Wasilewski, St.
Ajdukiewicz, R. Gesing, T. Klus, St. Frankiewicz. K. Wiech, A. Szefer, St.
Kamieński, T. Starościak, K. Negrusz, J. Borzęcki. Wł. Stankiewicz, Wł.
Dudek, Fr. Skóra, Wł. Żurowski, St. Batko, K. Kuźniar. F. Gawroński. J.
Treszka, St. Lobaczewski, T. Gieruszyński, E. Wojtylko, St. Kapuściński. B.
Sikora, Z. Brodkiewicz, F. Czyżewski, A. Sławik, L. Kulmann, Wł. Latawiec,
J. Tretiak, K. Mikuś, St. Adamowicz, T. Kolasiński, Cz. Raganowicz, K. Pilat.
St. Sowiński, A. Ziemniak.
Jako goście: St. Golca i Wł. Sladek (Oddz. Poznański).
Przewodnictwo obejmuje prezes Twa Dr. K. Pilat, stwierdza formalność
obrad, wita zebranych i odczytuje porządek obrad:
1. Zagajenie. 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
Oddziału. 3. Sprawozdanie z czynności Rady Oddziału. 4. Sprawozdanie z Ogól.
Zjazdu Del. w Warszawie. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwalenie
8 Tarcia wewnętrzne w łonie Towarzystwa w latach 1931-1938, s. 24, w: Krajski
Wacław, 75 lat społecznej, kulturalnej i naukowej działalności Polskiego Towarzystwa
Leśnego, Sylwan 11.1957. Podobnie pisze o tym: Krzysik Franciszek, Polskie Towarzystwo Leśne - jego działalność i kierunki rozwoju, Nauka Polska 5(47) R. XI, 1963,
s. 127-128.
9 Kasprzyk Stanisław, Dzieje Polskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1982, PWRiL,
Warszawa 1984, s. 250.
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preliminarza budżetowego na rok następny. 7. Wybór prezesa i jego zastępcy.
8. Wybór członków Rady. 9. Wybór 3-ch członków Komisji Rewizyjnej. 10.
Wybór Delegatów na Ogólny Zjazd Delegatów P. T. L. 11. Wnioski i interpelacje. /./ Dr. Pilat /./ zarządza głosowanie kartkami ... /./
Komisja skrutacyjna po obliczeniu oddanych kartkami głosów stwierdza,
że oddano głosów 43, w tym na prezesa Adama Kozłowieckiego 14 głosów,
na wiceprezesa Gańczakowskiego 15 głosów, zaś 28 kartek było czystych.
Dr. Pilat stwierdza, dokonanie wyboru prezesa i wiceprezesa i zapraszając
na przewodnictwo obrad p. Kozłowieckiego, życzy owocnej dalszej pracy. /./
P. Kozłowiecki wobec oddania tylko 14 głosów na jego kandydaturę i oddania aż 28 kartek czystych, nie chce przyjąć wyboru.
Dr. Pilat wyjaśnia, że wybór jest przeprowadzony formalnie, a wobec tego,
że p. Kozłowiecki nie chce przyjąć wyboru, obrady może przeprowadzić
w dalszym ciągu wiceprezes Gańczakowski.
Prof. Roszkowski stwierdza, że mimo apelu przedmówcy p. Zakliki zebrani nie solidaryzują się. Mimo zapewnienia w latach ubiegłych, że młodzi
poprowadzą sami T-wo, obecnie nie chcą tego uczynić. Proponuje przyjąć
do wiadomości rezygnację p. Kozłowieckiego i wybrać innego kandydata na
prezesa. /./
Inż. Kolasiński oświadcza, że p. insp. Gańczakowski wobec rezygnacji p.
Kozłowieckiego, również wyboru na wiceprezesa nie przyjmuje, zatem nie
będzie komu zwołać zebrania.
Dr. Pilat stawia pod głosowanie wniosek swój, czy Walne Zgromadzenie
przyjmuje do wiadomości rezygnację prezesa Kozłowieckiego. Zebranie
sprzeciwia się rezygnacji większością głosów.
Inż. Zaklika zauważa, że Inż. Kolasiński zaręczał przyjęcie wyboru przez
p. Kozłowieckiego, oraz apeluje, by ten wybór przyjął.
P. Kozłowiecki przyjmuje wybór na prezesa i prosi Dr. Pilata, by obrady
nadal prowadził, przy czym zastrzega sobie możność zajęcia w tej sprawie
stanowiska na pierwszym zebraniu członków Zarządu.” 10
W “Echach Leśnych” z początku 1937 r. w “Kronice Leśnej” zamieszczono
następującą informację:
“Doroczny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego odbył się
w Krakowie dn. 20 grudnia ub. r..
Dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa: prezesem na rok bieżący
został inż. Witold Roszkowski, profesor Politechniki Lwowskiej, wiceprezesami: dyr. Stanisław Kączkowski z Warszawy, senator Stanisław Karwowski
z Poznania i p. Adam Kozłowiecki ze Lwowa.” 11
Podczas kolejnego Walnego Zebrania Oddziału Lwowskiego dokonano
ponownego wyboru Adama Kozłowieckiego na prezesa.
“Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Lwowskiego
Polskiego Towarzystwa Leśnego, odbytego dnia 31 stycznia 1937 roku w lokalu przy ul. św. Marka 1.
Zagaja zebranie i przewodniczy Adam Kozłowiecki. Na wstępie zebrani
uczcili pamięć zmarłych członków Towarzystwa przez powstanie.
W zagajeniu przewodniczący przedstawia warunki w jakich ustępujący
Zarząd pracował i rezultaty tej pracy. Jak wynika z przemówienia, Zarząd
w ciągu swej działalności szczególnie był zaabsorbowany sprawami finansowymi Towarzystwa, które znajdowały się w dość opłakanym stanie. - i na tym
polu praca jego uwieńczona została pomyślnym skutkiem. Drugą trudnością,
którą starano się pokonać, był słaby kontakt członków z Towarzystwem.
W tym też specjalnie celu powołano Delegatów Zarządu Oddziału i istotnie
rezultaty pewne osiągnięto. Dalej przewodniczący nawiązuje do Zjazdu Delegatów w Krakowie, gdzie jednomyślnie uznano Lwów stolicą leśną Polski.
Przechodzi następnie do porządku obrad. /./
[Dyskutowana jest sprawa wykluczenie p. Raganowicza]
Następuje w obradach 10-cio minutowa przerwa celem wzajemnego
porozumienia się w sprawie dalszego punktu obrad t. j. wyboru prezesa,
wiceprezesa i członków Zarządu.
10 Sylwan 6.1936, s. 189-204.
11 Echa Leśne 7.1937, s. 141.
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SZKOLNE CENTRUM ASTRONOMICZNE
W PSP IM. KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO W HUCIE KOMOROWSKIEJ

