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28
lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Dzień Seniora
w Widełce

Wspólne biesiadowanie, śpiewy
i długie rozmowy towarzyszyły mieszkańcom Widełki przy okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Seniora, które
odbyły się w sobotę, 12 października br.
w Domu Ludowym w Widełce.

Uroczystość jak co roku zgromadziła liczne grono
uczestników, a wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać m.in. Pana Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Pana Burmistrza Kolbuszowej
Jana Zubę, Pana Sołtysa wsi Widełka Stanisława
Rumaka, ks. Proboszcza Lucjana Kota z Parafii
Matki Bożej Królowej Polski, radnych miejskich
i powiatowych oraz gospodynie imprezy, czyli
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zadbały
o to, by na stołach było smacznie i swojsko.
Podczas uroczystości oficjalnie oddano do użytkowania pomieszczenie zaplecza kuchennego,
którego remont został dofinansowany ze środków
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2014-2020 w ramach projektu pn. „Modernizacja
zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia integracji mieszkańców”.
Przy realizacji projektu udział wzięły wszystkie
grupy działające na terenie wsi Widełka tj: Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi, filia biblioteki, a także Nadleśnictwo
Kolbuszowa.
Przy realizacji projektu udział wzięły wszystkie
grupy działające na terenie wsi Widełka tj: Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi, filia biblioteki, a także Nadleśnictwo
Kolbuszowa.
Projekt pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego
w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia
integracji mieszkańców” jest zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019
roku w ramach:

Szanowni Państwo!
Składam serdeczne wyrazy

PODZIĘKOWANIA

wszystkim Wyborcom
z terenu Powiatu Kolbuszowskiego
za liczny udział w wyborach parlamentarnych
do Sejmu i Senatu RP.
Dziękuję tym wszystkim, którzy oddali swój głos na kandydatów z listy
Prawa i Sprawiedliwości,
a w szczególności tym, którzy poparli moją kandydaturę.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec

Szanowni Państwo!
Składam serdeczne wyrazy

PODZIĘKOWANIA

wszystkim Wyborcom
z terenu Powiatu Kolbuszowskiego
za liczny udział w wyborach parlamentarnych
do Sejmu i Senatu RP.
Dziękuję tym wszystkim, którzy oddali swój głos na kandydatów
z listy Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności tym, którzy poparli
kandydaturę naszego Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Terenowego
Prawa i Sprawiedliwości Józef Kardyś

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.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec
Kandydat do Sejmu RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków
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35 rocznica...

Od kilku lat Przegląd Kolbuszowski
i kolbuszowska „Solidarność” w rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci
księdza Popiełuszki na ulicy Jego imienia
w Kolbuszowej zapala znicze.
W przeddzień 35-tej rocznicy, 18 października br.
jak co roku zapłonęło 35 symbolicznych świateł.
Z 19 na 20 października jakaś niewidzialna ręka
„uprowadziła” 21 płonących zniczy.
NIE USZANUJĄ NAWET MĘCZENNIKA!

XVII Gminny Festiwal Papieski
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KUPNIE
„Wy jesteście nadzieją świata”
Z okazji Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie został zorganizowany XVII Gminny Festiwal Papieski. Główne
cele festiwalu to pogłębienie znajomości osoby
i twórczości Jana Pawła II i upowszechnianie jej
w środowisku oraz promowanie młodych talentów.
Festiwal przeprowadzono w następujących kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne, list.
W niedzielę, 6 października odbył się uroczysty
finał konkursu, podczas którego występowali laureaci w poszczególnych kategoriach. Nagrody za
zajęcie I miejsc wręczali zaproszeni goście: Pan
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Pani
Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ks. Dziekan Kazimierz Osak, Wicedziekan ks. Lucjan Szumierz, Pan Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Krzysztof
Wójcicki Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Matejek Sekretarz Kolbuszowej w imieniu Pana
Burmistrza Jana Zuby, Pani Ewa Posłuszny i Pan
Roman Ząbczyk Radni Rady Powiatu, Pan Mieczysław Plizga Sołtys Kupna i osoby zasłużone dla
Kupna: Pan Józef Jakubczyk i Pan Adam Przybyło
oraz zaproszeni dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Po uroczystym koncercie można było podziwiać
wystawę prac plastycznych oraz skosztować „kremówek papieskich”.
Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Festiwalu, ich opiekunom dydaktycznym oraz kochanym rodzicom za wspaniałe
przygotowanie i udział w Festiwalu, który co roku
odbija się szerokim echem w środowisku lokal-

nym. Cieszy nas, że Festiwal jest miejscem kuźni
talentów indywidualnych i zbiorowych, jednoczy i scala rodziny, które tak licznie angażują się
i współtworzą tę uroczystość.
To do Was wszystkich odnoszą się słowa naszego
Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II: „Wy
jesteście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją
świata”.
Elżbieta Chmielowiec
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450 lat wsi Mazury

W chwili obecnej gmina Raniżów liczy osiem wiosek. Są nimi: Raniżów, Wola Raniżowska, Poręby Wolskie, Staniszewskie,
Zielonka, Posuchy, Mazury, Korczowiska. Wszystkie one posiadają swych sołtysów, rady sołeckie i radnych gminnych. Gdybyśmy
się cofnęli 400 lat wstecz, to na obszarze wymienionej gminy zobaczylibyśmy tylko trzy wioski: Raniżów, Wolę Raniżowską i Ossówkę. Ta ostatnia zajmowała rozległe grunty orne, łąkowe i leśne między Raniżowem, Górnem, Kamieniem i Turzą.
Spośród wymienionych miejscowości najstarszy
rodowód posiada Raniżów. Data utworzenia tej
prastarej stanicy wojskowej, strzegącej granicy
Polski z Rusią, nie jest znana. Być może sięga
początków Państwa Polskiego. Znana jest natomiast data lokacji Woli Raniżowskiej. Pierwotnie
Doblowej. Dokonał jej król Kazimierz Wielki 17
października 1366 r. Niedawno, bo 12 czerwca
2016 r. ta najstarsza w powiecie wioska obchodziła
jubileusz 650-lecia. Na tą okazję został zaprojektowany i ustanowiony jej herb, wydana książka
o dawnych pieczęciach i herbie oraz druga książka,
skromna monografia historyczna. Odsłonięto również tablicę pamiątkową odlaną w brązie.

Trzecią wioską, lokowaną 200 lat po Woli Raniżowskiej, była Ossówka (pisane przez dwa „s”).
Do istnienia powołał ją król Zygmunt August aktem lokacyjnym wydanym na zamku w Lublinie,
w dniu 8 sierpnia 1569 r. Jej zasadźcą był sołtys „szlachetnie urodzony” Stanisław Studzieński herbu Gryf. Z dokumentu tego dowiadujemy
się, iż zakładana „na surowym korzeniu”, czyli
na terenie leśnym wieś otrzymała „wolę” 16 lat.
Był to czas zwolnienia od wszelkich podatków
i danin, niezbędny na utworzenie gospodarstw
rolnych, zbudowania zagród i zagospodarowania
się kmieci oraz zagrodników, czyli różnego rodzaju
rzemieślników, robotników rolnych i leśnych. Wyznaczono 6 łanów najlepszej ziemi dla sołtysa, 2

łany uposażenia dla przyszłego księdza proboszcza
planowanej parafii i 2 łany dla przyszłych karczem.
W zamierzeniu starosty sandomierskiego oraz
administracji królewskiej w Krakowie Ossówka
miała być wsią „zaporową”, blokującą przywłaszczanie i eksploatowanie południowo-wschodnich
obrzeży królewskiej Puszczy Sandomierskiej przez
szlacheckich sąsiadów. Głównie Jana Pileckiego
od strony Sokołowa i Anny Gnoińskiej od strony
Górna. Z tego względu miejsce jej lokacji wyznaczono jak najbliżej granic z dobrami tychże osób.
Tuż przy rzece granicznej zwanej Markowy Potok.
Jest to teren obecnej wioski Mazury - dzielnic Stara
Wieś, Mokrzyszów i Przymiarki. Nie Zielonki,
a tym bardziej Staniszewskiego.
Pierwszymi mieszkańcami Ossówki byli Mazurzy, sprowadzeni z północnego Mazowsza. Ludzie
twardzi, odważni, pracowici, ale też waleczni.
Doskonale radzący sobie w trudnych leśnych
warunkach. Kiedy rozplanowali nowo tworzoną
wieś, wyznaczyli swe zagrody i pola, rozpoczęli
karczowanie puszczy, przygotowali drzewo na
budowę, zostali najechani zbrojnie przez właściciela pobliskiego Sokołowa – rotmistrza Jana
Pileckiego. Roszczącego sobie jakieś prawo do
tego terenu. Jego ludzie przepędzili osadników,
porąbali im zgromadzone drzewo i nie dopuścili do utworzenia lokowanej przez króla wioski.
Wkrótce Pilecki zmarł. Zmarł też król Zygmunt
August. Sołtys Studzieński, dzięki wsparciu nowego starosty sandomierskiego Andrzeja Firleja
herbu Lewart wystarał się o nowy akt lokacyjny.

