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OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
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PODZIĘKOWANIE
Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej
okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapewniam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeżyciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa
i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju
ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich
zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej codziennej służby
W ramach przyznanych środków ﬁnansowych z budżetu Państwa w latach
2016 - 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi
zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać
remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono
w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wydajności.
Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe
było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze
do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy ﬁnansowe
z jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na
Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczasowej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki ﬁnansowe
spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatkowym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań
w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jeszcze w tym roku traﬁ do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.
Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy
Strażacy za Waszą pełną oﬁary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos,
ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnianiu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych
spotkań.
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Z wyrazami szacunku i wdzięczności
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Jubileusz 450-lecia Mazurów

Piękne uroczystości, nawiązujące do historii oraz lokalnej tożsamości, odbyły się 7 i 8 września w gminie Raniżów. Świętowano tam jubileusz lokacji wsi Ossówka – Mazury. Dokładnie 450 lat temu, w dniu 8 sierpnia Roku Pańskiego 1569, na zamku w
Lublinie, w przerwie obrad Sejmu, król Zygmunt August podpisał i wydał sołtysowi Stanisławowi Studzieńskiemu herbu Gryf akt
lokacyjny wsi Ossówka. Miała ona być zasadzona między rzekami Markowy Potok i Turka, tuż przy granicy z dobrami szlacheckimi
Sokołowa i Górna. Czyli na obszarze obecnych Mazurów…
W dwudniowych uroczystościach brali
udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, księża,
nauczyciele, historycy oraz liczni mieszkańcy
Mazurów i miejscowości okolicznych. W sobotę mogli oni wziąć udział w konferencji naukowej, połączonej z prezentacją pierwszego
tomu monografii historycznej pt. Zarys dziejów
wsi Mazury 1569 – 2019, następnie w koncer-

cie organowym Bartosza Patryka Rzymana. W
niedzielę zaś obejrzeć przedstawienie teatralne
pt. „Nadanie Aktu Lokacyjnego wsi Ossówka
– Mazury przez JKM Zygmunta Augusta sołtysowi Studzieńskiemu”, występy artystyczne
znanych zespołów, dziecięcej drużyny pożarniczej, wieczór pokaz ognia i fajerwerków. Było
też wiele innych atrakcji, jak degustacja mazurskich wypieków, zwiedzanie wystawy starych

dokumentów i fotografii oraz Mazurskiej Izby
Regionalnej, zabawy dla dzieci, festyn dla starszych.
Szerszy reportaż z przebiegu uroczystości
zamieścimy w następnym (październikowym)
numerze Przeglądu.
Benedykt Popek

Konferencja naukowa pt. „Historia i dziedzictwo wsi Mazury”. Od lewej: mgr Kanclerz królewski (D. Lachtara) wręcza akt lokacyjny Ossówki sołtysowi
J. Sos z Muzeum Etn. w Rzeszowie, dr J. Popek pracownik nauk. Instytutu Stanisławowi Studzieńskiemu (M. Kiełb).
Hist. UW, red. B. Popek autor monografii, mgr W. Mroczka historyk region.,
mgr inż. St. Samojedny prac. Urzędu Gm. Fot. D. Popek

LASOWIACKIE DOŻYNKI
W HUCIE PRZEDBORSKIEJ
WIELKIE WYDARZENIE W MAŁEJ WSI
Dożynki to najpopularniejsza w okresie letnim impreza wiejska na terenie naszego kraju. Organizują je sołectwa, gminy , powiaty, województwa no i ogólnopolskie
prezydenckie w Spale (pierwsze zorganizował Ignacy Mościcki w 1927 roku).
Oprócz dożynek świeckich odbywają się też
kościelne, począwszy od parafialnych po największe ogólnopolskie w częstochowskim sanktuarium. Kolbuszowskie dożynki organizowane są od początku transformacji systemowej.
W tym roku nazwaliśmy je Lasowiackimi. Tą
popularną imprezą zapragnęliśmy przybliżyć, a
w niektórych elementach powrócić do dożynkowych tradycji. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury z programu
Etnopolska 2019. W ramach dwuczłonowego zadania Lasowiackie Dożynki- Powrót do Tradycji, zrealizowane zostały dwa spójne zadania: seminarium
z warsztatami i widowisko plenerowe wraz z konkursami tradycyjnego chleba i wieńca dożynkowego. Lasowiackie Dożynki w Hucie Przedborskiej

odbyły się 25 sierpnia 2019 roku w polu, na którym
mieszkańcy wsi uprawiali przez wieki żyto. Obecnie ta słaba piaszczysta gleba jest nieużytkiem i została użyczona na organizację imprezy przez rodzinę Dłużeń. Dożynki zawierały w sobie wszystkie
elementy organizowanych dotychczas w gminie
Kolbuszowa świąt plonów. Nowymi elementami
było widowisko i tradycyjne konkursy. O 1500
odbyła się msza święta, po której rozpoczął się
,,Konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy’’.
Wiedzę zdobytą na warsztatach uczestnicy zmagań konkursowych wykorzystali, wykonując 15
pięknych wieńców. Autorki arcydzieł sztuki ludowej używały naturalnych, tradycyjnych materiałów, kłosów zbóż. Ze względu na wysoki
równy poziom prac jury, któremu przewodniczy-

ła Jolanta Dragan miało trudności z ustaleniem
werdyktu. Ostatecznie przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca. Zwycięzcami okazały
się reprezentacje sołectw z Domatkowa i Huty
Przedborskiej, przyznano również 4 drugie i 9
trzecich miejsc. Dzięki funduszom pozyskanym
z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury nagrody pieniężne, podobnie jak w drugim
Konkursie na tradycyjny chleb dożynkowy były
wyjątkowo wysokie. Konkurs chlebowy miał też
aspekt smakowy. Uczestniczki na specjalnie przygotowanych stołach poczęstunkowych rozłożyły
blisko dwa tysiące kromek chleba z ludowymi
smarowidłami. Wyjątkowo liczna w tym roku publiczność dożynkowa zjadła pachnący tradycyjny chleb z różnymi regionalnymi przysmakami
z prawdziwą przyjemnością. Przaśne smaki oceniało Jury pod przewodnictwem Janiny Olszowy,
niekwestionowanego autorytetu, znawczyni lasowiackiej kuchni. Następny punkt programu to
widowisko plenerowe zatytułowane ,, Lasowiackie
Dożynki w Hucie Przedborskiej”. Napisania scenariusza i reżyserii podjęła się Jolanta Dragan, na co
dzień kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W tekście i jego realizacji uwidoczniła
wiedzę autorki na temat kultury ludzi z dawnych
terenów Puszczy Sandomierskiej oraz dbałość
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o autentyczność etnograficznych szczegółów. Udało się jej też dokonać połączenia w jeden zespół
sceniczny 9 amatorskich grup artystycznych. Blisko stuosobowa grupa składała się z Zespołu Ludowego Górniacy z Kolbuszowej Górnej i Wolanie
z Domatkowa, z folklorystycznej grupy emeryckiej Ziemia Kolbuszowska oraz KGW z Przedborza i Huty Przedborskiej. Oprawę muzyczną
widowisku zapewniły Kapela Jurka Wrony, Cmolaskie Chłopoki, Kapela z Huty Komorowskiej
i Lasowiackie Hulaki. Wystąpiły osoby dorosłe,
młodzież i dzieci. Próby do przedstawienia były
bardzo intensywne i trwały zaledwie dwa miesiące.
Widowisko zagrane zostało na estradzie plenerowej, przed sceną w terenie. Artyści samodzielnie
wykonali stroje i inne elementy scenograficzne.
Pokazane przedstawienie było udanym odtworzeniem obyczaju dziewiętnastowiecznych dożynek
dworskich z tych terenów. Całe przedsięwzięcie
zostanie udokumentowane w katalogu, który już
niedługo zostanie wydany. Wydawnictwo dostarczy wiedzy teoretycznej o kulturze Lasowiaków,
praktycznej o rękodziele ludowym i kulinariach.
Można też będzie na nim zobaczyć film relacjonujący efekt końcowy czyli widowisko dożynkowe.
Propozycja pospolitego ruszenia artystów amatorów cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem
publiczności, która ponad godzinę z zainteresowaniem oglądała ich poczynania.
Z efektu końcowego zadowoleni byli też sami
występujący. Zabawa przy dźwiękach żywo grających kapel zachęciła wszystkich do spontanicznej zabawy tanecznej. Tradycji stało się zadość.
Do rana najzagorzalsi dożynkowicze bawili się

przy muzyce kapeli weselnej. W przygotowanie
dożynek olbrzymi wkład pracy włożyła malutka
społeczność wsi Huta Przedborska z sołtyską Krystyną Dłużeń na czele.

WYNIKI KONKURSÓW:
W konkursie na Tradycyjny Chleb Dożynkowy
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
Dwie I Nagrody w kwocie po 450 zł dla:
• Stowarzyszenia ,,Kolbuszowskiego Koło Kobiet”
• Koła Gospodyń Wiejskich ,,Świerczowianki”
ze Świerczowa
Pięć II Nagród w kwocie po 400 zł. dla:
•
•
•
•
•

Koła Gospodyń Wiejskich z Przedborza
Koła Gospodyń Wiejskich z Zarębek
Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Górnej
Zespołu Wieńcowego ,,Jagódka” z Porąb Kpieńskich
Koła Gospodyń Wiejskich z Kłapówki

Osiem III Nagród po 350 zł dla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koła Gospodyń Wiejskich z Kupna
Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Dolnej
Koła Gospodyń Wiejskich z Domatkowa
Zespołu ,,Bukowianie” z Bukowca
Zespółu Wieńcowy ,,Jarzębinki” z Weryni
Koła Gospodyń Wiejskich z Widełki
Koła Gospodyń Wiejskich z Huty z Przedborskiej
Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi

W konkursie na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Jury postanowiło przyznać następujące
nagrody:

5

Dwie I Nagrody w kwocie po 1100 zł dla:
• Koła Gospodyń Wiejskich z Huty Przedborskiej
• Koła Gospodyń Wiejskich z Domatkowa
Cztery II Nagrody w kwocie po 1000 zł dla:
• Koła Gospodyń Wiejskich z Przedborza
• Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Górnej
• Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi
• Zespołu ,,Bukowianie” z Bukowca
Dziewięć III Nagród po 900 zł dla:
• Koła Gospodyń Wiejskich z Zarębek
• Koła Gospodyń Wiejskich z Kupna
• Zespołu Wieńcowego ,,Jagódka” z Porąb Kupieńskich
• Koła Gospodyń Wiejskich z Kolbuszowej Dolnej
• Koła Gospodyń Wiejskich z Kłapówki
• Stowarzyszenia ,,Kolbuszowskie Koło Kobiet”
• Zespołu Wieńcowego ,,Jarzębinki” z Weryni
• Koła Gospodyń Wiejskich ,,Świerczowianki”
ze Świerczowa
• Koła Gospodyń Wiejskich z Widełki
Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom
konkursu, doceniając ich wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie wieńców. W imieniu organizatora dziękujemy również za wzięcie udziału
w seminarium i warsztatach, które odbyły się 27
lipca i właściwe wykorzystanie przekazanej wówczas wiedzy.
Nagrody zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
„EtnoPolska 2019”.

przegląd KOLBUSZOWSKI

6

Nr 312

Prace nad „Kolędowaniem…”

Projekt „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” zbliża się już ku końcowi. Po kwerendach, badaniach terenowych, opracowaniu
zebranych materiałów i pisaniu artykułów przyszedł czas na przygotowanie wydawnictwa.
Dlatego Muzeum ma ogromną przyjemność zaprezentować fragmenty dwóch artykułów, które
w całości zostaną wydrukowane w książce pt.
„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” – kolejnej monograficznej publikacji dotyczącej tradycji mieszkańców północnej części województwa
podkarpackiego.
Mariola Tymochowicz Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Izabela Wodzińska, Jolanta Dragan Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej

GODNIE ŚWIĘTA – CZAS NIEZWYKŁY,
CZAS ŚWIĘTY, CZAS PRZEJŚCIA
Staropolska nazwa godne święta, na Rzeszowszczyźnie powszechnie występująca dawniej
i współcześnie w formie Godnie Święta, była używana od XIV wieku w znaczeniu: „święto, czas
świąteczny”, odnosząc się głównie do tych z końca
roku1. […] Obrzędy tego okresu trwały 12 dni
i obejmowały: Wigilię, Boże Narodzenie, Nowy
Rok i Trzech Króli. […] W starej kulturze rolniczej ludzie wierzyli, że od Wigilii poprzedzającej
obchody bożonarodzeniowe „zaczyna przybywać
dnia i słońca, a z nim wszystko obudzi się do życia.
Przedstawiano to jako zmaganie życia i śmierci,
światła i ciemności. Stosując różne zabiegi magiczne, ludzie starali się dopomóc w zwycięstwie
życia”2. […] Był to tym samym szczególny, uświęcony czas, kiedy dokonują się zmiany w ludziach
i całym świecie, czyli zachodził obrzęd przejścia.
Głównym ich celem było ostateczne wykreowanie
i uporządkowanie świata na nowo3 przez przekraczanie granic tych realnych i symbolicznych, aby
zbliżyć się do centrum sacrum. […]
Cały cykl tych świąt poprzedzał okres postu nazywany przedgodziem4, czyli Adwentem, trwającym
cztery niedziele, począwszy od dnia św. Andrzeja
(30 listopada), a zakończonym w Wigilię świąt
Bożego Narodzenia. […]
W Adwencie obowiązywał post. W katolicyzmie
post był i jest do dzisiaj formą pobożności oraz
zewnętrznym znakiem wskazującym na nawrócenie człowieka (oczyszczenie ze złych skłonności i opanowania popędów). Jest także częścią

przygotowań do uczestnictwa w świętach. Stanowi on formę ascezy przez wstrzymywanie się od
pokarmów mięsnych czy innych pokus, a także
podejmowania wyznaczonych praktyk religijnych
[…]5. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami post
miał dopomóc wiernym w świadomym i godnym
przeżywaniu świąt i w bezpiecznym wkraczaniu
z czasu profanum do sacrum. […]
Post wprowadzał w obrzęd, którego głównym
celem było „reaktualizować sytuacje początkowe, opowiadać o tym, co zdarzyło się w czasach
początkowych, kiedy to uczestnikami zdarzenia
byli bogowie”6. Oznaczało to w istocie porzucenie
ograniczeń ludzkiej egzystencji i sprawiało, że
człowiek zanurzał się w innej czasoprzestrzeni, tej
obrzędowej, która umożliwiała przemianę świata
i człowieka, stanowiła obrzęd przejścia (rite de
passage). […]
Obrzędy te odbywały się zawsze w dokładnie
wyznaczonym czasie i przestrzeni, gdyż dopiero
wtedy kreuje się właściwa atmosfera i zaczynają
obowiązywać świąteczne reguły, odmienne od codzienności7. Czas w przekonaniu chłopów wiązał
się z cyklicznością8 i rozumieniem przemijania
ludzkiego życia, co łączyło się z przewidywalnością oraz dawało poczucie bezpieczeństwa. Generalnie dzielił się on na czas świecki i święty. Ten
pierwszy był liniowy, wiązał się „z przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością, nieodwracalny,
wypełniony i warunkowany codziennymi zaję-

ciami. Czas sakralny jest czasem specjalnym, pozahistorycznym, pozaspołecznym, pozaludzkim
i pozaczasowym. Właściwie nie jest czasem w potocznym rozumieniu, nie ma bowiem charakteru
sekwencyjnego, lecz momentalny – jest tą chwilą,
w której dokonuje się transcendentalne ustanowienie stanu rzeczywistości (in illo tempore w owym
czasie) i która cyklicznie powraca (jest reaktualizowana) w rytuale. Czas sakralny przełamuje
monotonię czasu świeckiego”9. […]
Przestrzeń to kolejna kategoria istotna dla prawidłowej organizacji obrzędu. […] Najwięcej działo
się […] w obejściu, na które składało się podwórko (tu odbywało się np. nawoływanie wilków na
kolację wigilijną), zabudowa gospodarcza (np.
dzielenie się opłatkiem z inwentarzem), sad i ogród
(np. obwiązywanie drzew słomą) oraz oczywiście
– w domu, czyli wszędzie tam, gdzie może dojść
do zetknięcia z sacrum. Duża część wydarzeń
obrzędowych rozgrywana była w chałupie, która
stanowiła obszar oswojony i bezpieczny dla jego
mieszkańców. […] Główne działania skupiały się
wokół stołu, który na co dzień był wykorzystywany tylko jako ołtarz domowy, a w tym okresie
ucztowano przy nim oraz podejmowano różne
praktyki o charakterze magiczno-wróżebnym (np.
Wigilia). Z tymi wyodrębnionymi obszarami wiązały się punkty medialne, takie jak drzwi, próg,
okno czy brama, które „są obrazem styku dwu

1 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 446.
2 I.K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981, s. 20-21.
3 J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999, s. 14.
4 Jest to nazwa spotykana na terenie Lubelszczyzny; por.: J. Adamowski, M. Tymochowicz, Zwyczaje i obrzędy doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika),
[w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, red. A. Gauda, Lublin 2011, s. 35-62.
5 Mały słownik religioznawczy, red. Z. Poniatowski, Warszawa, 1969, s. 350.
6 K. Łeńska-Bąk, Sól ziemi, Wrocław 2002, s. 85.
7 A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty. O tradycji świętowania w Polsce, Warszawa 2000, s. 35.
8 „Rozumienie czasu i przestrzeni nie jest w europejskich kulturach chłopskich ciągłe, lecz segmentarne. Innymi słowy: czas i przestrzeń dzielą się w interpretacji ludowej
na szereg jakościowo różnych odcinków, nieraz wręcz (jak właśnie orbis interior–orbis exterior) sobie przeciwstawnych. Człowieka obowiązują w nich (na nich) inne normy,
skuteczna jest inna magia itd. Zespołem z takich odcinków jest również ludzkie życie”: L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Gdańsk 2000, s. 97.
9 J. Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin 2017, s. 67.
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obszarów; tego, co wewnętrzne, i tego, co na zewnątrz, dziś i jutro oraz profanum i sacrum”10. […]
Godnie Święta odbywały się ponadto w okresie
przełomowym, przypadającym na koniec i początek roku, kiedy należało zamknąć pewien etap
i otworzyć nowy. W symbolicznym powtarzaniu
Kosmosu następowało niszczenie starego świata, po czym dążono do „całkowitej odnowy czasu”11. Wierzono, że każda podejmowana czynność
w Wigilię Bożego Narodzenia i w Nowym Roku
będzie miała pozytywny lub negatywny wpływ
na przyszłość. Dlatego też należało przestrzegać
naznaczonych tradycją zakazów i nakazów, np.:
spłacić wszystkie długi, niczego nie pożyczać,
właściwie się zachowywać, być ubranym w czyste,
najlepiej świąteczne ubranie, najeść się do syta,
a przede wszystkim dokonać wszystkich wymaganych tradycją rytuałów, które zapewniały dostatek,
zdrowie ludzi i zwierząt domowym, ich płodność
oraz obfitość urodzajów. […]
Omawiany okres, mimo że przypadał na stan zimowej drętwoty, zatrzymania wegetacji roślin i dominacji czasu nocy „dawał szanse na nowe życie, na
odroczenie się sił przyrody, zwiastował płodność
i obfitość”12. Dlatego był doskonałym momentem do zaklinania urodzaju oraz składania sobie
życzeń, czyli realizacji magii dobrego początku,
którą podejmowano w wigilijną noc, powtarzano w sylwestrową i realizowano przez cały czas
kolędowania. Wygłaszane przez kolędników po-
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winszowania i formuły życzące odnoszące się do
przyszłorocznego urodzaju i życia mieszkańców
wsi, zyskiwały moc sprawczą, wywołującą wymianę i zapewniającą magiczny sens kolędowania13.
***
Tomasz Nowak
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

TRADYCJE TAŃCÓW
TOWARZYSZĄCYCH OBRZĘDOM
KOLĘDNICZYM W POLSCE
W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ
Źródła zachowań tanecznych występujących
w znanych nam z ziem polskich obrzędach kolędniczych wyrastają z podłoża słowiańskiej kultury
czasów poprzedzających przyjęcie chrześcijaństwa. Potwierdzenie tego znajdziemy chociażby
w zakazach hierarchów kościelnych. Już bowiem
papież Innocenty III (1160/1161-1216) w liście
skierowanym 5 stycznia 1207 r. do arcybiskupa
gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza (1150-1219)
zakazywał nieprzystojnych widowisk mimicznych
z udziałem duchownych, a szczególnie odbywających się w okresie Bożego Narodzenia14. Ożywioną walkę z przedchrześcijańskimi obrzędami polskie duchowieństwo podjęło jednak w wieku XV.
Statuty synodalne biskupa poznańskiego Andrzeja
Laskarego (Łaskarza, 1362-1426) zabraniały tańców – w tym z maszkarami – w wigilię Bożego
Narodzenia, które – jak stwierdzano – „pomimo
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zakazów wciąż trwają”15. […] Jak się jednak wydaje, zarówno zakazy hierarchów, jak i potępienia
kaznodziei przechodziły bez większego echa, skoro jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku sam
król Władysław IV (1595-1648) organizował we
wtorek zapustny maskarady w stylistyce chłopskiej, co zresztą królowa Maria Gonzaga de Nevers
(1611-1667) uważała za prostactwo16.
Był to jednak w Polsce już okres kontrreformacji,
który cechowało bardziej pobłażliwe spojrzenie na
ludowe zwyczaje i obrzędy doroczne, czy wręcz
pełną tolerancję dla przedstawień jasełkowych
w kościołach. Niewątpliwie wpłynęło to na zachowanie ich w żywej praktyce do wieku XIX,
a w niektórych miejscach aż do pierwszych lat po
drugiej wojnie światowej. […]
Wiek XIX wraz ze wzrostem zainteresowań kulturą
ludową przyniósł także pierwsze opisy etnograficzne zwyczajów kolędniczych, wśród których
taniec wspominany jest jednak niezmiernie rzadko.
Wynikało to z faktu, iż występujące w obrzędach
kolędniczych zachowania taneczne mają zazwyczaj
formę bardzo prostą, co przez zewnętrznego obserwatora częstokroć może zostać zlekceważone […].17
[…] Materiały dotyczące folkloru z notkami na
temat tańca z współczesnego Podkarpacia zaczęto
zbierać dość późno, bo dopiero na przełomie XIX
i XX wieku18, zadowalające opisy samego tańca
tego obszaru opublikowano dopiero w drugiej

10 J. Adamowski, op. cit., s. 16.
11 Z. Kupisiński, Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej, Warszawa 1997, s. 79.
12 K. Łęńska-Bąk, Sól ziemi, Wrocław 2000, s. 89.
13 T. Smolińska, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy Śląskie. Wypisy, Opole 2003, s. 40.
14 W. Nehring, Początki poezji dramatycznej w Polsce, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 1887, t. 15, s. 194. (191-232)
15 Statuta synodalia Andreae episcopi Poznaniensis, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t.4, Suplementum, red. A.Z. Helcel, M. Bobrzyński, Kraków 1877, s. 32; W.
Nehring, op. cit., s. 194.
16 K. Targosz, Polsko-francuskie powiązania teatralne w XVII wieku, „Pamiętnik Teatralny”, 1971, nr 1, s. 28-29.
17 R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Kraków 1988, s. 91; por.: F. Boas, Primitive Art, Nowy Jork 1955, s. 246.
18 O. Kolberg, Dzieła Wszystkie, t. 48: Tarnowskie-Rzeszowskie, Wrocław-Poznań 1967; A. Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska, „Wisła”, 1897-1899, t. 11–13; idem,
Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, 1903, t. 6; idem, Lud rzeszowski. Materiały etnograficzne, „Materiały
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połowie XX i na początku XXI wieku19, to same
tańce obrzędów dorocznych są jedynie krótko
wzmiankowane20. […]