W sierpniu 2019 r. kończy się projekt p.n. „Zostań obserwatorem nieba. Astronomia jest cool”
realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo
Przyjaciół Huty Komorowskiej, którego celem
było założenie Szkolnego Centrum Astronomicznego w PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego
w Hucie Komorowskiej. Przedsięwzięcie było inicjatywą młodzieży, która interesuje się astronomią
i prawami fizyki oraz miała potrzebę kształtowania
samodzielnego działania poprzez podejmowanie
różnorakich zadań.
Założeniami projektu było m.in. rozbudzanie
zainteresowań naukowych wśród młodzieży,
motywacja do podejmowania badań i obserwacji otaczającego świata, zwłaszcza w obszarze
astronomii i fizyki, zakup sprzętu do obserwacji
kosmosu i obiektów astronomicznych oraz udział
w profesjonalnych warsztatach uczelnianych. Dodatkowo realizacja projektu miała uczyć młodzież
samodzielności, decyzyjności, planowania i organizowania, a także gospodarowania powierzonymi
środkami. Uczestnicy projektu poprzez organizację
Szkolnego Centrum Astronomicznego mieli okazję
kształtowania swoich umiejętności związanych
z podejmowaniem współpracy z władzami szkoły,
poszukiwaniem źródeł finansowania projektu na
zabezpieczenie wkładu własnego, poznali swoje
mocne i słabe strony, nabyli umiejętność sprawnej komunikacji i współpracy z innymi ludźmi
oraz instytucjami. Wspólna praca, obserwacje,
korzystanie z własnego sprzętu, dyskusja, gromadzenie badań oraz nawiązywanie relacji z innymi
przyczyniły się u młodych do zwiększenia ich
kompetencji społecznych. Działania uczestników
projektu miały także na celu integrację młodzieży
– jak mówi prezes Towarzystwa Przyjaciół Huty
Komorowskiej dr Ewa Kopeć.
Swoje zainteresowania oraz zdolności organizacyjne młodzież mogła rozwijać dzięki programowi „Równać Szanse”, Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.