Początek aktu lokacyjnego Ossówki z 8 sierpnia
1569 r. Kopia, w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Karczowanie puszczy i zakładanie wsi „na surowym korzeniu”. Podobnie mogły wyglądać początki
Ossówki. (Współczesny malarz rosyjski)

LOKACJA OSSÓWKI

Król Zygmunt August, w 1569 r. podpisał akt lokacyjny wsi Ossówka. Portret w zbroi renesansowej,
ozdobnej. (Nieznany malarz litewski, XVIII w.)
W dniu 29 kwietnia 1578 r. król Stefan Batory
wydał oficjalne potwierdzenie dokumentu z 1569
r., w którym podtrzymał wszystkie postanowienia
swego poprzednika i zachęcał do dokończenia
tworzenia wsi Ossówka.
W 1594 r. minął okres „wolnizny”. Pomimo
słabej urodzajności gleb, a zatem niewielu chętnych do zakładania gospodarstw rolnych, udało
się osiedlić około 20 kmieci. W centralnej części
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Zielonka, 30 czerwca 2019 r. Inscenizacja dożynek dworskich w wykonaniu młodzieży. Hrabia i hrabina odbierają wieniec dożynkowy od żniwiarek. Fot. B. Popek
Ossówki utworzono folwark sołtysi, zbudowano
dwór, młyn wodny i karczmę. Część ta nazwana
została „Zielonką”. Część wschodnia „Mazurami”,
zachodnia „Stanisowskim”.
Z jakiegoś powodu, dziś już nieznanego, doszło do konfliktu między sołtysem Studzieńskim
a kolejnym starostą sandomierskim Hieronimem
Gostomskim, mającym opinię ortodoksyjnego regality. W 1598 r. mieszkańcy Zielonki oskarżyli
go przed królem o nadmierne dolegliwości pańszczyźniane. Wyrok sądu referendarskiego nie był
jednak dla nich korzystny. Wkrótce starosta ukarał
sołtysa, odbierając mu część gruntów sołtysich, położonych w obecnych dzielnicach Mazurów – Ług
i Sołtyse, kilku kmieci oraz młyn wodny położony
w sąsiedztwie obecnej zagrody Stanisława Białasa
(Mazury nr d. 1). To wszystko włączył do nowo
tworzonego w Ossówce (tuż obok istniejącego
folwarku sołtysiego) folwarku królewskiego (starościńskiego) w Mazurach. Ponadto spowodował
włączenie Ossówki do parafii Raniżów, pozbawiając mieszkańców nadziei na posiadanie własnego
kościoła i parafii, co mieli obiecane przez króla
w akcie lokacyjnym.
Pod koniec lat 60-tych XVII w. z Ossówki –
Zielonki wyodrębniły się ostatecznie, uzyskując
całkowitą odrębność administracyjną - Mazury,
następnie Staniszewskie. Nie wiadomo co było powodem podziału dużej wsi na trzy małe. W XVIII
w. na północnych terenach Zielonki wyłonił się
przysiółek Posuchy oraz śródleśny folwark Korczowiska, wokół którego w latach 70-tych XIX w.
powstała wioska o tej samej nazwie.

JUBILEUSZ ZIELONKI
Z dokumentów źródłowych odnoszących się
po początków Ossówki oraz jej dalszych dziejów
jasno wynika, że była ona wsią macierzystą dla
Mazurów, Zielonki i Staniszewskiego. Dlatego
miejscowości te postanowiły w tym roku obchodzić okrągły jubileusz 450-lecia lokacji. Przy
wsparciu finansowym i organizacyjnym Gminy
zorganizowały uroczystości dla swych mieszkańców, rodaków oraz gości.
Jako pierwsza obchodziła swój jubileusz Zie-

lonka. W jego organizację zaangażował
się sołtys Władysław
Kobylarz, jego żona
Barbara dyrektorka
szkoły, członkowie
Rady Sołeckiej, radny Gminy, członkowie Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Zielonka, nauczyciele, strażacy, panie z KGW,
dyrektor GOKSiR
oraz wielu mieszkańców niezrzeszonych.
W dniu 29 czerwca
b.r., w sali miejsco-

wego Domu Ludowego zorganizowano spotkanie
z pochodzącą z Porąb Wolskich siostrą zakonną
prof. Margaritą Sondej. Opowiedziała ona o swym
powołaniu zakonnym oraz aktywności religijnej.
Po niej swoje wystąpienia mieli autorzy książki
pt. Królewska wieś Zielonka XVI – XX w. Lucjan
Rosół i Marian Piórek. Niestety, jak można było
zauważyć, stan ich wiedzy nie opierał się na archiwalnych materiałach źródłowych. Stąd masa
błędów rzeczowych, zarówno w prezentowanej
książce, jak i wypowiedziach. Na kilku planszach
prezentowana była wystawa starych, oryginalnych
fotografii, ukazujących mieszkańców Zielonki
w drugiej połowie XX w.
Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się
w niedzielę 30 czerwca, w dniu odpustu ku czci
patrona kaplicy - Najświętszego Serca Jezusowego. Składały się na nią: Odsłonięcie granitowej
tablicy pamiątkowej na budynku tejże kaplicy,
świeżo odrestaurowanej; Uroczysta Msza św. koncelebrowana; Wystąpienia zaproszonych gości, na
scenie obok Domu Ludowego; Piękna inscenizacja
obrzędu zieleńskich dożynek dworskich, której
scenariusz napisała pani Helena Białek; Występy młodzieżowych zespołów ludowych z terenu
gminy; Poczęstunek oferowany przez KGW oraz
atrakcje dla dzieci; Festyn ludowy.
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przeplatany opadami deszczu. Jakże potrzebnego w owym czasie dla rolnictwa. Rozpoczęto ją
od poświęcenia i odsłonięcia granitowej tablicy
pamiątkowej na budynku Domu Ludowego. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św.
na ołtarzu polowym, obok Domu Ludowego. Nauczycielka miejscowej szkoły przedstawiła historię
wsi Staniszewskie, opartą zapewne na publikacjach Władysława Puzia i Mariana Piórka. Nie
na źródłach archiwalnych. Stąd też, podobnie jak
w Zielonce, powielona została masa nieprawdziwych informacji. Wystąpili też zaproszeni goście.
W dalszej kolejności - kabaret „Brzozoki” z Brzózy
Królewskiej oraz zespoły ludowe z terenu gminy
Raniżów. Panie miejscowego KGW oferowały
swe pyszne wypieki oraz dania z kuchni polowej. Dzieci miały również swe atrakcje, spośród
których dużym powodzeniem cieszyła się „dmuchana” ściana wspinaczkowa. Na kilku planszach
pokazano wiele starych fotografii mieszkańców,
budynków drewnianych i wydarzeń z życia wioski.
Reportaże z przebiegu uroczystości jubileuszowych w Zielonce i Staniszewskim zamieszczone
zostały w gazecie gminnej „Wieści Raniżowskie”,
nr 198 (czerwiec – sierpień 2019), na stronach
6 – 9.