TANIEC W KOLĘDOWANIU
BOŻONARODZENIOWYM
Taniec w bożonarodzeniowych obrzędach kolędniczych odgrywanych zazwyczaj od św. Szczepana do Święta Trzech Króli, wykonywały przede
wszystkim poszczególne postacie owych ludowych dramatów. Taniec był więc atrybutem turonia, konia, misia lub kozy, zwanych też często po
prostu bydlątkiem. Jako zachowanie obrzędowe
symbolizował witalność, którą bydlątko obdarzało
nawiedzany dom i jego domowników, włącznie ze
zwierzętami21. Istotnym momentem było ożywianie padłego zwierzęcia, co stanowiło symbol przebudzenia przyrody do życia po zimowym letargu,
miało znaczenie hodowlane i agrarne (życzenia
dobrych plonów), ale też magiczne (zaopatrzenie ludzi w szczęście i powodzenie) i ludyczne
(było okazją do krotochwilnej zabawy): Dzieci
to więcej w kolędzie z turoniem chodziły. Taka
młodzież, nastolatkowie. Zbierali na atrament. Jak
turoń przychodził do domu, to najpierw odstawiał
tańce, później się przewracał, i trzeba było jakieś
pieniążki dać „na atrament”, bo to, że niby ten
atrament miał uzdrowić wtedy tego turonia (Majdan Królewski). […]
W grupach odgrywających kolędę z Herodem taniec był atrybutem życia przynoszonego przez
przybyszów z innego świata, a więc przede wszystkim Diabła, Śmierci i Żyda. Aby przenieść siły
witalne na gospodarstwo, kolędnicy mieli obowiązek tańczyć z domownikami i dlatego gospodarz
z gospodynią musieli przydreptać, przytupać i choć
raz z kolędnikami w kółko obrócić (Nosówka).
Oprócz tego poszczególne postaci tańczyły często
solowo przy okazji swoich kwestii […]:
To były popisy. Jak byli żołnierze to musieli prosto,
ładnie tańczyć, ale jak był dziad z Żydem to robili
przeróżne wygibasy śmieszne. Herod pierwsze
musiał gospodynię wytańczyć, np. śmierć mogła
złapać gospodarza i go z dwa razy obrócić. Diabeł z dziewczynami zwykle tańczył, ale nie było
wyznaczone, kto z kim ma tańczyć. Była tylko
taka hierarchia, że tańce trzeba było zaczynać od
gospodarzy. Tańczono z kolędnikami, chyba, że
już zostali dłużej na „pokolendne”, ktoś więcej
przyszedł to już tańczyli jak chcieli (Nosówka).
Rozwijając zagadnienie popisów poszczególnych
postaci, warto wskazać, że postać Żyda miała w kolędzie sporo dedykowanych mu partii tanecznych.
Przykładowo w Zagorzycach grano langsa, czyli
wolnego. Jego postać i taniec informatorzy charakteryzują w sposób następujący:
Żyd na cebulki wołoł, trza było groszów dać mu, to,
co mógł, to mu dał… Żyd na cebulki, na cebulki,

ooo... A jak tańcował, to dyptoł jak to po żydowsku,
mioł loske (Stany-Kozły). Żyd tańczył cały czas,
latał w koło (Nowa Sarzyna).
[…] Taniec Żyda wywoływał […] wiele emocji,
spełniając najpełniej aspekt ludyczny, czego potwierdzenie znajdujemy w następującej relacji:
Sąsiad Wróbel opowiadał, jak chodzili z gwiazdą
i chodził Żyd z Żydówką, i tego Wróbla wzięli do
tańca, zdarły go z łóżka, w samych kalesonach
i boso, i bardzo mu po nogach dreptał ten Żyd, jak
tańczył. Nie chciał ich wpuścić, ale ta żona mówi:
- Puść, puść. A potem mówił: - Po cholerę ich tu
wpuszczała! A potem syn tego Wróbla opowiadał,
jak się strasznie na tym łóżku śmiał, jak ten tata
z Żydem tańcował (Majdan Sieniawski).
[…] Kolęda z Herodem najczęściej odgrywana
była w domach, w których były dziewczyny,
a zwłaszcza panny na wydaniu (Jastkowice), co
miało z jednej strony znaczenie symboliczne (przekazanie płodności), z drugiej recepcyjno-matrymonialne (promocję kandydatek i kandydatów na
małżonków w domu panien na wydaniu), ale w tle
również społeczne (budowanie relacji w społeczności wsi). […] Po skończonym przedstawieniu
kolędnicy mieli obowiązek obtańcować obecne
panny, co, obok rzucania panien na łóżka czy wywracania panien idących do kościoła, w te dni
miało przede wszystkim znaczenie płodnościowe.
Natomiast spełniając funkcję recepcyjno-matrymonialną, Marszałek (Minister, Ministrant, Hetman) brał dziewczynę za rękę i wyprowadzał na
środek – czasami pannę także sadzano na stołek,
krzesło lub na kolana jednego, nieprzypadkowo
wybranego kolędnika – a zgromadzeni wokół kolędnicy śpiewali jej okolicznościową pieśń czy

też światówkę. Przykładowo w Lubzinie jej tekst
był następujący:
Jużeśmy ci, Haneczko, odkolędowali – hej le lu,
A teraz będziemy po talarze brali – hej le lu.
Talarami brzękaj, dolara dobywaj – hej le lu.
Natomiast w Jastkowicach „od zawsze” śpiewali
dziewczynom:
Spadła sobie wisieneczka /: z sadu do jeziora, :/
/: Czemu żeś mi, moja Andziu, smutna, niewesoła? :/
[…] Dawniej kolędnicy mieli kilka wybranych
domostw, w których kończyli kolędować i wtedy
na ogół byli obecni w nich tylko domownicy, kolędnicy, muzykanci i zaproszone dziewczyny, choć
czasami przychodzili również ich rodzice. Wyboru
miejsca dokonywano przede wszystkim ze względu na obecność w rodzinie panien na wydaniu,
wielkość izby i, o ile było to możliwe, to także
drewnianą podłogę. Jeśli podłoga była gliniana,
to często tańczono na bosaka. Załatwili flaszkę
wódki, ktoś przyniósł bułkę drożdżową, chleba
pojedli. Kolędnicy zapraszali muzykę, rozbierali
się z przebrań kolędniczych, podchodzili do muzyki, zamawiali śpiewem taniec i kazali sobie grać.
Tańcowali do północy i do 1.00 w nocy, a nieraz
i do rana.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, 1908, t. 10.
19 L. Nartowska, Wiązanki tańców rzeszowskich, Rzeszów 1955; eadem, Lasowiak, Rzeszów 1956; eadem, Oberek rzeszowski, Rzeszów 1956; eadem, Tańce z okolic Rzeszowa,
Warszawa 1967; eadem, Tańce rzeszowskie, „Biuletyn Kulturalny”, 1978, nr 1-3; A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, Warszawa 1989; eadem, Tańce lasowiackie,
Warszawa 2006.
20 Zob.: A. Haszczak, Tańce rzeszowskie, Rzeszów 2012, s. 38.
21 F. Kotula, Przeciw urokom, Warszawa 1989, s. 128-129.
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„Tam gdzie rzeka wolno toczy
swój bieg, młyn w objęciach
rzeki do dziś trwa…”

Niech fragment słów L.A. Moczulskiego do piosenki Skaldów zapowie treść tego
artykułu. Muzeum pragnie się bowiem podzielić informacjami na temat postępujących
prac przy skansenowskich młynach.
▲ Ilustracje na planszach, które będą częścią ekspozycji dotyczącej młynarstwa
Już niebawem kolbuszowscy muzealnicy zaproszą
turystów do odwiedzenia nowej wystawy w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
pn. „Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Opowieść
o tradycyjnym młynarstwie ludowym”, która jest
przygotowywana w ramach dwuletniego projektu
„Dawny przemysł wiejski…”.
Przedsięwzięcie wchodzi właśnie w ostatni etap
realizacji. Na ukończeniu są prace przy wykonaniu
wystawy multimedialnej, dzięki której odwiedzający będą mogli wirtualnie prześledzić historię
młynarstwa, zapoznać się z funkcjonowaniem
urządzeń wewnątrz młynów wodnych i wiatraków,
a najmłodsi – dzięki grze interaktywnej – poznać
podstawowe terminy używane w młynarstwie.
Twórca ludowy Jan Puk – stolarz – kończy budowę
ruchomych modeli wiatraków, a drukarnie przygotowują plansze informacyjne i folder dotyczący
wystawy.
Oprócz materiałów informacyjnych w formie
plansz, wystawy czy wydruku, będzie można
obejrzeć pracę młynów na żywo, aby uświadomić
sobie, jak złożonym i przemyślanym procesem
było pozyskiwanie mąki – jednego z podstawowych składników naszego pożywienia.
Otwarcie ekspozycji planowane jest 4 listopada.
Później wystawa będzie otwarta dla zwiedzających
przez cały rok.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

▲ Młyn wodny z Żołyni Dolnej in situ – obecnie znajduje się w Parku Etnograficznym Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
WITAMY W PRZEDSZKOLU

POWIATOWY DZIEŃ SPORTU

Czas wakacji szybko minął i nadeszła pora wrócić do ukochanego przedszkola. Na dzieci czekały odnowione sale przedszkolne, zabawki, które nie
mogły doczekać się zabawy z przedszkolakami oraz stęsknione panie i siostra
dyrektor.
„Serdecznie witamy wszystkie przedszkolaki i ich Rodziców. Kochanym
dzieciom życzymy, aby czas spędzony w placówce był pełen radości, sukcesów,
wypełniony zabawą i poznawaniem otaczającego świata przygodą. Rodzicom
zaś życzymy owocnej współpracy i zadowolenia”.

W niedzielę 15 września w Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole
Szkół Technicznych w Kolbuszowej został zorganizowany Powiatowy Dzień
Sportu. Biegi dziecięce i młodzieżowe, turniej tenisa ziemnego, turniej
piłki nożnej chłopców - to tylko niektóre z atrakcji, które były w tym dniu
zaplanowane. Przedszkole zostało zaproszone do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu. Dzieci w błękitnych koszulkach z napisem „Przedszkole
Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej” z niecierpliwością oczekiwały
na główny punkt programu czyli „Bieg Przedszkolaka”. Przedszkolaki zadowolone i pełne zapału ustawiły się na linii startu. Wszystkim udało się dobiec
do mety. Każdy przedszkolak otrzymał: medal z napisem Powiatowy Dzień
Sportu, słodkości, drobny upominek. Po zakończeniu biegu dzieci w doskonałych humorach bawiły się korzystając z innych atrakcji, takich jak: zabawy
z animatorem, dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, pokazu akrobatyki,
karate oraz poczęstunku. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród. Z przedszkola nagrody otrzymali: Wojtuś, Martynka i Hania. Składamy
wyrazy podziękowania organizatorom za wspaniałą inicjatywę umożliwiającą
łączenie przyjemnego spędzenia wolnego czasu z promowaniem zdrowego,
sportowego stylu życia.

Przedszkolaki wróciły po wakacjach wypoczęte, pełne energii oraz stęsknione
za sobą.

Dumne przedszkolaki prezentują medal zdobyty w „Biegu Przedszkolaka”.

WSPOMNIENIA WAKACYJNE…
Wakacje za nami, ale jakże miło je powspominać i dzielić się nimi z koleżankami i kolegami z przedszkola. Dzieci z pasją i z zaangażowaniem
opowiadały o miejscach, w których podczas wakacji były, pokazywały swoje
pamiątki i wspólnie wspominały letnie przygody.

Przedszkolaki dzielą się swoimi wspomnieniami wakacyjnymi.

MAGICZNA MOC BAJEK
O tym jak wiele korzyści niesie ze sobą czytanie dziecku książek wiadomo
nie od dzisiaj. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na
rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio
dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem
rozrywki i zabawy.
Od wielu lat przedszkole włącza się w promowanie szlachetnej inicjatywy czytania dzieciom, zachęcając rodziców do czytania swoim pociechom
poprzez organizowanie akcji czytania w przedszkolu, wspólne warsztaty
oraz dzieci do podejmowania prób tworzenia przy pomocy rodziców czy
nauczycieli w przedszkolu własnych książeczek, opowiadań, komiksów,
wierszy. Tworzone są programy własne promujące tę ideę. Ponadto placówka
włącza się w różne ogólnopolskie akcje. W tym roku przedszkole przystępuje
do realizacji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc
bajek”, czyli bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek
i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci
w wieku przedszkolnym. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko
staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało
dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje
potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne.
Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.
Projekt zakłada czytanie dzieciom wybranych pozycji z bogatego wachla-
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rza literatury dziecięcej i realizacji kilku określonych, niezwykle ciekawych
zadań w każdym miesiącu.
Wierzymy, że udział w projekcie przyczyni się nie tylko do wzrostu czytelnictwa, ale również rozbudzi zachowania prospołeczne (jak np. chęć niesienia
pomocy innym ludziom), umożliwi wszechstronny rozwój dzieci w obszarach
społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym, zwiększy zdolności
krytycznego myślenia.
Anna Zawisza
W tym roku przedszkole przystępuje do realizacji Międzynarodowego Projektu
Czytelniczego „Magiczna moc bajek”, czyli bajkowej podróży do krainy
wartości i dziecięcej wyobraźni.►