Piknik rodzinny

Od lutego 2019 r. zespół badawczy
systematycznie spotykał się w ramach
realizacji programu i podejmował wyzwania naukowe. Zdaniem koordynatora
projektu Anny Rożnowskiej, po zakupie
profesjonalnego teleskopu do obserwacji,
spotkania młodych stały się jeszcze bardziej interesujące i ekscytujące. Oprócz
zajęć grupowych w ramach Szkolnego
Centrum Astronomicznego w programie projektu był także wyjazd zespołu
badawczego na Uniwersytet Mikołaja
Kopernika do Torunia na dwudniowe
warsztaty poprowadzone przez specjalistów astrofizyków na Wydziale Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Udział w warsztatach i zwiedzanie obserwatorium wywarło na uczestnikach
niezapomniane wrażenia.
Zaczynamy obserwacje-część zespołu.
Tematem przewodnim zespołu badawod fazy półcienia począwszy na zaćmieniu makczego Szkolnego Centrum Astronomicznego była
symalnym skończywszy ( 65% tarczy Księżyca).
„Dynamika układów planetarnych”. Po kilku mieUczniowie prowadzili również obserwacje ruchu
siącach obserwacji, wspólnych zajęć, warsztatów
planet. Systematycznie badali przemieszczanie się
i dyskusji zgromadzono wyniki badań, które udało
Jowisza, Saturna i Merkurego po niebie (ekliptyce)
się opracować.
jak również śledzili ruch wsteczny tych obiekPod kierunkiem pani Anny Rożnowskiej, fizytów. Wspaniałym wydarzeniem był tranzyt czyli
ka i amatora astronomii udało się przeprowadzić
przejście jednego z księżyców Jowisza, Europy na
systematyczne badania aktywności słonecznej.
tle tarczy gazowego giganta. Największa euforia
Przy użyciu teleskopu Skywatcher Dobson „8”
towarzyszyła wspólnej obserwacji maksimum roju
z odpowiednim filtrem słonecznym, młodzi ludzie
Perseidów czyli „Łez Świętego Wawrzyńca”. Ten
obserwowali występowanie plam na Słońcu. Swowspaniały spektakl to pozostałości materii po koje sesje dokumentowali amatorskimi aparatami
mecie Swift – Tuttle wpadające w atmosferę Ziemi.
fotograficznymi. Jak okazało się, ilość plam słoW obserwacjach nie przeszkodziła nawet zbliżanecznych naszej gwiazdy zbliża się do minimum
jąca się pełnia Księżyca, która nieco przysłoniła
swojego 22-letniego cyklu. Wyniki, które uzyskali
widoczność „spadających gwiazd”.
młodzi obserwatorzy zgadzają się z danymi liteNa zakończenie projektu grupa młodych naukowraturowymi (www. spaceweatherlive.com). Na
ców zorganizowała pożegnalne spotkanie, w traktej podstawie należy wnioskować, że metoda jest
cie którego świętowała swoje osiągnięcia i sukcepoprawna i przyniosła zadowalające efekty. 16sy związane z realizacją projektu oraz wspólnie
ego lipca młodzież przeprowadziła obserwacje częplanowała kolejne działania mające na celu ich
ściowego zaćmienia Księżyca. To spektakularne
wszechstronny rozwój i kształtowanie kompetencji
widowisko zostało uwiecznione na szeregu zdjęć,
społecznych.