JUBILEUSZ MAZURÓW
Największą i najlepiej rozwiniętą wioską dawnej Ossówki są Mazury. Posiadają własną parafię
z okazałym kościołem, Zespół Placówek Oświatowych (ośmioklasowa Szkoła Podstawowa i Przedszkole), Wiejski Ośrodek Zdrowia, rozbudowany
Dom Strażaka z zapleczem do organizowania wesel oraz innych imprez masowych. We wsi działa
znany w regionie Zespół Obrzędowy „Mazurzanie”, młodzieżowa Orkiestra Dęta, Straż Grobowa,
Dziecięca Drużyna Pożarnicza przy jednostce OSP.
Mazury mają też własny herb. Każdego roku w tej
wiosce organizowane są różnego typu imprezy
rekreacyjne, jak np. „Mazurskie Kolędowanie”,
„Babska Biesiada” z okazji 8 Marca, „Piknik Rodzinny”. Także imprezy patriotyczne i szkolne.

JUBILEUSZ
STANISZEWSKIEGO
Drugą wioską, która
obchodziła jubileusz
450-lecia to Staniszewskie. Podobnie jak
w Zielonce, w organizację zaangażował się
sołtys Janusz Grochala,
członkowie Rady Sołeckiej, radny, nauczyciele, strażacy, panie
z KGW oraz dyrektor
GOKSiR.
Impreza odbyła się
w niedzielę 21 lipca,
upalny letni dzień,

Staniszewskie, 21 lipca 2019 r. Sołtys Janusz Grochala wita wszystkich
przybyłych na uroczystość jubileuszu.
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Z o r g a n i z o - Mroczka, emerytowany dyr. Szkoły Podstawowej
w a n a z o s t a ł a w Lipnicy, wybitny historyk regionalista - Przebieg
w przeddzień procesów osadniczych na Raniżowszczyźnie; 3. dr
głównych uro- Joachim Popek, pracownik naukowy Uniwersyteczystości, czy- tu Warszawskiego - Leśne i pastwiskowe prawa
li w sobotę 7 służebne mieszkańców Mazurów w XIX wieku;
września w ude- 4. mgr Judyta Sos, z Muzeum Etnograficznego
korowanej sali w Rzeszowie - Strój ludowy dawnych mieszkańców
gimnastycznej wsi Mazury w zbiorach Muzeum Etnograficznego
m i e j s c o w e j im. F. Kotuli w Rzeszowie; 5. mgr inż. Stanisław
Szkoły Podsta- Samojedny, pracownik Urzędu Gminy w Raniżowowej. Jej tytuł, wie, były dyr. GOKSiR i red. nacz. Wieści Rania zarazem hasło żowskich - Mazury współczesne (2019).
przewodnie,
W końcowej części konferencji głos zabrała
t o : „ H i s t o r i a pani posłanka Hrynkiewicz. Wyraziła uznanie dla
i dziedzictwo organizatorów i zapewnienie, że naród polski przewsi Mazury”. trwa, zachowa swoją tożsamość i wiarę, skoro na
Na konferen - najniższych szczeblach społeczności lokalnych,
Konferencja naukowa pt. „Historia i dziedzictwo wsi Mazury”. Temat serwitutów
cję
przybyło ok. w wioskach, organizowane są takie piękne jubileśnych i pastwiskowych omawia dr Joachim Popek. Fot. D. Popek
100 osób. Wśród leusze. Uczestnicy konferencji otrzymali świeżo
Przez kilka lat organizowano „Dni Mazurów”.
nich znajdowali się – posłanka na Sejm RP prof. wydany pierwszy tom wymienionej monografii
Oprócz miejscowych uczestniczą w nich mieszJózefa Hrynkiewicz, wójt Gminy Raniżów archi- historycznej.
kańcy gmin Raniżów i Sokołów. Nie dziwi więc
tekt Władysław Grądziel, przewodniczący Rady
fakt, że jubileusz 450-lecia Mazurów został zorgaGminy Jan Puzio, dyrektor GOKSiR Dariusz SoKONCERT ORGANOWY
nizowany z dużym rozmachem.
bolewski, proboszcz mazurski ks. Wiesław DoPrzygotowywano się do niego już od stycznia.
Tego samego dnia, bezpośrednio po konferenpart, siostry zakonne - rodaczki dr Teresa Bełza
W tym celu powołano Komitet Organizacyjny
cji,
zrealizowany został drugi punkt programu soi Marta Kołodziej, ppłk WP dr Tadeusz Sondej,
Jubileuszu 450-lecia Lokacji Wsi Mazury. Twobotnich
obchodów jubileuszu – „Koncert muzyki
dyr. MiPBP w Kolbuszowej Andrzej Jagodziński,
rzyli go przedstawiciele władz oraz ważniejszych
organowej”.
Należy zaznaczyć, że w mazurskim
historyk z Sokołowa Młp. Stanisław Kula, prezes
instytucji i organizacji działających we wsi: Sołtys
kościele
znajdują
się wysokiej klasy organy. Co
GS „SCh” w Raniżowie Marek Smolak, sołtysi
Jan Adamczyk, radna Powiatu Maria Zawada, radni
pewien
czas
zasiadają
przy nich różni mistrzowie,
Mazurów i Zielonki, radni, nauczyciele, działacze
Gminy Anna Puzio i Andrzej Sondej, proboszcz
żeby
chwalić
Pana
Boga
muzyką znakomitych
kultury, miłośnicy historii. Warto zauważyć, że
ks. Wiesław Dopart, dyrektorka ZPO Renata Zakompozytorów.
W
dniu
7
września zasiadł przy
przybyło też wielu mazurskich rolników, z których
wartka, nauczycielka Bożena Smolak, prezes OSP
nich
młody
ale
sławny
muzyk
– organista Bartosz
najstarszy wiekiem był 91-letni Stanisław Smolak.
Czesław Białas, przewodnicząca KGW Renata Śliż
Patryk
Rzyman
z
Wrocławia.
Zagrał on utwory:
Nadal czynny gospodarz, dosiadający ciągnika
i działaczka tej organizacji Dorota Mul, przedsta1.
Dietrich
Buxtehude
(1637-1707)
– “Mensch
i uprawiający kilka hektarów swego pola...
wiciel SRWM Bogusław Golesz oraz inicjator
willst
du
lebenseliglich”
Bux
WV
206;
2. Johann
Zaplanowane było sześć referatów odnoszących
obchodów jubileuszu redaktor Benedykt Popek –
Sebastian
Bach
(1685-1750)
Fugasopra
“Durch
się do wybranych zagadnień z przeszłości Mazuwybrany na przewodniczącego Komitetu. Pierwsze
Adam`s
Fall
istganz
verderbt”
BWV
705,
Fuga
rów i okolicy. Oprócz tego dyskusja, poczęstunek
zebranie organizacyjne odbyło się 10 lutego 2019 r.
“Ichhabmein
Sach
Gottheimgestellt”
BWV
707;
oraz zwiedzanie wystawy starych dokumentów
W przygotowanie jubileuszu włączyli się więc
3.
Wilhelm
Friedemann
Bach
(1710-1784)
–
“Nun
i fotografii. Jednak 98-letni płk Marcin Kus kilka
samorządowcy, działacze społeczni, proboszcz,
dni przed jubileuszem źle się poczuł i nie mógł komm der Heiden Heiland”, Fuga d-moll (1778);
nauczyciele, strażacy, panie z KGW, działacze Stozreferować tematu działalności mazurskiej Armii 4. Jan Janca (1933) – Weltliche Trilogie (2011): I.
warzyszenia, członkowie zespołu „Mazurzanie”
Krajowej w okreoraz wielu niezrzeszonych mieszkańców wioski.
sie okupacji nieTakże niektórzy rodacy. Dużego wsparcia udzielił
mieckiej. Pięciu
wójt Gminy Władysław Grądziel oraz dyrektor
prelegentów
GOKSiR Dariusz Sobolewski. Nie byłoby jednak
omówiło pokrótce
tak bogatego programu i profesjonalnej organizacji
następujące tematechnicznej, kosztownego druku monografii histoty: 1. Redaktor
rycznej, itp. gdyby nie zaangażowanie się prezeski
Benedykt Popek,
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury pani Mabyły pracownik
rysi Zawadowej. Dzięki fachowemu opracowaniu
Muzeum Zamku
i złożeniu przez nią, następnie pozytywnym rozw Łańcucie i MKL
patrzeniu dwóch wniosków tzw. „unijnych” wieś
w Kolbuszowej
Mazury pozyskała kilkadziesiąt tysięcy złotych na
- Prezentacja morzecz organizacji tegoż jubileuszu. W tym zorganografii historycznizowanie konferencji naukowej, wydrukowanie
nej pt. Zarys dziedwóch książek, pocztówek okolicznościowych,
jów wsi Mazury
plakatów, zaproszeń, itp.
1569 - 2019, tom
1, 1569 – 1772; Uczestniczący w konferencji rolnicy mazurscy. Od prawej: Henryk Makusak,
KONFERENCJA NAUKOWA
2. mgr Wojciech Stanisław Smolak, Henryk Adamczyk oraz rolnik z Trzebuski Kazimierz Chorzępa.
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“Britischer Einzug”, II. “Deutsches Wiegenlied”,
III. “Flaemische Elegie”; 5. Carl Phillipp Emanuel
Bach (1714-1788) - Sonata F-dur Wq. 70.3 (I.
Allegro, II. Largo, III. Allegretto) (1758).