Obchody wrześniowe w Kolbuszowej

Mieszkańcy Kolbuszowej i okolic uroczyście uczcili 80. rocznicę bitwy o Kolbuszową oraz 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Obchody zorganizowano w poniedziałek, 9 września.
Uroczystości rozpoczęły się oficjalnym otwarciem wystawy w Oddziale Edukacji Kulturalnej
i Regionalnej w Kolbuszowej zatytułowanej „Kolbuszowski wrzesień 1939 r.” O godz. 12.00 przy
Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września miały miejsce centralne obchody. Nastąpiło
odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę
Wojskową z Rzeszowa, przedstawienie montażu
słowno-muzycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów ZST oraz złożenie kwiatów
pod pamiątkowymi tablicami.
Następnie zebrani przemaszerowali na kolbuszowski cmentarz w towarzystwie Wojskowej Asysty
Honorowej z Nowej Dęby, pocztu sztandarowego
Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej
oraz Orkiestry Wojskowej. Modlitwę przy mogiłach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny
poprowadził ks. Lucjan Szumierz, a poszczególne
delegacje złożyły kwiaty. Pluton żołnierzy oddał salwę honorową upamiętniającą bohaterów
września 1939 r. W obchodach rocznicowych
uczestniczyła również delegacja z Chrzanowa,
skąd pochodził kapral Kazimierz Kulig, który
poległ w kolbuszowskiej bitwie i spoczywa na
tutejszym cmentarzu.
Tegoroczne obchody zakończyła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych od-

prawiona w intencji poległych obrońców Kolbuszowej i Ojczyzny, po której nastąpiło złożenie
kwiatów pod pomnikiem znajdującym się na kolbuszowskim rynku.
W uroczystościach wzięli udział przedstawicie-

le parlamentu i województwa, władze powiatu
i gmin, przedstawiciele służb mundurowych,
kombatantów, instytucji, organizacji społecznych
i politycznych, szkół oraz harcerzy.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Dofinansowanie przewozów autobusowych

W dniu 26 sierpnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie została zawarta umowa w sprawie udzielenia
Gminie Kolbuszowa dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Umowa została podpisana przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart oraz Burmistrza Kolbuszowej
Jana Zubę i Skarbnika Kolbuszowej Jacka Mroczka.
Dofinansowanie przekazywane będzie jako dopłata
w kwocie nie wyższej niż 1zł do jednego wozokilometra. Łączna kwota pomocy finansowej, jaką
może otrzymać gmina ustalona została w wysokości
nieprzekraczającej 26 560 zł. Dopłaty w ramach
podpisanej umowy realizowane będą do dnia 31
grudnia 2019 r.
Otrzymane dofinansowanie wspomoże działanie
dwóch linii komunikacyjnych na terenie Gminy
Kolbuszowa i Gminy Niwiska:
1. Kosowy- Hucina- Niwiska- Trześń- HuciskoZapole- Nowa Wieś- Kolbuszowa- Werynia
2. Domatków-Leszcze-Huta Przedborska- Przedbórz- Bukowiec- Kolbuszowa- Bukowiec- Domatków

Mobilne stanowisko NFZ
w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie zaprasza 30 września (poniedziałek) do mobilnego stanowiska zorganizowanego w sali nr 1 Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej. Stanowisko będzie dostępne w godzinach od 10.00 do 14.00.

Mieszkańcy Kolbuszowej i okolic będą mogli uzyskać informacje i skorzystać z usług dotyczących:
• wydania karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdzającej prawo do
świadczeń na terenie UE,
• potwierdzenia profilu zaufanego, dzięki któremu możliwy jest dostęp do Internetowego Konta
Pacjenta,
• potwierdzenia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wózki, aparaty słuchowe, ortezy
i inne),
• podstawowych informacji na temat NFZ.
Wszystkie usługi dla klientów są bezpłatne.

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.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Kolbuszowej
4 września
z dnia 26
sierpnia 2019
2019 roku
roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 ) Burmistrz Kolbuszowej
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kolbuszowa ulice: Astrowa, Błonie, Brzozowa, Edwarda Dembowskiego, gen. Bora Komorowskiego, Ignacego Krasickiego, Jagiellońska,
Juliana Goslara, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Krótka, Ks. Antoniego Dunajeckiego, Malwowa, Marii
Konopnickiej, Nadziei, Narcyzowa, Partyzantów od 2 do 6 A-Z parzyste i od 7 do końca, Profesora Żytkowskiego, Rtm. Witolda Pileckiego,
Rumiankowa, Stanisława Krzaklewskiego, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, Św. Brata Alberta, Topolowa, Tulipanowa, Władysława
Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa

2

Kolbuszowa ulice: Adama Gancarza, Akacjowa, Aleksandra Puszkina, Fryderyka Szopena, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Jana
Matejki, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Skowrońskiego, Makowa, Mała,
Marii Siedmiograj, Miodowa, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju, Polna, Pszenna, Siewna, Warzywna, Władysława Sikorskiego, Wojciecha
Kossaka, Zacisze, Zbożowa.

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa

3

Kolbuszowa ulice: Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Janka Bytnara, Ks. Jerzego Popiełuszki, Partyzantów od 1
do 5 A-Z nieparzyste, Szarych Szeregów.

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej,
ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa

4

Kolbuszowa ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Budowlanych, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Józefa
Bema, Józefa Piłsudskiego, Józefa Rządzkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Niecała, Ogrodowa, Piekarska, Plac Wolności, Różana, Targowa,
Wiśniowa, Zielona.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,
ul. Józefa Piłsudskiego 7,
36-100 Kolbuszowa

5

Kolbuszowa ulice: Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Krakowska, Macieja Rataja, Nowa, Nowe Miasto, Piaskowa, Piękna,
Południowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Stefana Starzyńskiego, Wincentego Witosa, Wolska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,
ul. Józefa Piłsudskiego 7,
36-100 Kolbuszowa

6

Kolbuszowa ulice: 11 - go Listopada, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Handlowa, Jana Wiktora, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Ks.
Ludwika Ruczki, Leśna, Parkowa, Przemysłowa, Rolnika, Rzeszowska, Sokołowska, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Towarowa,
Tyszkiewiczów, Wrzosowa, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej,
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa

7

Kolbuszowa Dolna ulice: Leśna, Ppor. Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Tyszkiewiczów

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej,
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa

8

Kolbuszowa Dolna: posesje bez ulicy, ulice: Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Łąkowa, Mielecka, Nad Nilem, Wiejska

9

Zarębki

Szkoła Podstawowa w Zarębkach, Zarębki 73,
36-100 Kolbuszowa

10

Werynia

Dom Ludowy w Weryni, Werynia 105,
36-100 Kolbuszowa

11

Kolbuszowa Górna: 1 - 288, ulica Jana Wiktora

Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej,
Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa

12

Kolbuszowa Górna: od 289 do końca, ulica Sędziszowska

Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej,
Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa

13

Bukowiec

14

Huta Przedborska

15

Kłapówka

16

Poręby Kupieńskie

17

Świerczów

18

Widełka: 2 - 174, od 668 do końca

Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191,
36-145 Widełka

19

Widełka: 175 - 667A

Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191,
36-145 Widełka

20

Kupno

21

Domatków

Szkoła Podstawowa w Domatkowie,
Domatków 198, 36-100 Kolbuszowa

22

Przedbórz

Szkoła Podstawowa w Przedborzu,
Przedbórz 153, 36-100 Kolbuszowa

23

Nowa Wieś

Remiza OSP w Nowej Wsi,
Nowa Wieś 92, 36-100 Kolbuszowa

24

Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Szpital SP ZOZ w Kolbuszowej,
Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,
Kolbuszowa Dolna ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa

Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Bukowiec 37,
36-100 Kolbuszowa
Remiza OSP w Hucie Przedborskiej,
Huta Przedborska 19, 36-100 Kolbuszowa
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kłapówce,
Kłapówka 41, 36-145 Widełka
Remiza OSP w Porębach Kupieńskich,
Poręby Kupieńskie 47, 36-100 Kolbuszowa
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Świerczowie,
Świerczów 39, 36-100 Kolbuszowa

Szkoła Podstawowa w Kupnie, Kupno 81,
36-145 Widełka

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu najpóźniej do dnia 30 30września 2019 rr.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Kolbuszowej najpóźniej do dnia 4 4
października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13

13 października 2019r.. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Obchody
rocznicy
sowieckiej
agresji - Dzień
Sybiraka
We wtorek 17 września br. w kościele
pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej odbyły uroczystości patriotyczno – religijne
związane z 80 rocznicą napaści Związku
Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka.

O godz. 18 odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny, oraz za walczących i poległych w jej
obronie. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii
pw. Św. Brata Alberta ks. Jan Pępek.
Po Mszy poczty sztandarowe, delegacje środowisk
kombatanckich, przedstawiciele parlamentu, władz
samorządowych, szkół, służb mundurowych, środowisk politycznych, instytucji oraz mieszkańcy
przeszli pod pomnik Św. Brata Alberta, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli
między innymi: Zbigniew Chmielowiec Poseł na
Sejm RP, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Jan Szadkowski
Prezes Zarządu Związku Sybiraków w Kolbuszowej, Franciszek Batory Członek Podkarpackiej
Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych .
Ceremonię uświetnił chór oraz orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej.
Organizatorem obchodów rocznicowych byli:
Związek Sybiraków w Kolbuszowej, Starosta
Kolbuszowski oraz Burmistrz Kolbuszowej.

Dofinansowanie na modernizację szkół

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało wniosek Gminy Kolbuszowa o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W ramach Programu „Sportowa Polska- Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” zostaną
wyremontowane sale gimnastyczne i zmodernizowane boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kupnie oraz Szkole Podstawowej nr 1
w Kolbuszowej. Wartość zadania wyniesie około
772 tys. zł, a dofinansowanie ustalono na kwotę
386 tys. zł.
Prace inwestycyjne będą obejmowały:
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w sali
gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza sportowego szkoły w Kupnie oraz budowę oświetlenia
boiska sportowego,
• wyremontowanie sali gimnastycznej i zaplecza
szatniowo-sanitarnego Szkoły Podstawowej nr 1
w Kolbuszowej oraz wymianę nawierzchni i montaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie do końca
października 2020 r.

Nr 312

przegląd KOLBUSZOWSKI

15

przegląd
P O W I A T O W Y

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

q

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

Starosta Kolbuszowski odznaczony
medalem nadanym przez Prezydenta Polski

W środę (11 września), Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, otrzymał Medal
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie nadane zostało postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczonym osobom, podczas środowej uroczystości, wręczali: Minister Adam Kwiatkowski
wraz z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart.
Otrzymały je osoby zasłużone w szeroko pojętej działalności społecznej i zawodowej na rzecz
województwa podkarpackiego i jego mieszkańców. W sumie odznaczonych zostało ponad 50
osób z całego Podkarpacia. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podkreśla, że odznaczenie jakie
otrzymał jest dla niego niezwykle cenne. – Czuję
się wyróżniony znajdując się w gronie tak wielu
zacnych osób, które również otrzymały ten medal.
Cieszę się, że moje zaangażowanie i praca na rzecz
naszej małej Ojczyny została doceniona. Chcę
również dodać, iż to wyróżnienie, będące wyrazem
wdzięczności i symbolem podziękowania za wkład
w tworzenie Polski, dedykuję wszystkim osobom,
które wspierają moje działania i uczestniczą w ich
tworzeniu – mówi Józef Kardyś.
Minister Adam Kwiatkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że zebranym należą się szczególne
podziękowania za to wszystko, co robili przez
całe swoje życie, aby Polska mogła być wolna
i suwerenna.
Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości
ustanowione zostały w 2018 r. Odznaczenie to
jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia

Medal nadany postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy wręczał Minister Adam Kwiatkowski
odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się
do budowania i wzmacniania suwerenności, nie-

Pamiątkowe zdjęcie z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart oraz Ministrem W gronie wyróżnionych
Adamem Kwiatkowskim

podległości, kulturowej tożsamości i materialnej
pomyślności Rzeczypospolitej.
Barbara Żarkowska
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Więcej sprzętu w wypożyczalni

Ponad 570 000 zł otrzymał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na doposażanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego, działającej w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.
- Otrzymane fundusze pozwolą na zakup sprzętów,
z których nieodpłatnie będą korzystać potrzebujący mieszkańcy naszego powiatu – mówi Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś.

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na liście sprzętów, które już wkrótce pojawią się
w powiatowej wypożyczalni znajduje się m.in.
schodołaz osobowy z krzesełkiem. Jest to urządzenie, które pomaga w pokonywaniu barier, z jakimi
borykają się osoby niepełnosprawne. Jego zadaniem jest pomoc przy wjeżdżaniu i zjeżdżaniu po
schodach. Ponadto zakupiony zostanie przenośny
koncentrator tlenu oraz rotor elektryczny ze staty-

wem, który służy do ćwiczeń biernych i czynnych
dolnych i górnych kończyn.