Szukamy sprzętu.
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W wyniku wyborów, które zarządzono po przerwie, prezesem wybrany
został p. Adam Kozłowiecki. wiceprezesem Insp. Gańczakowski, dalszy
zaś skład Zarządu przedstawia się następująco: Inż. Batko - sekretarz, dyr.
Sowiński - zastępca, inż. Gieruszyński - skarbnik, Józef Treszka - zastępca,
oraz pp. inż.. Domański, dyr. Dudik. inż. Kolasiński, dyr. Kowalski, dyr. Roliński, prof. Roszkowski, Andrzej Roszkowski, inż. Starościak, hr. Tarnowski.
Komisja Rewizyjna: pp. Władysław Szczepański, inż. Wasilewski, Zbigniew
Zaklika, - i zastępcy: inż. Jaroszewicz i inż. Klus.
Delegatami na Walne Zebranie Delegatów wybrani zostali pp.: hr. Tarnowski, dyr. Dudik, inż. Gieruszyński, dyr. Kowalski i inż. Batko - i zastępcy
pp.: dyr. Kisielewski, dyr. Wysocki, inż. Latawiec, Stefan Łobaczewski, inż.
Kurowski.” 12
W tym też roku Adam Kozłowiecki zabiera ponownie głos ws. Ustawy
leśnej pisząc artykuł w “Aktualnych Wiadomościach Leśniczych” zatytułowany “Jedenaste urodziny”. 13

12 Sylwan 12.1937 s. 247-249.
13 Kozłowiecki Adam, Jedenaste urodziny, w: Aktualne Wiadomości Leśnicze, Rok
IX. Nr. 11 (175), We Lwowie, dni 1 czerwca 1937 r., s. 1.
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Na początku roku 1938 Sylwan zamieszcza informację: Nowy Zarząd
Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego.
“/./ Zarząd wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 23. I. 1938 ukonstytuował się na posiedzeniu w dniu 5. II. 1938 następująco:
Prezes - Adam Kozłowiecki.
Wiceprezes - Insp. Inż. Zdzisław Gańczakowski.
Sekretarz - Inż. Stanisław Batko.
Zastępca sekretarza - Józef Treszka.
Skarbnik - Mieczysław Sokulski.
Zastępca skarabnika -Inż. Tadeusz Gieruszyński.” 14
Dalej następuje opis poszczególnych Sekcji pracujących w Oddziale
Lwowskim. Są to: naukowa, propagandowa, szkód mrozowych, większej
własności leśnej, drobnej własności, leśników, przemysłowo - handlowa
i szkolenia pracowników, budowy domu leśnika, łowiecka.
Ta sama informacja o ukonstytuowaniu się nowego zarządu w Oddziale
Lwowskim Towarzystwa znalazła się także w dwu innych miesięcznikach:
-“ Echa Leśne” 20.03.1938 i - “Myśliwy” 4.1938.
14 Sylwan 3-4.1938, s. 58.

JESTEŚ KOLBUSZOWIANINEM, TO BAW SIĘ
ŚPIEWAJ I TAŃCZ POD WIEKOWYM SOKOŁEM  

Wszystko się zaczęło od powstania w marcu¹ 1903 roku w Kolbuszowej drużyny Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół. Już rok później podjęto działania mające na celu budowę gniazda, czyli siedziby drużyny.
Olbrzymie zaangażowanie mieszkańców
zaowocowało w latach 1905-1908 wybudowaniem
budynku, który do dziś jest najpiękniejszym
eklektycznym obiektem architektonicznym
w mieście. Poświęcenie ,,Sokolni” odbyło się
111 lat (15 sierpnia 1908r.) temu. Po czym wszyscy
budowniczowie i mieszkańcy bawili się na zabawie
w parku Werynia przy pałacu honorowego prezesa
towarzystwa Janusza hr Tyszkiewicza (od 2008
roku w plenerze przy domu kultury, który mieści
się w budynku dawnej ,,Sokolni’’ odbywają się
festyny kulturalne). Druhowie działali prężnie.
W następnym roku wmurowali tablicę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu (stulecie urodzin).
W 1910 roku poświęcili sztandar i tablicę z okazji
500 lecia Bitwy pod Grunwaldem (dumnych sokołów z poświęconym sztandarem możemy oglądnąć
na zdjęciu).
Wydarzeniom towarzyszyły zabawy rozrywkowe
w kompleksie obiektu, w tyle którego znajdowała
się duma miasteczka - kręgielnia. Organizatorem
było Towarzystwo Zabaw Ogrodowych. Tańczono przy muzyce miejscowych orkiestr. AD 2019
w celu przypomnienia historii najbardziej zasłużonego dla kultury miasta nad Nilem miejsca,
została zorganizowana kolejna edycja Festynu
pod Sokołem. Na początku olbrzymią frajdę sprawili wszystkim sprężyści retro cykliści z Radomia
wspólnie z retro cyklo rodziną Mariusza Kamińskiego z Kolbuszowej. Po raz drugi publiczność
miała okazję zobaczyć piękne stare rowery. Dzieciaki miały wyjątkową frajdę spróbowania jazdy na
mini rowerkach. Goście z Radomia opowiedzieli