Koncert muzyki organowej w mazurskim kościele. Organista Bartosz Patryk Rzyman podczas
wykonywania utworów Jana Sebastiana Bacha.
Fot. Andrzej Śliż

przegląd KOLBUSZOWSKI
Oryginalną oprawę koncertu stanowiły prezentacje poetyckie w wykonaniu uczniów klas starszych
miejscowej szkoły, w scenerii palących się świec
oraz zmian kolorów oświetlenia organów. Przygotowane z dużą troską przez nauczycielki – Renatę

7
Zawartkę i Bożenę Smolak. Piękna gra nagradzana
była mocnymi brawami.
Ciąg dalszy reportażu z uroczystości jubileuszowych w następnym numerze „Przeglądu”.
Benedykt Popek

Pamiątkowa fot. grupy uczestników koncertu z mistrzem B. P. Rzymanem. W pierwszym rzędzie od lewej:
radna A. Puzio, sołtys J. Adamczyk, organista, ks. prob. W. Dopart, naucz. B. Smolak, dyr. R. Zawartka.
Stoją: przewodn. KGW R. Śliż, przewodn. Komitetu Obch. Jubil. B. Popek, radny A. Sondej, młodzież
szkolna biorąca udział w prezentacjach poetyckich. Fot. D. Popek

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Pracownicy gminnej oświaty obchodzili DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Spotkanie władz samorządowych z nauczycielami oraz pracownikami placówek oświatowych odbyło się w czwartek, 10 października w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.
Część oficjalna spotkania rozpoczęła się akademią
przygotowaną przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu.
Głównym punktem uroczystości było przyznanie
Nagród Burmistrza Kolbuszowej dla najlepszych
pedagogów.
Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczyli Burmistrz Jan Zuba,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk,
Zastępca Burmistrza Marek Gil oraz Inspektor
Oświaty Ireneusz Kogut.
W tym roku nagrody powędrowały do 26 osób:
• Agata Sito- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
• Barbara Reguła- Szkoła Podstawowa nr 1
w Kolbuszowej
• Stanisław Krawczyk- Szkoła Podstawowa nr
1 w Kolbuszowej
• Renata Ożóg- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
• Magdalena Łagowska- Szkoła Podstawowa nr
2 w Kolbuszowej
• Agnieszka Słotwińska- Szkoła Podstawowa nr
2 w Kolbuszowej
• Dorota Haptaś- Szkoła Podstawowa nr 2
w Kolbuszowej
• Krystyna Czochara- Szkoła Podstawowa
w Kolbuszowej Górnej

• Alina Dziuba- Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
• Barbara Wiącek- Szkoła Podstawowa w Przedborzu
• Teresa Rząsa- Szkoła Podstawowa w Widełce
• Sylwia Przybyło- Szkoła Podstawowa w Weryni
• Agnieszka Wit- Szkoła Podstawowa w Przedborzu
• Monika Haptaś-Szkoła Podstawowa w Zarębkach
• Artur Brandys- Szkoła Podstawowa w Domatkowie

• Danuta Smyrska- Szkoła Podstawowa
w Bukowcu
• Dorota Bąk- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej
• Beata Wesołowska- Przedszkole Publiczne
w Kolbuszowej Dolnej
• Dorota Ziętek- Publiczne Przedszkole nr 2
w Kolbuszowej
• Bogusława Augustyn- Przedszkole Publiczne
w Kolbuszowej Górnej
• Anna Marek- Szkoła Podstawowa w Kupnie

przegląd KOLBUSZOWSKI
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• Paulina Kumor- Przedszkole Publiczne nr 3
w Kolbuszowej
• Urszula Kluza- Szkoła Podstawowa w Bukowcu
• Elżbieta Chmielowiec Szkoła Podstawowa
w Kupnie
• Krystyna Mokrzycka- Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa
• Ryszard Haptaś- Zespół Oświatowy Miasta
i Gminy Kolbuszowa
Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów pedagogicznych złożyli również: Poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec, Józef Kardyś Starosta
Kolbuszowski, Maria Lubczyńska przedstawiciel
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz Maciej
Przybyło Prezes Oddziału ZNP w Kolbuszowej.

60 + 40 = Sto lat!

Emocje jeszcze długo będą opadały, a rozmowy na tematy, które wynikły podczas konferencji, długo będą się toczyć. Obchody
jubileuszu z okazji 60-lecia istnienia Muzeum i 40-lecia powstania skansenu odbywały się od 26 do 28 września 2019 r.
z całego kraju, sugerowali, że Muzeum miast czystej rozrywki powinno kłaść nacisk na edukację,
że wobec przemian społeczno-kulturowych jest
zwykle katalizatorem rozwoju, nie obciążeniem
oraz że jego istnienie jest dla otoczenia ogromną
korzyścią.

Rozpoczęto je dwudniową konferencją „Muzea
na wolnym powietrzu. Antycypacje”, współorganizowaną wraz z Wydziałem Historycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszeniem
Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów.
Wykłady i prelekcje odbywały się 26 i 27 września
w trzech częściach zatytułowanych: „Muzeum
a jego misja – nauka czy park rozrywki”, „Muzeum
a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator
rozwoju czy obciążenie” i „Muzeum w bliskim
otoczeniu – korzyści czy kłopoty”. Tak referaty
wprowadzające, jak prelekcje pozostałych panelistów bardzo szeroko obejmowały zaznaczone w tytułach problemy, wszystkie jednak kładły nacisk
na pierwszy z dwóch proponowanych kierunków
rozwoju muzeów na wolnym powietrzu. Przedstawiciele instytucji, którzy przybyli do Kolbuszowej