ŁÓŻKA, ROWERY I TRAMPOLINY
Oprócz tego kupionych zostanie 30 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, 5 rowerów stacjonarnych
zwykłych, 5 rowerów stacjonarnych poziomych,
8 koncentratorów tlenu, 8 wózków inwalidzkich,
8 balkoników 4-kołowych z siedziskiem, 3 trampoliny zdrowotne, 3 podnośniki wannowe i wiele
innych.

NIEODPŁATNIE DLA MIESZKAŃCÓW
Wszystkie sprzęty dostępne będą nieodpłatnie

mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego, którzy ze
względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz stosowaniu sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego.

MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ
W ubiegłym roku, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, wpłynęło 251
wniosków od mieszkańców o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. W pierwszej połowie
tego roku natomiast takich wniosków wpłynęło
już 132.
Barbara Żarkowska

Powiatowy Dzień Sportu za nami!

Słoneczna pogoda, dobra zabawa, sportowa rywalizacja i wyśmienite humory dopisywały obecnym podczas Powiatowego
Dnia Sportu, który zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, w niedzielę (15 września).
Impreza odbywała
się na kompleksach
sportowych w Liceum
Ogólnokształcącym
w Kolbuszowej, gdzie
przeprowadzone zostały biegi dziecięce i młodzieżowe na dystansie
200 metrów oraz Zespole Szkół Technicznych. W ZST na odwiedzających czekała specjalna strefa zabawy dla
najmłodszych, w której
dzieci mogły wyszaleć Dekoracja zwycięzców biegów młodzieżowych. Fot. B. Żarkowska Malowanie twarzy
się do woli. Dmuchane zjeżdżalnie i zamki zachę- się turniej piłki nożnej chłopców – rocznik 2007 otrzymały medal, drożdżówkę i soczek. Sporo
cały do zabawy i co ważne korzystanie z nich było i 2008. Na zakończenie każdy z uczestników otrzy- działo się także na kortach tenisowych, na których
całkowicie bezpłatne. Oprócz tego zapewniona mał pamiątkowy medal, zaś najlepszy bramkarz, rozgrywany był turniej sportowy.
była zabawa z animatorką, która co rusz zachęcała zawodnik oraz strzelec lśniący puchar. Spore
LOKI I KOKI
obecnych do wspólnej zabawy. Nie zabrakło także zainteresowanie, podczas niedzielnej imprezy,
Z kolei na dziedzińcu szkoły można było
malowania twarzy oraz drobnych upominków dla wzbudził bieg przedszkolaka. Wzięła w nim udział
skosztować pysznego poczęstunku, przygotowanajbardziej zaangażowanych.
całkiem spora grupa maluchów. Dzieci miały do
nego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół
BIEGI I TENIS
przebiegnięcia kilkudziesięciometrowy dystans,
Agrotechniczno-Ekonomicznych oraz Zespołu
Na boisku sportowym Orlik z kolei odbywał z którym poradziły sobie wyśmienicie. Maluchy Szkół Technicznych. Były dawne proziaki, słodkie
ciasteczka, koktajl owocowy, ciepły posiłek i wiele innych smakołyków.
Uczennice ZST natomiast
wszystkim chętnym układały koki i loki oraz splatały fantazyjne warkoczyki.
Na szkolnym dziedzińcu
można było także zobaczyć pokaz karate oraz
akrobatyki. Na koniec odbyło się losowanie nagród
pośród wszystkich uczestników biegu przedszkolaTurniej tenisa ziemnego
Wspólna zabawa
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ka, które ufundowane
zostały przez Starostę
Kolbuszowskiego.

DLA
MIESZKAŃCÓW
Jak wyjaśnia Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś celem organizacji Powiatowego Dnia
Sportu była wspólna integracja i dobra zabawa,
ale przede wszystkim
wykorzystanie obiek- Bieg przedszkolaka
tów sportowych, które są
dostępne w szkołach średnich. Mowa tu głównie
o kompleksie lekkoatletycznym, znajdującym się
przy Liceum Ogólnokształcącym oraz boiskach
sportowych i kortach tenisowych w Zespole Szkół
technicznych. – Te obiekty są nie tylko dla uczniów,
ale również naszych mieszkańców – mówi Starosta
Kolbuszowski. – Chcemy, aby dzieci i młodzież
jak najwięcej z nich korzystała i rozwijała swoje
sportowe pasje – dodaje.

Dekoracja zwycięzców turnieju piłki nożnej

Wszystkie atrakcje, dostępne podczas Powiatowego Dnia Sportu oraz poczęstunek zostały
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
Barbara Żarkowska

Czesanie fryzur w wykonaniu uczennic ZST

Pokaz akrobatyki

Pokaz karate

Tradycyjne proziaki w wykonaniu uczniów ZSAE z Weryni

Wspólna zabawa z animatorem

Turniej piłki nożnej chłopców
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Mieszkańcy powiatu uczcili ofiary wojny

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w uroczystościach związanych z obchodami 80. rocznicy Bitwy o Kolbuszową oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Dzisiaj żadne słowa nie są w stanie oddać bezmiaru okrucieństwa, zła, bólu i cierpienia, z jakim
przyszło się zmierzyć naszym rodakom 80 lat temu – mówił podczas uroczystości Poseł RP Zbigniew Chmielowiec.
W tym roku obchody rocznic wrześniowych miały
bogatszą i bardziej uroczystą oprawę. Wszystko
za sprawą udziału w nich: Wojskowej Asysty Honorowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych Nowa Dęba, którą dowodził kpt. Piotr
Zasuwa, pocztu sztandarowego Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry
Wojskowej z Rzeszowa, dowodzonej przez chor.
Bogusława Woźniaka. W uroczystości uczestniczyła również delegacja z Chrzanowa, skąd pochodził
kapral Kazimierz Kulig, który poległ w Bitwie
o Kolbuszową 9 września 1939 r. i spoczywa na
kolbuszowskim cmentarzu. List w imieniu Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka
odczytała Anna Siewiorek.

LICZNY UDZIAŁ
W obchodach bardzo licznie udział wzięły poczty
sztandarowe z naszego powiatu. Obecne były m.in.
poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, PSP z Kolbuszowej, KPP z Kolbuszowej,
szkół, Powiatu Kolbuszowskiego oraz instytucji.
W obchodach uczestniczył Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś wraz z zastępcą Wojciechem Cebulą,
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek,
radni powiatowi, przedstawiciele samorządów
gminnych, środowisk kombatanckich, młodzież
oraz mieszkańcy powiatu.

PRZY ZST
Poniedziałkowe obchody rozpoczęło otwarcie
wystawy, zatytułowanej „Kolbuszowski wrzesień

Zebrani goście

W uroczystości uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Orkiestra Wojskowa.
Fot. B. Żarkowska
1939 – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, wyeksponowanej w Oddziale Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej. Główne
uroczystości zaś zorganizowane zostały przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września
1939 r. Rozpoczęły się one od odegrania przez
Orkiestrę Wojskową oraz wspólne odśpiewanie
hymnu narodowego. Następnie przed zebranymi
wystąpiła młodzież ZST, przypominając słowem
i piosenką okrutne wydarzenia sprzed 80 laty. Jed-

nym z punktów programu było złożenie kwiatów
przed tablicą poświęconą żołnierzom polskim,
Armii Kraków Karpaty poległym w bohaterskim
boju z najeźdźcą hitlerowskim pod Kolbuszową.

MODLITWA W INTENCJI
POLEGŁYCH
Następnie wszyscy zebrani, przy dźwiękach Orkiestry Woskowej, przemaszerowali na cmentarz
kolbuszowski, gdzie przy mogiłach poległych

Występ młodzieży
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Złożenie kwiatów
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Wspólna modlitwa i złożenie kwiatów na cmentarzu w Kolbuszowej

żołnierzy odmówiona została modlitwa, złożono
symboliczne wiązanki kwiatów oraz oddano salwę
honorową. O godz. 18.00 z kolei w kolbuszowskiej
kolegiacie odprawiona została Msza Św. w intencji
poległych za Ojczyznę, po której na Rynku, przed
pomnikiem poświęconym żołnierzom i bohaterom
walczącym i poległym za wolność, niepodległość
i suwerenność Ojczyzny, złożone zostały wiązanki
kwiatów.
Barbara Żarkowska

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Rady Powiatu w Kolbuszowej

Nowy ambulans dla SP ZOZ w Kolbuszowej

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji
pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. W programie tym znalazł się kolbuszowski szpital.
„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny
etap reformy systemu ratownictwa medycznego,
którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia
2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo
Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”,
w ramach której przekazano do 100 oddziałów
ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny
do ratowania życia. W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie rozdysponowanych
200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów
ratownictwa medycznego.
Podpisywanie umowy na dofinansowanie odbywać
się będzie w całym kraju we wrześniu i październiku. Dlatego też w dniu 3 września do Kolbuszowej przyjechała Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej jako
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podpisała
umowę dofinansowania ambulansu na potrzeby SP
ZOZ w Kolbuszowej. Szpital reprezentował Dyrektor Zbigniew Strzelczyk. Uroczyste podpisanie
umowy odbyło się w obecności Posłów na Sejm RP

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej
Krystyny Wróblewskiej i Zbigniewa Chmielowca,
Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a także
Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.
„Zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratun-

kowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa
i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego
w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie,
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dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich
starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę
karetek” – mówiła podczas spotkania w starostwie
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Budżet
programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.
„Dotacja przyznana w ramach zawartej w dniu
dzisiejszym umowy przewiduje dofinansowanie
zakupu nowego ambulansu do kwoty 400 tys. zł,
a wymiana ambulansu z pewnością przyczyni się

do poprawy bezpieczeństwa zespołów ratownictwa
medycznego oraz zapewnienia bezawaryjnej ciągłości świadczonych usług” – wyjaśnia dyrektor
Zbigniew Strzelczyk. I dodaje, że „Jeszcze w tym
roku do naszej lecznicy trafi nowy ambulans wraz
z wyposażeniem”.
Ze wsparcia przekazanego przez Ministerstwo
Zdrowia zadowolony jest również uczestniczący
w spotkaniu Starosta Józef Kardyś: „Cieszymy się

Nr 312
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.
To uwalnia nasze kolejne działania, gdyż szpital
potrzeb ma dużo więcej” - mówi Starosta Józef
Kardyś.
Program wymiany ambulansów zakłada wymianę
samochodów dla ratownictwa medycznego starszych niż 6 lat. Ogółem w regionie wymienionych
zostanie 12 karetek pogotowania.
Opr. Anna Stec

Dopłaty do biletów miesięcznych

Radni Rady Powiatu, podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (22 sierpnia), podjęli uchwałę w ślad za którą od roku
szkolnego 2019/2020 obowiązywać będą dopłaty do biletów miesięcznych. O dopłaty mogą starać się uczniowie uczęszczający do
szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego.
Dopłaty przysługują uczniom klas I, II, III oraz
IV, dojeżdżającym do szkół, znajdujących się poza
miejscem zamieszkania. Na największą ulgę wynoszącą 50 procent kosztów biletu mogą liczyć
uczniowie klas pierwszych. Uczniom klas II, III
i IV z kolei przysługuje zniżka w wysokości 30
proc. wartości zakupionego biletu.
Warunkiem otrzymania refundacji jest okazanie
przez ucznia w sekretariacie szkoły imiennego
biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc
w określonym terminie.
Należy pamiętać, że uczeń może stracić prawo do
refundacji biletu w następujących przypadkach:
- gdy przestaje kontynuować naukę w szkole średniej, dla której organem prowadzącym jest Powiat
Kolbuszowski
- gdy została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły
- gdy przekroczył w czasie roku szkolnego liczbę
30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach szkolnych

Radni Rady Powiatu, podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (22 sierpnia), podjęli uchwałę
w ślad za którą od roku szkolnego 2019/2020 obowiązywać będą dopłaty do biletów miesięcznych.
Fot. B. Żarkowska
- otrzymania nagannej oceny z zachowania za I semestr roku szkolnego 2019/2020.
Refundacja kosztów biletu miesięcznego dla
uczniów wybierających szkoły średnie prowa-

Kolbuszowa dnia 11.09.2019 r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz.
2096) i w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.1474)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/II/4/2019 z dnia 11.09.2019 r
(znak sprawy: AB.6747.6.5.2019)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek
1a z wniosku z dnia 19.07.2019 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej „Do Tęczy” - od drogi 104105
R „Jasionka - Rościuszek”, na działkach położonych w Krzątce:
1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 1261/1, 1289/1, 1261/3, 1203, 1205;
2. Działki dzielone pod inwestycję:
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1. 1262/2 (podlegająca podziałowi na działki (1262/3 i 1262/4);
2. 1263/2 (podlegająca podziałowi na działki (1263/3 i 1263/4);

dzone przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego
obowiązuje już kilka lat. Ta forma pomocy ma
przede wszystkim zachęcić młodzież do wybierania placówek ponadpodstawowych, dostępnych
w naszym powiecie.
Barbara Żarkowska