Uroczystość poświęcenia sztandaru „Sokoła”, kolbuszowski rynek, 5 czerwca 1910 rok.
o pierwszym w Polsce Muzeum Rowerów, które
znajduje się w ich mieście. Po tym historycznie
technicznym wstępie na scenie pojawił się tarnowski Old Boys Band grający stary dobry jazz.
Starszym chłopcom nie brakowało wigoru, grali
i śpiewali z przysłowiowym ,, jajem’’. Autorskimi
tekstami i muzyką powiało ze sceny za sprawą
Jelly Beans z interesującym wokalistą Jaśkiem
Szynalem. Zespół jest młody i zupełnie sprawny,
słowa i muzykę tworzą sami, co już ich twórczo

wyróżnia pozytywnie. Dobrze się zapowiadają
i mamy nadzieję, że jeszcze o nich usłyszymy.
Pop rockowa muzyka została nagrodzona przez nie
tylko młodzieżową widownię gromkimi brawami.
Oprócz rowerowych animacji, najmłodsi, których
na festynie z roku na rok jest coraz więcej, uczestniczyli w wielu zabawach i animacjach plenerowych. Oprócz wymalowanych buziek dzieciaki
zabrały ze sobą do domu słodycze, balony inne
drobne upominki. Z zapałem malowały i rysowały
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pozostawiając wiele radosnych prac plastycznych.
Lato dobiega końca, a to piękny czas na plenerowy koncert orkiestry. Kolbuszowa co najmniej
od 1912 roku rozbrzmiewała takimi koncertami.
Obecna orkiestra, która za rok obchodzić będzie
swoje siedemdziesięciolecie ( założona przez Jana
Stygę w 1950 roku) zagrała w odmłodzonym składzie. Dyrygent podsumował kilka miesięcy pracy
z muzykami, były nowe utwory przygotowane
specjalnie na imprezę pod Sokołem. Repertuar
stosowny do okazji, zagrany został na bardzo dobrym poziomie, widać wyraźną poprawę brzmienia orkiestry. Słychać, że nie jest to przypadkowy
zbiór instrumentalistów, tylko zgrany zespół. Na
koniec przyszedł czas na zabawę z Lasowiackimi
Hulakami, rozpoczęła go prezentacja klipu grupy
do utworu autorstwa Romana Dublańskiego pt.
,,Kolbuszowa sentymentalnie”. Film stworzyła
fotografka Magdalena Małaczyńska. Po prezentacji
tego autorskiego, portretowego obrazu grupy ustanowiono również rekord we wspólnym śpiewaniu
i graniu utworu. Gitarzystów było niestety niewielu (zaledwie 3), zaśpiewać sentymentalnie zdecydowało się 16 osób. Rozchwytywane teksty
i nuty utworu pozwalają sądzić, że następnym
razem będzie dużo, dużo lepiej! Hulacy zmagają
się z trudnościami personalnymi. Ze składu odszedł
jeden z twórców Jerzy Wrona. Miejmy nadzieję, że
lider przezwycięży te trudności, utrzyma i rozwinie
tę ciekawą grupę.
¹ Dr Jacek Magdoń - Kalendarium powstanie
gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Kolbuszowej, opr. 6 sierpnia 2018 r.
18 stycznia 1903 r. – wybrano władze ze względu
na planowany latem IV. Zlot Sokolstwa we Lwowie, zdecydowano o podjęciu dzialań mających
zaktywizować działania mniej „ruchliwe” gniazda
oraz zawiązać nowe w: Głogowie, Kolbuszowej,
Nisku i Leżajsku.
Luty-marzec 1903 r. – staraniem drucha Lecha
Krzyszkowskiego z Sokoła w Bochni założono
w Kolbuszowej nowe gniazdo TG „Sokół”, podlegające pod Wydział III. Okregu Sokolego w Rzeszowie. Na pierwszym zebraniu do organizacji
wstąpiło 18 członków, którzy mieli przedłożyć
władzom zwierzchnim statut do zatwierdzenia.
Liczono, że szeregi Towarzystwa zasilą urzędnicy
i młodzież kolbuszowska.