Prof. Jan Święch wspomniał z historii dobre wzorce łączenia środowiska akademickiego etnologów z codzienną pracą w skansenie oraz mówił
o ogromnej potrzebie ścisłej współpracy tych
światów współcześnie i w przyszłości. Dr hab.
Katarzyna Barańska wskazała cały szereg zmian
zachodzących w społeczeństwie i kulturze, które
mają znaczenie dla funkcjonowania muzeów („wesołomiasteczkizacja” parków etnograficznych,
wzrastająca mobilność rodzin, nowoplemiona jako
przykład dla ludzi gromadzących się wokół muzeów regionalnych, technologia, sztuczna inteligencja, ekologia, zmiany klimatyczne) i tym samym
poruszyła bardzo wiele realnych problemów, z którymi stykają się na co dzień pracownicy muzeów.
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz opowiedziała
o niezwykle misternej i gęstej sieci powiązań,
w jakie wchodzi muzeum ze swoim otoczeniem.
Zwróciła uwagę na to, że choć muzeum jest organizacją nienastawioną na osiąganie korzyści
majątkowych, to jego obecność na danym terenie
powoduje osiąganie korzyści przez inne podmioty, którym zleca usługi (firmy budowlane, konserwatorskie, transportowe, marketingowe itd.),

wpływa na rynek sztuki, na kapitał ludzki oraz
kapitał społeczny poprzez udostępnianie wiedzy
i inicjowanie relacji międzyludzkich, pozyskuje
dotacje zewnętrzne i środki grantowe, przyciąga również turystów, którzy korzystają nie tylko
z usług muzeum, ale także stacji benzynowych,
sklepów, restauracji w najbliższej okolicy… oraz
na wiele innych bardzo korzystnych, owocnych
powiązań między instytucją a jej otoczeniem.
Po każdej z sesji otwierano dyskusję, do której
włączali się słuchacze – pracownicy skansenów,
muzeów oraz instytucji kultury z całej Polski.
Wzbogacali oni rozważania panelistów o przykłady z muzealnej codzienności, niejednokrotnie
odpowiadając bardzo zdecydowanie i precyzyjnie
na pytania zaznaczone w tytułach sesji.
Prócz słuchania wykładów i prelekcji uczestnicy
konferencji mieli także okazję zwiedzić park etnograficzny. Obejrzeli wystawę jubileuszową „Piękno w pejzażu odbite”, przygotowywaną właśnie
ekspozycję stałą poświęconą młynarstwu „Dawny
przemysł wiejski. Siła wiatru i wody”, kościół
z Rzochowa i zagrodę z Lipnicy. Uczestniczyli
w pokazie tłoczenia oraz degustacji oleju lnianego
w olejarni z Brzyskiej Woli.
Natomiast 28 września uczestnicy konferencji
wzięli udział w wycieczce po terenach dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Zwiedzili zabytkowy
kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Krze-
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szowie, wystawę stałą w Centrum Wikliniarstwa
w Rudniku nad Sanem oraz miasteczko Ulanów;
wzięli także udział w spływie galarami – tradycyjnymi flisackimi łodziami.
Uroczystości jubileuszowe
27 września o godz.18.00 rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Dyrektor Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bardan dokonał
podsumowania wydarzeń z ostatnich 10 lat, opowiadając o najważniejszych przedsięwzięciach
pracowników instytucji w minionej dekadzie i jej
osiągnięciach.
Chwilę potem odbyło się wręczenie odznaczeń
państwowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
Bogdan Bebło, Wojciech Dragan, Katarzyna Mańkowska i Maria Undziakiewicz.
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Następnie wręczono wyróżnienia honorowe. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotra Glińskiego Odznaką Honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” wyróżnieni zostali: Jolanta
Dragan i Artur Plizga.
Później odbyła się uroczystość wręczenia Medalu
Gloria Artis. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Brązowym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wyróżniony został Jacek Bardan.
Aktu dekoracji dokonał dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Marcin Zaborniak.
Po tych niezwykle podniosłych i wzruszających
chwilach zaprezentowano pełną humoru serię
slajdów (Janusz Radwański – słowo, Karolina
Migurska – fotografie, Kapela Łola – muzyka)
na temat dorocznej krzątaniny pracowników kolbuszowskiego Muzeum. Oficjalna część świętowania zakończyła się życzeniami składanymi na

ręce dyrektora przez przybyłych gości, między
innymi przez wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewę Draus, starostę kolbuszowskiego
Józefa Kardysia, przewodniczącego Rady Powiatu
Mieczysława Burka, burmistrza Kolbuszowej Jana
Zubę, przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa
Wilka i prezesa Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Jarosława Gałęzę. Przedstawiciele samorządu i instytucji kultury z całego
kraju otrzymali w prezencie „Almanach Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej 2010-2019”,
który został wydany specjalnie z okazji 60-lecia
istnienia Muzeum i 40-lecia utworzenia skansenu.
Z tego wyjątkowego czasu świętowania pozostały
zdjęcia przypominające przebieg i treść wydarzeń.

Wybieramy Wolontariusza
Powiatu Kolbuszowskiego!

Już po raz dziewiąty ogłaszamy konkurs na „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Starosta Kolbuszowski. Zapraszamy do udziału.
Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu
zawarta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), według której
wolontariat to: „bezpłatne, świadome i dobrowolne
działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” oraz definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć Centrów Wolontariatu, według
której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna,
która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji,
instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza
więzi koleżeńsko-rodzinne”.
Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn. „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” może zgło-

sić: co najmniej 10 mieszkańców danej gminy lub
powiatu; każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja
publiczna działająca na terenie gminy/powiatu
na rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja,
instytucja lub grupa osób może wytypować tylko
jednego kandydata. Formularz zgłoszenia oraz
regulamin dostępne są na stronie internetowej
Powiatu Kolbuszowskiego – www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „OŚWIATA i KULTURA”, gdzie opublikowane są organizowane przez
nas „Konkursy”. Zgłoszenia przyjmowane są do
3 grudnia br.
Przypominamy, że podczas I edycji tego przedsięwzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego otrzymała Barbara Burek. Rok później
tytuł ten został przyznany Stanisławowi Kosio-

rowskiemu. W 2012 r. laureatką powiatowego
konkursu została Ewa Wójcicka. W kolejnym
roku Kapituła Konkursowa wskazała na Marię
Strzępę z Niwisk. Kolejną laureatką konkursu
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” została
Władysława Gorecka, potem tytuł ten trafił do
Zenony Chodorowskiej, przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej, a następnie do Krystyny Stygi – popularyzatorki Nordic Walking oraz osoby zaangażowanej
w akcję „Szlachetna Paczka”. Ostatnim laureatem,
do którego trafiła statuetka i tytuł „Wolontariusza
Powiatu Kolbuszowskiego” był Jan Puzio z Raniżowa – aktywnie działający na rzecz lokalnego
środowiska. Kto w tym roku zostanie uhonorowany tym tytułem? To w dużej mierze zależy od Was.
Czekamy na zgłoszenia i zapraszamy do udziału
w konkursie.
Barbara Żarkowska
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
WIZYTA POLICJANTÓW W PRZEDSZKOLU

JESIEŃ IDZIE PRZEZ ŚWIAT…

Początek roku szkolnego to czas, kiedy we wszystkich placówkach szczególnie dużo mówi się o bezpieczeństwie, zarówno w przedszkolu jak i na
ulicy, chodniku. Tę tematykę najlepiej przybliżają dzieciom stróże prawa,
którzy właśnie w tym celu 18 września przybyli do ochronki. Dzieci utrwaliły, ugruntowały znajomość przechodzenia przez ulicę, dowiedziały się
jak należy zachować się w sytuacji spotkania np. z groźnym psem. Miały
także możliwość przeprowadzenia rozmowy z policjantem, który wcielił
się w rolę dyspozytora przyjmującego zgłaszanie jakiegoś zagrożenia. Dużą
frajdę sprawiło dzieciom oglądnie i dotykanie akcesoriów jakimi na co dzień
posługują się policjanci oraz obejrzenie z bliska a nawet możliwość siedzenia
za kierownicą radiowozu.

…i zawitała do przedszkola z koszem jesiennych darów. Była okazja do
wspólnych zabaw, rozwiązywania zagadek, smakowania jesiennych warzyw
i owoców, dyskusji o zaletach i wadach tejże pory, a także wspólnego tańca
i śpiewu z panią Jesienią. Oby ta jesień była tak radosna i kolorowa przez
cały okres jej panowania w przyrodzie…

Wizyta Pani Jesień w przedszkolu.

Wizyta Policjantów w przedszkolu.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WYCIECZKA DO RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
24 września przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do rodzinnych ogródków działkowych „Prefabet” w Kolbuszowej. Już sama jazda autobusem
sprawiała sporą frajdę, a to był dopiero początek atrakcji. Dzieci pod opieką
pana prezesa ROD mogły obejrzeć jesienne plony: warzywa i owoce rosnące
w ogródkach działkowiczów. Potem był czas na zabawę na placu zabaw,
piknik na świeżym powietrzu. Zabawa była wyśmienita. Dziękujemy za
zaproszenie!