3. 1264/2 (podlegająca podziałowi na działki (1264/3 i 1264/4);
4. 1265/2 (podlegająca podziałowi na działki (1265/3 i 1265/4);
5. 1268
(podlegająca podziałowi na działki (1268/1 i 1268/2);
6. 1269
(podlegająca podziałowi na działki (1269/1 i 1269/2);
7. 1270
(podlegająca podziałowi na działki (1270/1 i 1270/2);
8. 1271
(podlegająca podziałowi na działki (1271/1 i 1271/2);
9. 1272
(podlegająca podziałowi na działki (1272/1 i 1272/2);
10. 1273
(podlegająca podziałowi na działki (1273/1 i 1273/2);
11. 1278
(podlegająca podziałowi na działki (1278/1 i 1278/2);
12. 1279
(podlegająca podziałowi na działki (1279/1 i 1279/2);
13. 1287
(podlegająca podziałowi na działki (1287/1 i 1287/2);
14. 1288
(podlegająca podziałowi na działki (1288/1 i 1288/2);
15. 1289/2 (podlegająca podziałowi na działki (1289/3 i 1289/4);
16. 1260
(podlegająca podziałowi na działki (1260/1, 1260/2 i 1260/3);
17. 1202
(podlegająca podziałowi na działki (1202/1 i 1202/2);
18. 1201/2 (podlegająca podziałowi na działki (1201/5 i 1201/6);
19. 1201/4 (podlegająca podziałowi na działki (1201/7 i 1201/8);
W nawiasach wskazano działki po podziale, ponadto wytłuszczoną
czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone
pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora.
3. DZIAŁKI, KTÓRE SĄ PLANOWANE DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY
MAJDAN KRÓLEWSKI:
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1203, 1205, 1262/3 (1262/2)*, 1263/3 (1263/2)* 1264/3 (1264/2)*,
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1265/3 (1265/2)*, 1268/1 (1268)*, 1269/1 (1269)*, 1270/1 (1270)*,
1271/1 (1271)*, 1272/1 (1272)*, 1273/1 (1273)*, 1278/1 (1278)*,
1279/1 (1279)*, 1287/1 (1287)*, 1288/1 (1288)*, 1289/3 (1289/2)* ,
1260/1 (1260)* , 1202/1 (1202)*, 1201/5 (1201/2)*, 1201/7 (1201/4)*.
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
4. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH
KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 892/1;
obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan

Królewski:
1262/1, 1311, 1201/4, 1258, 1259, 1260, 1261/2, 1289/2, 1270, 1268,
1265/2, 1262/2.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby
budowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: 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. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Kolbuszowa dnia 10.09.2019 r

Kolbuszowa dnia 10.09.2019 r

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096)
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 1474)

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz.
2096) i w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.1474)

zawiadamiam
że w 02.09.2019 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec,
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej Kopcie - Zapole
w m. Kopcie, na działkach położonych w Wilczej Woli, Lipnicy i Kopciach
(sygn. sprawy: AB.6740 .6. 7. 2019).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone
w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną
w kolorze czarnym):
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
5737;
Obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1839/1, 1839/2.
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
czarnym):
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
5862
(podlegająca podziałowi na działki (5862/1 i 5862/2);
Obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1813
(podlegająca podziałowi na działki 1813/1 i 1813/2
1829
(podlegająca podziałowi na działki 1829/1 i 1829/2);
1833/1 (podlegająca podziałowi na działki 1833/3 i 1833/4);
1833/2 (podlegająca podziałowi na działki 1833/5 i 1833/6);
Obręb 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
6092
(podlegająca podziałowi na działki 6092/1 i 6092/2);
6093
(podlegająca podziałowi na działki 6093/1 i 6093/2);
6094
(podlegająca podziałowi na działki 6094/1 i 6094/2);
6095/1 (podlegająca podziałowi na działki 6095/3, 6095/4 i 6095/5);
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 Dzikowiec:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
5862/1 (5862)*;
Obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1813/1 (1813)*, 1829/1 (1829)*, 1833/3 (1833/1)*, 1833/5 (1833/2)*;
Obręb 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
6092/1 (6092)*, 6093/1 (6093)*, 6094/1 (6094)*, 6095/3, 6095/4
(6095/1)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV.
OKREŚLENIE
NIERUCHOMOŚCI
LUB
ICH
CZĘŚCI,
Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
czerwonym):
Obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
1840/1;
Obręb 0006 Lipnica, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:
6045/1, 6000.
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.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/II/3/2019 z dnia 10.09.2019 r
(znak sprawy: AB.6747.6.6.2019)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek
1a z wniosku z dnia 19.07.2019 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na
działce nr 445, na działkach położonych w Komorowie
1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 445, 446;
2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1. 444(podlegająca podziałowi na działki (444/1 i 444/2);
2. 454/1 (podlegająca podziałowi na działki (454/3 i 454/4);
3. 453
(podlegająca podziałowi na działki (453/1 i 453/2);
4. 452
(podlegająca podziałowi na działki (452/1 i 452/2);
5. 450
(podlegająca podziałowi na działki (450/1, 450/2, 450/3);
6. 451
(podlegająca podziałowi na działki (451/1 i 451/2);
7. 447/2 (podlegająca podziałowi na działki (447/5 i 447/6);
8. 447/1 (podlegająca podziałowi na działki (447/3 i 447/4);
9. 448
(podlegająca podziałowi na działki (448/1 i 448/2);
10. 449/5 (podlegająca podziałowi na działki (449/9 i 449/10);
11. 1707/3 (podlegająca podziałowi na działki (1707/6 i 1707/7);
12. 415/2 (podlegająca podziałowi na działki (415/3, 415/4 i 415/5);
13. 415/1 (podlegająca podziałowi na działki (415/6 i 415/7);
14. 416/2 (podlegająca podziałowi na działki (416/3 i 416/4);
15. 417
(podlegająca podziałowi na działki (417/1 i 417/2);
W nawiasach wskazano działki po podziale, ponadto wytłuszczoną
czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone
pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora.
3. DZIAŁKI, KTÓRE SĄ PLANOWANE DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY
MAJDAN KRÓLEWSKI:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
445, 446, 444/1 (444)*, 454/3 (454/1)*, 453/1 (453)*, 452/1 (452)*,
450/1 i 450/2 (450)*, 451/1 (451)*, 447/5 (447/2)*, 447/3 (447/1)*,
448/1 (448)*, 449/9 (449/5)*, 1707/6 (1707/3)*, 415/3 i 415/4
(415/2)*, 415/6 (415/1)*, 416/3 (416/2)*, 417/1 (417)*.
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
4. NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE
BĘDZIE OGRANICZONE:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
447/1, 415/2, 450, 451, 426, 439, 477/1, 412, 413, 414, 415/1, 416/2,
417, 443, 444, 453, 447/2.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby
budowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: 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. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
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Nowy sprzęt w kolbuszowskiej
Komendzie Straży Pożarnej

Skokochron to najnowszy sprzęt, jaki trafił do jednostki kolbuszowskiej Komendy Straży Pożarnej. Został on zakupiony przy
udziale finansowym Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego oraz gmin z naszego powiatu.

Skokochron jest urządzeniem ratowniczym amortyzującym skok i zabezpieczającym przed obrażeniami

W sumie nowy skokochron kosztował 28 tys.
zł. Zakup tego urządzenia kwotą 5 tys. zł wsparł
Powiat Kolbuszowski, reszta pochodziła z samorządów gminnych. Jednostki te przekazały następujące kwoty: 2 300 zł - gmina Niwiska, 2 400
zł - gmina Dzikowiec, 2 600 zł - gmina Raniżów,
3 000 zł - gmina Cmolas, 3 700 zł - gmina Majdan
Królewski, 9 000 zł - gmina Kolbuszowa.
Skokochron jest już na wyposażeniu specjalistycznego samochodu strażackiego Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, który dodatkowo posiada specjalny podnośnik i drabinę SHD 25. Przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności
z wyższych kondygnacji płonących budynków,

w przypadku utrudnionego dostępu innego sprzętu
ratowniczego. Może być również wykorzystany
podczas akcji związanych z udzielaniem pomocy
podczas prób samobójczych, chcących skoczyć
z dużej wysokości. Skokochron po rozłożeniu ma
wymiary 3,4 m x 3,4 m.
Opr. B Żarkowska

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

q

P O W I A T O W Y

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

Spotkanie na zakończenie zadania
„Aktywne KGW Nowa Wieś”

W dniu 24 sierpnia br. w Nowej Wsi na placu po byłej szkole odbyło się spotkanie integracyjne, w którym wzięły udział rodziny
z powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego. Spotkanie zakończyło realizację oferty zadania publicznego Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pt. „Aktywne KGW Nowa Wieś”.
W ramach zadania zrealizowano:
• konkurs historyczno-patriotyczny z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
pt. „Wolna i Niepodległa”,
• rodzinną wycieczkę do Blizny i Pustkowa,
• zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej
„Białkówka”,
• spotkanie integracyjne- pieczenie ziemniaka.
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata
2014-2020 dofinansowano z budżetu województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ze środków Gminy
Kolbuszowa, z wkładu własnego, wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego.
Spotkania uświetniały Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus oraz Radna
Gminy Kolbuszowa Grażyna Halat. Ostatnie zaszczycił również ksiądz dziekan Jan Pępek z księdzem Wojciechem
Swojskie jadło- bigos staropolski, chleb ze
smalcem, kapusta ziemniaczana, brozioki, bułki
drożdżowe, ogórki kiszone- przygotowały panie
z KGW Nowa Wieś, grillowanie mięsa, kiełbasy,
kaszanki i ziemniaków odbywało się pod czujnym
okiem panów. Na dzieci czekała paszcza rekina,
malowanki, układanki, liczne gadżety i nagrody.
Do tańca przygrywała rodzima kapela.
Janina Augustyn
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Nakręceni na pracęprzystanek w Kolbuszowej!
Kolbuszowa była jednym z przystanków, który znalazł się na mapie wydarzenia
„Nakręceni na pracę- rowerem przez Podkarpacie”. W tygodniowej wyprawie rowerowej brały udział osoby z niepełnosprawnościami, pracodawcy, przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz portalu rekrutacyjnego dla
osób z niepełnosprawnościami Werbeo.
Mieli oni do pokonania trasę prowadzącą od Jarosławia, gdzie 12 września rozpoczęli swój rajd, przez
takie miasta jak: Leżajsk, Kolbuszowa, Rzeszów,

Krosno, Sanok, Przemyśl, aż do Zarzecza, gdzie 18
września odbył się finał akcji.
Do Kolbuszowej rowerzyści przybyli w piątek,

23
13 września. Na placu obok Krytej Pływalni Fregata zorganizowali happening, który miał na celu
zachęcić pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Obok basenu na rowerzystów czekali Sekretarz
Kolbuszowej, podopieczni i przedstawiciele Fundacji Centrum Animacji Społecznej z Cmolasu,
Warszatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej,
mieszkańcy oraz organizatorzy wydarzenia.
Uczestnicy akcji dzwonkami rowerów „budzili” pracodawców do większego zaangażowania
w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
W dalszą drogę z Kolbuszowej wyruszyli w sobotni poranek.

Kolbuszowianie w Obrazowie

W dniu 7 września br. grupa zawodników z Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking wzięła udział w zawodach sportowych
organizowanych w ramach Europejskiego Święta Jabłka (7-8 września 2019 r.) w Obrazowie (powiat sandomierski). Program
zawodów sportowych obejmował bieg na dystansie 5 i 10 km, wędkowanie oraz rajd dla kijkarzy na dystansie 5 km. Trasa marszu
zgodnie z nazwą „Jabłoniowym szlakiem” wiodła ulicami i drogami asfaltowymi wśród sadów. Piękna pogoda, delikatny wiatr
i dobre humory dopisywały wszystkim uczestnikom zawodów.
Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe oraz
statuetki. Zawodników nordicu klasyfikowano
tylko w klasyfikacji OPEN. Mimo lekkiego upału
i trudnej trasy do pokonania – drogi asfaltowe,
kostkowe – kolbuszowianki z sukcesem ukończyły
zawody. W klasyfikacji OPEN Krystyna Styga zajęła II miejsce, a Małgorzata Sitko zajęła III lokatę .
Dodatkową atrakcją sportowych zmagań był Bieg

w Szpilkach wywołujący wiele emocji i zabawy.
Kolbuszowianki także przygotowały stosowne
obuwie (szpilki) i stroje tak, aby wziąć udział
w biegu. W atmosferze radości i śmiechu panie
pokonywały dystans 300 metrów. Tu najszybszą
była Aleksandra Trętowicz.
Wszyscy klubowicze ukończyli zawody zadowoleni. Z poczuciem sprawdzenia siebie

i osiągnięcia dobrych czasów, z pamiątkowymi
medalami i statuetkami uczestnicy wracali do
Kolbuszowej.
Zachęcamy wszystkich do aktywności sportowej
– trenowania i udziału w zajęciach oraz wyjazdach
na zawody. Zawsze jest to czas mile spędzony,
przynoszący korzyści zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking
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Za nami
Lasowiackie
Dożynki!