Czerwiec 1903 r. – IV. Zlot Sokolstwa we Lwowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele gniazda
kolbuszowskiego „Sokoła” w składzie:
Lech (Leszek) Krzyszkowski – Prezes Gniazda
Władysław Dobrowolski – Naczelnik Gniazda
Julian Frydrych
Andrzej Lisiak
Marcin Osiniak
Józef Rechul

Aleksander Szpara
Janina Krzyszkowska
1904 – 1908 – zakup parceli przy ulicy Pańskiej,
budowa i wyposażenie sokolni w Kolbuszowej
15 sierpnia 1908 r. – poświęcenie gmachu TG
„Sokół” w Kolbuszowej
5 czerwca 1910 r. – poświęcenie sztandaru TG
„Sokół” w Kolbuszowej.
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Czy pan prezes o tym wie ?

13 października wybory parlamentarne. Dla kogo trzynastka okaże się szczęśliwa, a dla kogo feralna – pożyjemy, zobaczymy.
Pojawili się już kandydaci na listach wyborczych.
Smuci to, że kandydują nadal starzy wyjadacze,
którzy działają w parlamencie już drugą dekadę.
Czyżby uważali, że Rzeczpospolita bez nich nie
może się obejść, albo tak posmakował im chleb
podatników, że nie popuszczą, chociaż spora ich
liczba może już przejść na zasłużoną emeryturę i tym samym ustąpić miejsca młodym. Czy
tak ma wyglądać polityka kadrowa? Nikt nie jest
nieśmiertelny i niezastąpiony. Młodych też trzeba
umieć zagospodarzyć i dać im szansę. Przyszłość
wykuwamy dziś. Prawa, które przysługują parlamentarzystom i ich uposażenie za pracę w parlamencie wzbudza emocje wśród podatników. Dla
zwykłego zjadacza chleba pieniądze parlamentarzysty są kosmiczne i z czego by parlamentarzysta
nie skorzystał, to nie złamał prawa. Czy to prawo
dla parlamentarzysty nie jest zbyt jaśniepańskie?
Czy pomazańcy ludu mają nam służyć, czy nadmiernie korzystać z pieniędzy podatnika? Ten
dobrobyt odrywa ich od rzeczywistości, a niektóre

ich połowy zachowują się jak Stanisława Gierek.
Dochodzi nawet do tego, że przypisują sobie wirtualne zasługi – oddali do użytku drogę, ale nikt
nie wie, komu ma ona służyć? Bywały też egzotyczne kampanie wyborcze. Kandydatowi mocno
poprawnej prawicy kampanię robi stary milicjant.
Na początku obecnej dekady były milicjant zdobywa władzę w radzie miejskiej i by zadość uczynić
tym, którzy przeszli na jego stronę, odbiera nadzieję niepełnosprawnym dzieciom na rozbudowę
ich szkoły. Środki idą na szkołę w miejscowości
radnego, który przeszedł do koalicji milicjanta.
Pomazaniec ludu z mocno poprawnej prawicy
nie reaguje publicznie i nie staje w obronie niepełnosprawnych. Szkoła ta do chwili obecnej nie
jest w rozbudowie. Dla ułatwienia rozwiązania
tego skomplikowanego układu należy dodać, że
w obu przypadkach to ten sam milicjant. Kiedy
kampania pokrywa się z wywiadówką w szkole
dla niepełnosprawnych dzieci, pojawia się nasz
kandydat z mocno poprawnej prawicy i szepce