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony uchwałą sejmu
z dnia 13 września 2013r., a inicjatywa tego święta wyszła od dyrektorów
łódzkich przedszkoli. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz uroczystości przedszkolnych. Również w ochronce obchodzony był ten dzień. Na
starszaków czekał konkurs wzorowany na telewizyjnej „Familiadzie”, potem
była seria zabaw z balonami przy muzyce, dzieci mogły puścić wodze fantazji
i ozdobić je. Na dzieci czekało również pyszne ciasto z sokiem. Na koniec
sala przedszkolna zamieniła się w salę kinową, gdzie można było się dostać
tylko za okazaniem biletów. Przy tradycyjnym popcornie dzieci oglądały
adaptację bajki braci Grimm. Maluszki natomiast spędzały dzień na sportowo.
Wszystkie dzieci radośnie spędziły ten dzień i oto właśnie chodziło.

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do rodzinnych ogródków działkowych „Prefabet” w Kolbuszowej.

„BOHATERON” – WŁĄCZ HISTORIĘ!

Radosny Dzień Przedszkolaka.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować
Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości
narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W jego realizację zaangażowało się również przedszkole.
W dniu Podziemnego Państwa Polskiego - 27 września, przedszkolaki miały
okazję dowiedzieć się niektórych faktów związanych z wybuchem II wojny
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światowej i jej przebiegiem oraz z wybuchem Powstania Warszawskiego.
Usłyszały o bohaterstwie wszystkich Powstańców, heroicznej walce z okupantem, o próbie stworzenia przez powstańców namiastki wolnej Ojczyzny
w naszej stolicy. Dzieci usłyszały „powstańcze piosnki”, oglądały zdjęcia
zrujnowanej Warszawy. Korzystając z materiałów umieszczonych na stronie
internetowej www.bohateron.pl przedszkolaki poznały biogramy niektórych
żyjących jeszcze Bohaterów Powstania Warszawskiego. Zajęcia zakończyły
zajęcia plastyczne w czasie, których dzieci rysowały obrazki, laurki dla
powstańców, stworzyły plakat – podziękowanie oraz wspólnie zredagowały
list, który został wysłany do powstańców.
Zajęcia wywołały spore wrażenia wśród dzieci, które były wyraźnie poruszone i wzruszone tym co usłyszały i zobaczyły.

11

policjantów i po spektaklu teatralnym do przedszkola zawitał fotograf. Był
to czas na indywidualną i grupową sesję fotograficzną.

DZIEŃ DRZEWA
W dniu 10 października w grupie maluszków obchodzony był Dzień
Drzewa. Dzieci dowiedziały się jakie znaczenie mają drzewa dla człowieka,
zwierząt i przyrody. Oglądały teatrzyk „O czym szumią drzewa” oraz poznały prośby drzew do nas: nie zrywajmy gałęzi, nie zaśmiecajmy lasu, nie
hałasujmy w lesie, nie deptajmy trawników, szanujmy przyrodę i dbajmy
o czystość wokół nas.

W grupie maluszków obchodzony był Dzień Drzewa.
Przedszkole włączyło się w realizację kampanii BohaterON – włącz historię!

KÓŁKO PLASTYCZNE
Jesień to wdzięczny temat zwłaszcza na zajęcia plastyczno – techniczne.
Po przerwie wakacyjnej, rusza ze swoją działalnością przedszkolne kółko
plastyczne. Pierwsze zajęcia były oparte o materiał przyrodniczy. Dzieci
tworzyły suche bukiety na deseczkach brzozowych. Po raz kolejny okazało się,
że wyobraźnia dziecięca jest nieograniczona. Powstały prawdziwe cudeńka,
dziecięce dzieła sztuki, które zdobią hol przedszkola.

„PODRÓŻE ŚWIATA”
W ramach cyklu spotkań pod hasłem „Podróże świata”, we wtorek 15
października odbyły się zajęcia z podróżniczką, którego motywem były
„Dzieci świata”. Celem spotkania było uświadomienie najmłodszym, że mimo
iż dzieci na świecie różnią się od siebie pod wieloma względami (również
kolorem skóry – co obrazowały fasolki) wszystkie dzieci na całym świecie
są takie same, mają swoje prawa, marzenia. Dzieci zapoznały się ze specyfiką kontynentów świata na których mieszkają, poznały ich zabawy, stroje,
zabawki, którymi dzieci bawią się na całym świecie.

XVII KONKURS PAPIESKI
W niedzielę 6 października odbył się finał kolejnego Konkursu Papieskiego
w Szkole Podstawowej w Kupnie. Przedszkolaki Zosia Tomczyk i Michał
Tomoń odnieśli sukces w kategorii recytatorskiej. Zajęli pierwsze miejsce
i wystąpili w Kupnie na gali finałowej.
W kategorii plakat rodzinny I miejsce zdobyła Haniya Abbas z rodziną.
II miejsce Wojtuś Stec z rodziną, III miejsce Wiktor Kwaśnik z rodziną.
Wyróżnienia otrzymali: Ania i Zosia Tomczyk oraz Emilka, Patrycja i Michał Tomoń, a także Matylda Front.

TEATR „EDEN”
Dnia 19 września odbył się pierwszy w tym roku przedszkolnym spektakl
teatralny pt. „Zagubiona owieczka” w wykonaniu grupy „Eden”. Dzieci mogły
się dowiedzieć na czym polega praca pasterza, drwala oraz czym zajmuje się
leśniczy. Spektakl tłumaczył dzieciom, że jeśli zagubią się tak jak tytułowa
owieczka to w role dobrych i kochających pasterzy wcielają się ich rodzice
oraz wychowawcy. Aktorzy poprzez przedstawienie uczą najmłodszych
widzów wytrwałości – jeżeli osiągnięcie wyznaczonego celu nie udaje się
od razu, to nie powinniśmy się poddawać, tylko wytrwale próbować. Tak jak
dobry pasterz, który do samego końca wierzył, że odnajdzie swoją owieczkę.

FOTOGRAF W PRZEDSZKOLU
Dopiero początek roku przedszkolnego, a tu już tyle atrakcji… Po wizycie

Zajęcia z podróżniczką w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Podróże świata”.

WYCIECZKA DO ZABAJKI
W tym roku październik rozpieszcza ciepłem, dlatego w środę 16 października przedszkolaki wybrały się na wycieczkę autokarową do Zabajki.
Dzieci miały okazję pospacerować po lesie pełnym jesiennych kolorów, robiły
bukiety z wielobarwnych liści.
Przedszkolaki obejrzały mieszkające w mini Zoo zwierzęta, pobawiły się
na placu zabaw, tworząc budowle z patyków, rzucając szyszkami do celu.
Punktem kulminacyjnym był wspólny grill. Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe
powróciły do przedszkola.
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DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ

18 października 1558 roku król Zygmunt II August powołał do życia Pocztę
Królewską. Jej zadaniem było przekazywanie wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja. Z tej okazji obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej, święto,
które m. in. jest dobrą okazją do nagrodzenia najlepszych urzędów i listonoszy.
Z tej okazji w przedszkolu dzieci dowiedziały się jak wygląda droga
przekazu listu od nadawcy do adresata, na czym polega praca listonosza
i kto pełnił jego rolę w dawnych czasach. Przedszkolaki wcielały się również
w rolę listonosza, który musi się zmierzyć w swojej pracy z wieloma często
trudnościami.
Anna Zawisza

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę autokarową do Zabajki.

Obchodzony w przedszkolu Dzień Poczty Polskiej.