Dziękując za tegoroczne plony
mieszkańcy, rolnicy oraz władze samorządowe uczestniczyli 25 sierpnia w dożynkach Gminy Kolbuszowa. Tegorocznym gospodarzem święta plonów była
Huta Przedborska.

Uroczystości rozpoczęła polowa Msza Święta
odprawiona w intencji rolników i producentów
żywności, podczas której nastąpiło poświęcenie
chleba oraz wieńców dożynkowych.
Po nabożeństwie przybyłych gości serdecznie
przywitała sołtys Huty Przedborskiej Krystyna
Dłużeń. Następnie został rozstrzygnięty konkurs
dożynkowy, do którego przystąpiło 15 zespołów.
Dwa pierwsze miejsca za najlepszy tradycyjny
wieniec otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich
z Huty Przedborskiej i Domatkowa, natomiast

konkurs na tradycyjny
chleb dożynkowy wygrały
Kolbuszowskie Koło Kobiet oraz Koło Gospodyń
Wiejskich ze Świerczowa.
Funkcję starostów dożynkowych pełnili Anna
i Przemysław Rybiccy,
którzy zgodnie z tradycją
przekazali władzom chleb
z tegorocznych zbiorów.
Bochenki otrzymali:
Gospodarz Gminy Jan
Zuba, Poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec,
Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek
Koziorowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Radny Rady Powiatu
Marek Kuna, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszowej Krzysztof Wilk oraz Dziekan
Dekanatu Kolbuszowa - Wschód ks. Kazimierz
Osak i Proboszcz Parafii w Przedborzu ks. Józef
Jaworski.
Ciekawym punktem programu było widowisko
plenerowe pt. „Lasowiackie Dożynki w Hucie

PODZIĘKOWANIE
dla

Wszystkich, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach okazali nam wiele
serca, życzliwości i wsparcia po śmierci naszej mamy
ŚP. ZOFII KORZĘPY
Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom,Sąsiadom oraz
Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
i jej ostatniej drodze, za okazaną pomoc, modlitwę oraz liczne intencje mszalne.
Serdeczne podziękowania
składają córki
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Przedborskiej”. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły taneczno-muzyczne, m.in.: KGW
Przedbórz, KGW Huta Przedborska, Zespół
Ludowy „Górniacy”, Zespół Ludowy Wolanie
z Domatkowa i Grupa Folklorystyczna Seniorów
„Ziemia Kolbuszowska”, a także kapele: Cmolaskie Chłopki, Jurka Wrony, Lasowiackie Hulaki
i Kapela z Huty Przedborskiej.
Wieczorem do zabawy tanecznej zaprosił zespół
Golden Time.

Rodzinie zmarłego

Andrzeja Dudzińskiego
emerytowanego pracownika
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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Pożegnanie
wakacji
w Widełce!

W niedzielne popołudnie, 1 września mieszkańcy Widełki i okolicznych
miejscowości bawili się na Pikniku Rodzinnym z okazji zakończenia wakacji.
Impreza odbyła się na placu przy remizie
OSP w Widełce. Pogoda dopisała, a organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
Dla najmłodszych strefę zabaw przygotowali animatorzy „AniMisie”. Była Myszka Miki, bańki
mydlane, malowanie twarzy i tatuaże oraz tańce
i zabawy ruchowe. Dzieci mogły również korzystać z darmowych trampolin i zjeżdżalni.
Na scenie zagrały i zaśpiewały lokalne grupy muzyczne: Zespół Folklorystyczny Seniorów „Ziemia
Kolbuszowska” oraz KGW „Prymule” z Mechowca. Pyszny poczęstunek uczestnikom pikniku zapewnili Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
druhowie OSP. Na zabawę przybyli także motocykliści, a chętni mogli pooglądać wyposażenie
wozu strażackiego.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z DJ’em.

Kolbuszowskie Towarzystwo
Retrocyklistów na podium!
W dniach 7-8 września Kolbuszowskie Towarzystwo Retrocyklistów wzięło udział
w Ulicznym Retro Wyścigu Kolarskim zorganizowanym przez Radomskie Towarzystwo
Retrocyklistów „Sprężyści” w ramach 12 Międzynarodowego Rajdu Dawnych Automobili, Motocykli i Rowerów.
Walka o medale rozgrywana była w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni i dzieci. Pierwsze
miejsce w wyścigu kolarskim zdobył reprezentant
Kolbuszowskiego Towarzystwa Retrocyklistów

Marek Kołodziej. W kategorii dzieci pierwsze
i drugie miejsce również zajęły kolbuszowskie
reprezentantki: Aniela i Róża. Serdecznie gratulujemy!

„PREFABET” ogrodem roku
2019 w okręgu podkarpackim
W dniu 25 sierpnia 2019 r. delegacja z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prefabet” w Kolbuszowej miała zaszczyt gościć na okręgowych dniach działkowca w Rzeszowie. Wydarzenie zgromadziło działkowców z całego Podkarpacia oraz liczne grono
przedstawicieli samorządów.
Jednym z punktów imprezy dożynkowej było rozstrzygnięcie konkursów okręgowych na „Ogród
Roku 2019”, „ Działkę Roku 2019” i „Najpiękniejszy kosz dożynkowy 2019”.
Mamy zaszczyt poinformować, ze Rodzinny
Ogród Działkowy „Prefabet” z Kolbuszowej zdobył pierwsze miejsce w kategoriach „Ogród Roku
2019” oraz „Najpiękniejszy kosz dożynkowy”.
Zajęcie tak wysokiego miejsca zobowiązuje nas
do jeszcze większej pracy na rzecz Ogrodu, gdyż
w przyszłym roku będziemy reprezentować cały
okręg podkarpacki w konkursie ogólnopolskim.

Liczymy, że ogólnopolska komisja konkursowa
doceni nasz Ogród i przyczynimy się do promocji
naszego regionu, miasta i gminy Kolbuszowa.
W imieniu Zarządu ROD „PREFABET” dziękuję pani Elżbiecie Słomińskiej za przygotowanie
kosza dożynkowego, który został doceniony jako
najpiękniejszy oraz wszystkim działkowiczom,
którzy zaangażowali się w przygotowanie swoich
działek do konkursu „Ogród Roku 2019” .
Andrzej Chmielowski
Prezes ROD „Prefabet”
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Część III

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.
Walne Zebranie członków w 1938 r. ponownie dokonało wyboru Adama
Kozłowieckiego na funkcję prezesa oraz rozszerzyło skład Rady Oddziału.
Prawdopodobnie wiele z wymienionych w protokole osób brało udział rok
później w zjeździe w Hucie Komorowskiej.
“Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Lwowskiego PTL odbyty w dniu
23.04.1938 we Lwowie przy ul. Św. Marka 1
Zebranie zagaja i przewodniczy p. Prezes Adam Kozłowiecki. Na wstępie
stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującym
statutem, wobec czego zapadłe uchwały będą miały moc obowiązującą.
W zagajeniu Przewodniczący przedstawia trudności, jakie Zarząd w roku
sprawozdawczym miał do pokonania, proponuje zwiększenie składu przyszłego
Zarządu i apeluje do członków, by zechcieli regularnie wpłacać wkładki. /./
Po przerwie przewodnictwo obejmuje inż. Gańczakowski, zaznaczając,
że na ostatnim posiedzeniu Zarządu zastanawiano się nad wyborem prezesa
i wiceprezesa. Zarząd postanowił powołać na prezesa dotychczas godność
tę piastującego P. prezesa Kozłowieckiego. Zebrani gorącem aplauzem dają
wyraz swej jednomyślności. Z kolei P. Przewodniczący zaznacza, że chciał
zrezygnować z godności prezesa, ponieważ jednak rezygnacji nie przyjęto
- zdecydował się na kandydaturę. Prosi o ewentualne stawianie innych wniosków. /./
Inż. Gańczakowski zarządza głosowanie na prezesa i wiceprezesa, w wyniku którego prezesem wybrano p. Kozłowieckiego, zaś wiceprezesem Inż.
Gańczakowskiego.
Następuje wybór członków Zarządu. Przewodniczący podkreślił, że w tym
roku powiększono skład Zarządu wobec projektowanego utworzenia całego
szeregu nowych sekcji. Proponowany przez Zarząd skład członków Zarządu
przyjęto. W skład nowego Zarządu weszli pp. Batko, Bachmann. Dobiecki.
Dudik. hr. Dzieduszycki. Gieruszyński. Gajewski. Janiczek. Kolasiński.
Madeyski. Kowalski. Roszkowski W. Roszkowski A., Roliński. Sowiński,
Sokulski. Starościak. Treszka. hr. Tarnowski. hr. Tyszkiewicz. Wierdak.
Wysocki. Wasilewski.
Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:
Członkowie: pp. Zaklika. Jaroszewicz. Heppé.
Zastępcy: pp. inż. Janusz Zaremba. inż. Hassny.
Jako delegatów na Zebranie Delegatów wybrano pp.:
Delegaci: inż. Batko. inż. Starościak. dyr. Stuchły. hr. Tarnowski. J. Treszka.
Zastępcy: A. Roszkowski. M. Sokolski. Z. Zaklika.” 1
Jeszcze w tym samym roku 1938 Adamowi Kozłowieckiemu minęła kadencja w Radzie Delagatów PTL.
“Protokół z Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego odbytego
dnia 27 marca 1938 w sali Polskiego Towarzystwa Politechnicznego przy ul.
Zimorowicza 9 o godzinie 11-tej. /./

Obecni: pp. Prof. Roszkowski, Adam hr. Stadnieki, prof. dr Szymon Wierdak; Stefan Niwiński, prof. Kozikowski, St. hr. Zamoyski, H. hr. Tarnowski.
inż. Czaykowski, Leon Mroczkiewicz, Zygmunt hr. Skórzewski, Antoni
Linke, dyr. Edward Roliński, Ludwik ks. Czetwertyński. Edward Paprzycki,
Czesław Jankowski, Roman Trębski, Stefan Mądrzykowski, inż. Niedenthal,
inż. Stanisław Nowacki, inż. Teodor Starościak, Prof. inż. Jan Ladenberger,
inż. Mieczysław Janiczek, insp. inż. Zdzisław Gańczakowski, inż. Tadeusz
Kolasiński, Stanisław Batko, inż. Antoni Ilgner, Adam Kozłowiecki, inż. Mieczysław Sokulski, inż. Tadeusz Gieruszyński, Józef Treszka, dyr. Stanisław
Sowiński, inż. Mączyński. /./
7. Wybór prezesa, wiceprezesów i 5 członków Rady Naczelnej w miejsce
ustępujących z tytułu starszeństwa. /./
Ad 7. Po przerwie wysuwa kandydaturę hr Tarnowskiego na prezesa, na wiceprezesów proponuje prof. Kozikowskiego i ks. Czetwertyńskiego w miejsce
ustępujących pp. Kozłowieckiego i dyr. Kączkowskiego.” 2
Sylwan tym razem zamieścił zdjęcie (co raczej się nie zdarzało) na którym
widoczni są członkowie Zebrania Delegatów P.T.L. [Wydaje się, że Kozłowiecki siedzi pierwszy z prawej. Na zdjęciu widoczna jest kobieta.]
W 1938 r. w Sylwanie znajdujemy zapis o Uroczystości w której brał udział
Adam Kozłowiecki zatytułowany: “Lwów kolebką polskiej nauki o lesie”.
“W drugim dniu Zielonych Świąt Lwów gościł Zjazd Absolwentów i Słuchaczy b. Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie. /./
Lwowskie obrady Zjazdu rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem w kościele św. Mikołaja. Następnie uczestnicy udali się do b. siedziby Szkoły
przy ul. św. Marka, gdzie powitał ich w imieniu Wydziału Leśnego Polit.
Lwowskiej prof. dr Suchecki. /./
Na Zjeździe byli obecni przedstawiciele władz i urzędów: /./
- prezes Oddz. Lwów. P. T. P. Kozłowiecki, - /./
Na bankiecie, którym zakończony został Zjazd, przemawiali [m.in..] - Prezes Kozłowiecki - /./ podnosząc zasługi Szkoły, która winna stać się wzorem
dla naszych wyższych uczelni leśnych.” 3

5. OSTATNI PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ ZJAZD
ODDZIAŁU LWOWSKIEGO.
Najważniejsza - dla nas zebranych na tej Konferencji - informacja znajduje
się w Sylwanie w roku 1939.
“Komunikat Oddziału Warszawskiego P. T. L. do Członków. /./
4. Wycieczki:
a) Zarząd Oddziału Lwowskiego P. T. L. zaprasza pp. Członków na wycieczkę
2 Sylwan 5-6.1938 s. 142
3 Sylwan 5-6.1938, s. 148-149

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 312

do maj. Huta Komorowska, własność p. Adama Kozłowieckiego - w dn. 28.
VI. br. W załączeniu przesyłamy druk zgłoszeniowy.” 4
Jak dotąd nie udało się odnaleźć więcej informacji o tym Zjeździe. Pozostało jednak bardzo cenne zdjęcie w zbiorach Muzeum w Hucie Komorowskiej.