Koleżance
Magdalenie Filipowicz
Pracownikowi Straży Miejskiej w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

do ucha zebranych rodziców „Głosuj na mnie!”.
Podobnie rzecz się ma podczas ekscesów radnego
i lidera lokalnego rocka, który na wirtualu strzela
do księdza i wrzuca go do bagażnika samochodu.
(Przegląd Kolbuszowski nr 224, maj 2012r. „Wirtualny Piotrowski”) Dla pokolenia, które przeżyło
lata 80-te ubiegłego stulecia, to obraza ich uczuć
religijnych i patriotycznych. Tym, którzy „ikonie
rocka” zwrócili uwagę, autor tego teledysku obrzuca ich ciemnogrodem. Pomazaniec ludu milczy,
mimo, że prasa lokalna rozpisuje się na ten temat.
Milczy również, kiedy zespół tego muzyka bluźnił
w piosence „Dzień dobry mój Jezu” (Przegląd
Kolbuszowski nr 303, grudzień 2018 r. „Modlitwa
czy bluźnierstwo”), pełnej wulgaryzmów i znaków
satanistycznych.
Ocenę pozostawiam Szanownym Czytelnikom.
Stanisław Gorzelany
ojciec niepełnosprawnego Błażeja

Rodzinie zmarłego
Ś. P. Sebastiana Bogusława Chudzika
Radnego I kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
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już ruszyły. Autostradę mają wybudować prywatne
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Jest to oczywiście przykład ekstremalny i nie każda
gmina może mieć tyle szczęścia, mając u siebie tak

Puchar dla
„Sokoła”

Tradycyjnie 1 stycznia o godz. 12.00
rozegrany został Noworoczny Mecz Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej pomiędzy drużynami MUKS „Sokół”
Kolbuszowa Dolna a KKS „Kolbuszowianka”.

„jedwabnego szlaku” i alternatywą dla rozwijanych połączeń kolejowych. Rosjanie liczą, że z
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skim wykorzystują choć część swoich atutów, by
szybciej niż dziś ściągać towary z Państwa Środka.
ściągnąć choć jednego znaczącego inwestora?
Przypomnijmy, że od 2007r. działa połączenie koMarek Kowalski
lejowe z Chin, które niestety kończy się na granicy
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fakt konieczności
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Niewątpliwym
oraz importu
w największych
Podkarpacia
atutem
transportu
lądowego firmach
jest szybkość:
dwa
tygodnie w przypadku kolei (zapewne poniżej
tygodnia w przypadku transportuMarek
kołowego)
wobec
Kowalski
35-45
dni
w
przypadku
przewozu
kontenerami
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentemi
morzem.
handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na stanowiskach kierowniczych w sferze finansów, zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) oraz
importu w największych firmach Podkarpacia
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i
absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia

Walka pomiędzy dwoma kolbuszowskimi drużynami była bardzo wyrównana i zacięta, ostatecznie
wynikiem 4:2 zwyciężyła drużyna z Kolbuszowej
Dolnej.
Bramki dla MUKS „Sokół” Kolbuszowa Dolna
zdobyli: Łukasz Korab (2 bramki), Łukasz Krystel,
Tomasz Chmielowiec, gole dla „Kolbuszowianki”
strzelili: Stanisław Pastuła i Tomasz Warzocha.
Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny wręczył
Marek Gil Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, natomiast statuetka dla strzelca I bramki w 2019 roku
ufundowana przez Zbigniewa Chmielowca Posła
na Sejm RP powędrowała w ręce Łukasza Koraba.
Mecz, który już na stałe wpisał się w kalendarz
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel.
imprez sportowych, był również okazją do złożenia
noworocznych życzeń.
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

(17) 22 71 588

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

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

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
szkoŁy kosMetycznej
Beata 00
kolis
w godz
7do00piątku- -od.16
czynne od.pon.
9.00- 18.00

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00
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SPECJALISTYCZNY
sPecjalistyczny
GABINET LEKARSKI
gaBinet lekarski
DR N.n.MED
. .
dr
Med

ARKADIUSZ FLIS
arkadiusz
flis
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

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

usg 4d

USG 4D, usg sutków, cytologia,
q genetyczne
q sutka
kolposkopia,
ginekologia
estetyczna,
q jamy brzusznej
laseroterapia,
HIFU

q przepływy naczyniowe q cytologia

godzinyPRZYJĘĆ:
PrzyjĘć:
GODZINY
Wtorek 17:00-20:00,
Czwartek
wtorek, Piątek
17.15 –17.15
19.15– 20.00
/pozostałe dni
/pozostałe
dni tygodnia
tygodniapopokontakcie
kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
telefon: 17 22 73 314; 601 257 537

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

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

fotograa

r Pizza r dania obiadowe
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 1000-2100
sobota - niedziela: 1200-2100

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

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

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968
www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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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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DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401
HURTOWNIA TECHNICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