Mieszkaniec Gminy Kolbuszowa na
maratonie w Berlinie

Sukcesem może cieszyć się mieszkaniec naszej Gminy Dawid Poborca, który w dniu 29 września br. uczestniczył w 46. edycji
BMW Berlin-Marathon. Organizowany w stolicy Niemiec maraton należy do sześciu biegów zaliczanych do prestiżowego cyklu
Abbott World Marathon Majors, które odbywają się również w takich miastach jak: Tokio, Boston, Londyn, Chicago i Nowy Jork.
Zakwalifikowanie się do berlińskiego maratonu nie
jest prostym zadaniem. Aby wziąć w nim udział
należy spełniać wysokie wymagania czasowe stawiane przez organizatorów biegu lub w drodze
losowania pakietów (spośród tysięcy chętnych
z całego świata).
Tegoroczny maraton w Berlinie zgromadził na starcie blisko 47 tysięcy zawodników ze 150 krajów,
a także 140 tysięczną rzeszę kibiców na trasie biegu. Warto zaznaczyć, że na liście startowej BMW
Berlin-Marathon nie brakowało zawodników światowej klasy. Jednym z nich był etiopski trzykrotny
mistrz olimpijski oraz zdobywca złotych medali na
mistrzostwach świata Kenenisa Bekele.
Dawid bieganie uprawia już od ponad 10 lat.
Oprócz odbywania regularnych treningów, uczestniczy również w biegach krajowych w tym półmaratonach, maratonach i biegach górskich, czego
dowodem jest okazała kolekcja zdobytych pamiątkowych medali. Udział w berlińskim maratonie był

jego wielkim marzeniem oraz ogromnym wyzwaniem. Nasz maratończyk bardzo skrupulatnie przygotowywał się do startu. Prowadził systematyczne
treningi biegowe sześć razy w tygodniu, w ramach
których przebył łącznie ponad 1300 km w terenie
i na bieżni. Pomimo deszczowej pogody podczas
biegu w Berlinie „królewski dystans” udało mu się
ukończyć w czasie 3:31:24, co uplasowało go na
8 300 pozycji wśród 44 067 zawodników, którzy
dotarli do mety tegorocznego maratonu. Jak wspomina uwieńczeniem wytężonych treningów oraz
samego biegu maratońskiego jest okazały (oraz
po sprawdzeniu również ciężki) medal z 46. BMW
Berlin-Marathon. Dawid nie zamierza spocząć na
laurach i już planuje udział w kolejnych międzynarodowych biegach. Tajemnicą tylko pozostaje
w jakiej stolicy tym razem?
Serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku oraz
życzymy dalszych sukcesów w kolejnych biegach.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni już otwarta!
W dniu 11 października z udziałem przedstawiciela parlamentu, władz województwa podkarpackiego i samorządu kolbuszowskiego, przedstawicieli wykonawcy oraz mieszkańców nastąpiło oficjalne otwarcie obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokołów Młp.-Leżajsk.

Nowo powstała droga znacznie wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdów samochodów,
łatwiejszy transport towarów oraz zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej naszego regionu.
W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli:
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Małgorzata Jarosińska-Jedynak Wiceminister Inwestycji
i Rozwoju, Władysław Ortyl Marszałek Woje-

wództwa Podkarpackiego, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof
Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
Piotr Miąso Dyrektor Naczelny PZDW Rzeszów,
Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Mieczysław
Burek Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej, Marek Gil Zastępca Burmistrza oraz Franciszek Kosiorowski Wiceprezes

MPDiM Rzeszów. Poświęcenia obwodnicy dokonał Dziekan Dekanatu Kolbuszowa- Wschód ks.
Kazimierz Osak.
Inwestorem przedsięwzięcia, które kosztowało
ponad 52 mln zł jest Województwo Podkarpackie.
Zadanie finansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
oraz budżetu państwa.

Rozdano
dotacje na
remonty dróg
i budowę
chodników

W poniedziałek, 23 września br.
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej
rozdane zostały dotacje dla samorządów
powiatu kolbuszowskiego.
Dofinansowanie przyznane dla Gminy Kolbuszowa
z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz
Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztofa Sopla w obecności Posła na
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca odebrał Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych środki zostaną przeznaczone na remonty dróg oraz budowę nowych
odcinków chodnika.

fot. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
Wysokość dofinansowania dla naszej gminy wyniosła 3 426 634 zł. Fundusze te pozwolą na realizację zadania składającego się z trzech inwestycji
polegających na:
• przebudowie i rozbudowie drogi gminnej publicznej Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny na
odcinku o długości 1800 m.

• budowie drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
odcinku o długości 477 m.
• rozbudowie drogi gminnej ul. Piaskowej w Kolbuszowej na odcinku o długości 1042 m.
Planowany całkowity koszt zadania to ponad 4,3
mln zł.
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Miliony dla
Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa uzyskała najwyższe dofinansowanie spośród 16 podkarpackich samorządów, które otrzymały środki na projekt Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej. Wsparcie finansowe zostało ustalone na kwotę prawie 3 mln zł.

Umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie pomiędzy Samorządem Województwa i Gminą
Kolbuszowa podpisali Władysław Ortyl Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałek
Ewa Draus oraz Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej.
W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na terenie Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej oraz Widełki.
Na stacji Kolbuszowa:
• przebudowa budynku Dworca PKP w Kolbuszowej w części przeznaczonej na obsługę pasażerów
linii kolejowej,
• budowa oraz przebudowa dojść do i przed budynkiem dworca,
• budowa parkingu przy stacji kolejowej na 60
miejsc postojowych,

• budowa oświetlenia parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej,
• przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Ludwika
Ruczki w Kolbuszowej na odcinku ok. 370m polegająca na budowie zjazdów, chodnika i zatok
postojowych oraz budowa oświetlenia drogi
• przebudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej na
odcinku ok. 265m polegającej na przebudowie
nawierzchni drogi, budowie chodnika i zatoki postojowej oraz budowa oświetlenia drogi
• montaż wiat oraz stojaków rowerowych.

Na przystanku osobowym Widełka:
• budowa drogi dojazdowej na odcinku ok. 200
m polegająca na przebudowie nawierzchni drogi
oraz budowie dwóch miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych
• budowa zatoki postojowej.
Fot. Daniel Kozik

Będą bezpłatne punkty
dostępu do WiFi!

W piątek, 18 października Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba odebrał od przedstawicieli Komisji Europejskiej symboliczny voucher w wysokości 15 tys. euro na
stworzenie lub modernizację darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w miejscach użyteczności publicznej.
Wsparcie finansowe Gmina Kolbuszowa otrzymała w ramach projektu „Łącząc Europę- WiFi4EU”,
który jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Przyznany grant pokryje koszty sprzętu i instalacji hot-spotów Wi-Fi. Gmina natomiast poniesie opłaty
związane z podłączeniem do Internetu (abonamentu) oraz konserwacją sprzętu.
Punkty umożliwiające darmowe połączenie z Internetem zostaną zamontowane w następujących
miejscach:

Na przystanku osobowym Kolbuszowa Górna:
• budowa parkingu na 20 miejsc postojowych,
• budowa chodnika wzdłuż parkingu oraz do peronu kolejowego,
• montaż wiaty i stojaka rowerowego.

• Kryta Pływalnia Fregata
• Plac Wolności
• Stadion sportowy
• Park Jordanowski
• Dworzec Autobusowy
• Skwer Regionalistów
Instalacja i uruchomienie systemu HotSpotów nastąpi na początku 2020 roku.

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
■■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Miliony w Starostwie rozdane