6. KALENDARIUM
Oto kalendarium zachowanych informacji o pracach Towarzystwa Leśnego,
z zaznaczeniem lat w których Adam Kozłowiecki został w nich wymieniony
oraz pisał publikowane teksty. Domniemywać jednak możemy, że brał udział
we wszystkich Walnych Zgromadzeniach.
1901
Walne Zgromadzenie Towarzystwa [Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego]
we Lwowie 8-10.XI
= Adam Kozłowiecki wstępuje do Towarzystwa
1903
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 5-7.X
1906
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 12-14.VIII
= list Kozłowieckiego do Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego
ws. Dodatku handlowego do Sylwana
1907
Walne Zgromadzenie Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie
18-21.VIII
(odbyło się bezpośrednio po Zjeździe Leśników)
= Adam Kozłowiecki stawia wnioski
1908
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Samborze - zmiany w statucie - 23-26.VIII
1909
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Tarnowie 22-24.VIII
1910
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Stryju 8-9.VIII
1911
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 9-11.X
1912
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Brodach 23-24.X
1913
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 29-30.VIII
		
= Sylwan - 2 artykuły Kozłowieckiego
1914
		
= Sylwan - 4 artykuły Kozłowieckiego (w tym tekst o Towarzystwie)
1915
		
= Sylwan - 1 artykuł Kozłowieckiego
1916
1917
Sprawozdanie za lata 1913/14, 1915 i 1916 (bo od 1913 nie było Walnego)
1918
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 3.VI
1919
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 3.IX
1920
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 20.XII
=> przemianowane na: Małopolskie Tow. Leśne
1921
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 9-10.XII
1922
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 17.X
1923
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie VII
1924
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 16.VIII
1925
Walne Zgromadzenie Towarzystwa we Lwowie 14.IX
=> przemianowane na: Polskie Towarzystwo Leśne
1927
4 Sylwan 5-6.1939, s. 213
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Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie
		
= Sylwan - 4 artykuły Kozłowieckiego
		
= Przegląd Leśniczy - 1 artykuł Kozłowieckiego
1928
I Zebr. Delegatów PTL w Warszawie 23.VII - prezes Zygmunt Plater
- członek Rady: Kozłowiecki
I Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 22-23.IX
- Obecny Kozłowiecki Adam
1929
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 23.IX
1930
2 Ogólne Zebr. Delegatów PTL we Lwowie 6.VII
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 19.X
1931
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 17-18.X
III Ogólne Zebr. Delegatów we Lwowie 6.XII
		
= Sylwan - 2 artykuły Kozłowieckiego
1932
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 24.X
4 Ogólne Zebr. Delegatów we Lwowie 11.XII
1933
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 5.XI
prezesem wybrano Kazimierza Pilata
5 Ogólne Zebr. Delegatów we Lwowie 10.XII
		
= Adam Kozłowiecki, Gawędy Leśne, Lwów 1933
1934
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 30.IX
= Broszura “O utrzymaniu Oddziału Lasowego Politechniki Lwowskiej”,
Lwów 1934; artykuł Adama Kozłowieckiego: Nieprzemyślany krok (s. 1619) - o ważnej roli studiów leśnych we Lwowie.
1935
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 6.X
- prezesem został Adam Kozłowiecki
Nadzyczajne Ogólne Zebranie Delegatów PTL 16.06.1935
- obecni: członkowie Rady Naczelnej - A. Kozłowiecki
1937
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 31.I
- wybrany ponownie Adam Kozłowiecki
= artykuł w Aktualnych Wiadomościach Leśniczych - o ustawie leśnej.
1938
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 23.I
- prezesem wybrany Adam Kozłowiecki
Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału PTLwe Lwowie 23.IV
- prezes Adam Kozłowiecki
8 Ogólne Zebr. Delegatów we Lwowie 27.III
- prezes Hieronim Tarnowski
(czyli Adam Kozłowiecki ustąpił z grona Delegatów)
W posiadaniu Muzem im. Kard. Kozłowieckiego są teksty w maszynopisach bez dat. Są one świadectwem naprawdę dogłębnego zaangażowania
Adama Kozłowieckiego w sprawy gospodarki leśnej w Polsce.
- Czy laikowi wolno eksperymentować ?
Obok studjowania dzieł naukowych miałem sposobność spędzając dużo
czasu w lesie często spostrzegać pewne zjawiska w życiu drzew i zespołów
leśnych, których na podstawie przeczytanych dzieł nie umiałem sobie wytłumaczyć. Aby je zrozumieć musiałem drogą obserwacji wyrabiać sobie zdania
własne i sprawdzać trafność tego zdania znowu drogą doświadczeń. /./
Nauka nie jest celem sama w sobie, celem samym w sobie jest tylko Bóg.
Celem nauki jest praca dla społeczeństwa a aby ten cel osiągnąć nauka ma
prawa ale i obowiązek badać każde zjawisko mające wpływ na przedmiot,
którym się zajmuje i wydawać o nim sąd.
- [Brak tytułu] Wiadomo, że Polska pod względem obszaru lasów stoi na
13-tym miejscu w Europie ...
Zrozumiałym zatym jest, że troska o las i jego zagospodarowanie winna
być jedną z bażdzo ważnych trosk rządu i społeczeństwa. Czyniąc zadość tej
potrzebie, w dwa miesiące niespełna po maju 1926 r., dekretem Prezydenta
R.P. wyszła ustawa o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa,
a w parę lat potym o zagospodarowaniu lasów państwowych. /./
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Zrozumiałe zatym, że Pol. Tow. Leśne od dłuższego już czasu poświęca
wiele uwagi kwestii ochrony lasów mniejszej własności, stara się wynaleść
sposoby podniesienia ich gospodarki i zainteresowania właścicieli w ich
utrzymaniu. /./
Zdaje się, że niesforny charakter Polaków, grzeszących jak się to często
konstatuje przerostem indywidualizmu, zmusza rząd właśnie do tłumienia
samoistnej inicjatywy i przyzwyczajania Polaków, że nie są oni tylko obywatelami, ale przede wszystkiem poddanymi Państwa.- /./
Trzeba przyznać, że metoda stosowana przez rząd jest zrozumiała. Marszałek Piłsudski powiedział, że Polaków trzebaby wychować do pracy państwowo-twórczej. Polacy muszą się nauczyć, że nie oni, lecz rząd decyduje co ma
się dziać na terenie państwa. Rząd tworzy ustawy, a społeczeństwo ma myśleć
jak się do nich stosować. Rząd tworzy ustawy i pilnuje ich wykonania, a nie
jak dawniej Sejm tworzył ustawy, a rząd jako władza wykonawcza musiał
sobie tylko łamać głowę nad ich wykonaniem.
- Z doświadczeń analfabety
-> tekst krótko omówiony wyżej
- Doświadczenia z lasem trwałym (Z tekstu wynika, że prawdopodobnie
napisany ok. 1934)
Jednym z bardzo interesujących problemów dotyczących gospodarstwa
leśnego, jest idea gospodarstwa bezzrębowego. /./
Z istoty idei wynika zatem, że wyklucza ona bezwzględnie zakładanie
zrębów czystych, a zbliża się do wszystkich innych form gospodarstwa
nasiennego, różniąc się od nich tylko tem, że podczas gdy w innych, dziś
ustalonych systemach okres odnowienia ograniczony jest do pewnych dłuższych lub krótszych okresów w czasie życia drzewostanu, tu okres ten nie ma
właściwie ani początku ani końca. Jak użytkowanie, tak i odnowienie odbywa
się w lesie trwale corocznie na całej przestrzeni lasu. /./
Widzimy z tego, że doświadczenia w zakresie idei lasu trwałego muszą
nietylko się liczyć z najrozamaitszemi warunkami siedliskowemi, muszą wyjaśnić kwestję stałości lub zmienności typu drzewostanów, a wreszcie muszą
się liczyć z koniecznością prowadzenia ich przez bardzo długie okresy czasu.
- Zmartwienie Panów Leśnych
Ledwie naród uzyskał niepodległość powiedziano: ”Panom leśnym”, że
ich warsztaty operacyjne zostają upaństwowione, potem odbudowa, potem ,
przy końcu ustawa o ochranie lasów. Wszystko bez pytania „Panów” o radę
i wszystko nieprzyjemne. Wszystko to już fakty dokonane i minione niektó-

Zabierzmy
dzieci do
biblioteki!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zakwalifikowała
się do projektu „Z książką na start” organizowanego przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała Książka- Wielki
Człowiek”.
Tegoroczna kampania skierowana jest do dzieci
z roczników 2013–2016. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do
biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą. W wyprawce dzieci znajdą
książkę dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego
Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie nagrodzony imiennym
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re. Ale są i pomysły na przyszłość, a to lasy ochronne - bez uwolnienia od
podatku - a to przymus zatrudnienia personelu fachowego a to uczelnie, a to
izby rolnicze i wszystko o nas bez nas. /./
Niema co mówić „Panowie Leśni” - patrzymy a las to nie rola. Rolnik
przecież ziemi nie zje i jak spartaczy nie będzie jej, ale lasu ubędzie, a potrzeba
go. Otóż dlatego, że lasu potrzeba wszystkim - wszyscy się wtrącają i wtrącać
muszą.
- Właściciele wobec ochrony lasu, Adam Kozłowiecki, ziemianin
(tekst prawdopodobnie opublikowany, ale nie odnaleziono gdzie)
Nie ulega wątpliwości, że stosunek właścicieli do poczynań rządu w zakresie
ochrony lasu jest na ogół niechętny.
Przyczyną tego jest w pierwszym rzędzie brak zrozumienia własnego interesu, dalej niechęć do podporządkowania egoizmu interesowi publicznemu
i wreszcie brak wiary w celowość i nieufność do poczynań ustawodawstwa
i rządu w tej dziedzinie. Zmiana na lepsze jest trudna, ale nie niemożliwa.
Motto II
Adam Kozłowiecki, Gawędy Leśne, Lwów 1933, s.12-13.
Piękno zawodu leśnika
polega głównie na tem, że
wymaga poczucia obowiązku i wielkiego ograniczenia
egoizmu. Leśnik korzysta
wprawdzie z tego, co mu
pozostawiły poprzednie generacje, ale w zamian ma
obowiązek włożyć pracę
dla następnych.
Kto nie umie sobie powiedzieć, że nieokiełznana
chęć zysku nie jest głównym celem pracy, leśnikiem
być nie może.
Wszelki postęp musi tu
iść wolno, tak wolno, jak
mijają pokolenia ludzi,
a nawet życie drzewa.

dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Wyprawki będzie można odebrać zarówno w bibliotece głównej, jak również w bibliotekach filialnych!
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

*** (na kawę i miłość)
na ciebie zawsze mam czas
i na kawę
i święty spokój
na zakupy i na wiersze
w codzienności topię ten czar
w codzienności chcę cię bardziej
więcej
pod gwiaździstym niebem
z winem w dłoni
czuję na złoconej słońcem skórze
dreszcze
topię ten czar
na życie
i miłość zawsze mam czas
wiecznie pragnę więcej
Gielarowska Patrycja
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Przegląd Kolbuszowski

Liczy na młode talenty

Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją? Połącz piękne
z pożytecznym i zgłoś się do naszej
redakcji.

e

8

29

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!

17 28 37 295

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

ne videofilmowanie
wszelkich uroczystości
y tradycyjne ze zdjęciami
eNy
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

przegląd KOLBUSZOWSKI
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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

przegląd
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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

31
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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

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
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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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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