Ponad 11 milionów złotych rozdano w poniedziałek (23 września), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, samorządowcom
z powiatu kolbuszowskiego. Fundusze trafią na remonty dróg oraz budowę nowych odcinków chodnika.
Jedna z milionowych dotacji trafiła do Samorządu
Powiatu Kolbuszowskiego. Józef Kardyś-Starosta
Kolbuszowski wraz z Wojciechem Cebulą-Wicestarostą Kolbuszowskim odebrali z rąk Wojewody
Podkarpackiego Ewy Leniart oraz dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztofa Sopla dofinansowanie w wysokości 3 370 007
zł. Fundusze te pozwolą na realizację czterech
zadań. Wśród nich znajdują się:
1. Budowa chodnika dla pieszych w Dzikowcu
przy drodze powiatowej Jagodnik - Cmolas
- Mechowiec - Dzikowiec na długości 845
m. Wartość zadania wynosi 1 250 000 zł,
przy czym kwota dofinansowania wynosi 1
000 000 zł, wkład własny gminy - 250 000 zł
2. Remont drogi powiatowej Werynia-Kłapówka,
w miejscowości Werynia na długości 1,67
km. Wartość inwestycji wynosi 1 018 360 zł,
przy czym dofinansowanie przyznano w wysokości 814 688 zł, wkład własny - 203 672 zł
3. Remont drogi powiatowej Kosowy - Niwiska
- Kamionka - Sędziszów Młp. w miejscowościach Hucina i Niwiska na długości 212
m. Wartość zadania wynosi 463 137 zł, dofinansowanie przyznano w kwocie 370 510
zł, wkład własny - 92 627 zł
4. Remont drogi powiatowej Kolbuszowa Dolna
– Kopcie w miejscowościach Mechowiec,
Płazówka na długości 2,1 km. Wartość zadania 1 481 011 zł, dofinansowanie wynosi 1
184 808 zł, wkład własny - 296 202 zł
Milionowa dotacja, przyznana Powiatowi Kol-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, z rąk Wojewody Podkarpackiego, odebrał dofinansowanie wynoszące 3 370 007 zł. Fot. B. Żarkowska
buszowskiemu pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa podkarpackiego. W uroczystym przekazaniu dofinansowania
uczestniczył Poseł RP Zbigniew Chmielowiec.
Parlamentarzysta podkreślił, że uruchomienie Funduszu Dróg Samorządowych znacznie wpłynie na
poprawę nawierzchni oraz zwiększy bezpieczeństwo poprzez budowę nowych odcinków chodnika. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś z kolei
dodał, że przyznana dotacja pozwoli na realizację
aż czterech zadań. – Dzięki tym funduszom będziemy mogli wybudować chodnik w Dzikowcu,

Dotacje odebrali również samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego

odremontować drogę powiatową w Weryni, odcinek w gminie Niwiska oraz w gminie Dzikowiec
– wyjaśnia Starosta.

DOTACJE DLA GMIN
Oprócz władz Powiatu Kolbuszowskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
otrzymali również: gmina Cmolas – 635 882 zł
(2 zadania), gmina Kolbuszowa – 3 426 634 zł
(1 zadanie), gmina Raniżów – 645 768 zł (1 zadanie) i gmina Majdan Królewski – 3 086 160 zł
(2 zadania).
Barbara Żarkowska

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych z pewnością wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa w naszym powiecie
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Obchody Dnia Sybiraka oraz 80. Rocznicy
Napaści Związku Radzieckiego na Polskę

We wtorek (17 września), odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, poświęcona obchodom 80. rocznicy Napaści Związku
Radzieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej w intencji
Ojczyzny i Sybiraków. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał chór wraz z Orkiestrą Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej.
W obchodach uczestniczyli: Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Sekretarz Powiatu Kolbuszowskiego Stanisław Stec, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Jan
Szadkowski - Prezes Zarządu Związku Sybiraków
w Kolbuszowej, Franciszek Batory - Członek Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego. W uroczystości udział brały również
poczty sztandarowe.
Po Mszy Św. zebrane delegacje złożyły kwiaty
przed pomnikiem Św. Brata Alberta.
Opr. B. Żarkowska

Obchody 80. rocznicy Napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Fot. UM

Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela

Serdeczne życzenia, poruszający występ młodzieży, nagrody Starosty Kolbuszowskiego dla najbardziej wyróżniających się
nauczycieli i miła dla ucha muzyka – pod takim znakiem upłynęły Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela, które zorganizowane
zostały w piątek (11 października).
Gospodarzem piątkowej uroczystości był Zbigniew
Bogacz – dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. To właśnie nowo
powołanemu dyrektorowi i jego podopiecznym
przypadło w udziale poprowadzić święto nauczycieli i pracowników oświaty. A trzeba przyznać,
że z tym zadaniem zespół z Weryni poradził sobie
znakomicie. Występ młodzieży, której program
opierał się na twórczości Paula Coelho, wśród licznie zgromadzonych gości, wywołał wiele emocji.
Od zachwytu, radości, przez zadumę, po wzrusze-

Gospodarzem Powiatowych Obchodów Dnia Nauczyciela był Zbigniew Bogacz – dyrektor Zespołu
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Fot. B. Żarkowska

nie i refleksję. Młodzi ludzie w krótkich scenkach
przypomnieli o tym, co w życiu jest najważniejsze. Przestrzegali przed zbytnim pędem w celu
osiągnięcia dóbr materialnych, wskazywali, aby
wyzbyć się złości, nienawiści i zazdrości w stosunku do drugiego człowieka po to, aby cieszyć się
pięknym życiem. Mówili, aby żyć tu i teraz – bez
rozpamiętywania przeszłości i bez planowania
przyszłości, aż wreszcie przypomnieli, że bycie
dobrym człowiekiem zawsze się będzie opłacać

Zaproszeni goście

i procentować w przyszłości. Młodzież do występu
przygotowała pani Katarzyna Wachowska.

SUKCESY I SATYSFAKCJA
Dyrektor ZSAE Zbigniew Bogacz w swoim wystąpieniu nawiązał do ważnej i odpowiedzialnej roli
nauczyciela. - Wszyscy dobrze wiemy jak trudna
i odpowiedzialna jest praca nauczyciela - mówił.
- Przygotowanie młodzieży do dalszego życia, pracy, kontynuacji nauki wymaga od nas, szczególnie
w dzisiejszych czasach, dużego zaangażowania
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W gronie gości znaleźli się obecni oraz emerytowani nauczyciele
i ofiarności – podkreślił dyrektor. Z kolei Poseł
RP Zbigniew Chmielowiec podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za trud
włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Podkreślił, że obecnie młodzież może zdobywać wiedzę w znakomitych warunkach. Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś natomiast wskazał, że
bogate wyposażanie szkół to wynik zaangażowania
wielu osób. Podziękował nauczycielom za sukcesy,
jakie osiągają uczniowie kolbuszowskich szkół
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Starosta Kolbuszowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu, najbardziej
wyróżniającym się nauczycielom, wręczył specjalne nagrody. Otrzymało je
ośmioro pedagogów.

średnich. – I to one są najlepszą zapłatą – zaznaczył. Podkreślił, że wszyscy, zarówno nauczyciele, organ prowadzący, jak i rodzice pracują dla
dobra ucznia. – To uczeń stoi zawsze w centrum
naszego zainteresowania – podkreślił. – Jeszcze
raz dziękuję wam za godną postawę nauczyciela,
życzę sukcesów i wysokich wyników waszych
wychowanków. Miejcie satysfakcję z tego, że
uczycie młodzież i że ci młodzi ludzie zdobywają
kolejne osiągnięcia – dodał. Jednym z punktów

piątkowej uroczystości było wręczenie nagród
Starosty Kolbuszowskiego, którą trzymało ośmioro
pedagogów.
W uroczystości uczestniczył Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław
Burek, Grażyna Wyka – Przewodnicząca Komisji
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
oraz członkowie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego – Marek Kuna i Józef Prymon.
Barbara Żarkowska

Program artystyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicz- Młodzież podczas występu przekazała zebranym uniwersalne treści
no-Ekonomicznych w Weryni pod kierunkiem pani Katarzyny Wachowskiej

Powstaje profesjonalna kuchnia wraz z otoczeniem

Profesjonalna kuchnia wraz z punktem wydawania posiłków i zapleczem powstaje w części budynku warsztatów szkolnych
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Obok tego realizowane są prace przy budowie parkingu.
Prace budowlane polegające na zmodernizowaniu
pomieszczeń pod zaplecze kuchenne oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia mają kosztować
653 633 zł. W ramach tego zadania zaplanowano
szereg prac. Wyburzone zostaną m.in. ścianki działowe, zdemontowane istniejące okna i drzwi, przyłączona zostanie kanalizacja sanitarna, wykonana
zostanie wewnętrzna instalacja wod.-kan, gazowa
i centralnego ogrzewania, elektryczna oraz domo-

fonowa. W otoczeniu obiektu natomiast wykonana
zostanie kanalizacja deszczowa, powstanie także
nowe ogrodzenie.
Nowo powstała kuchnia wraz z zapleczem będzie
wykorzystywana podczas kompleksowych
programów reintegracji społeczno-zawodowej.
Inwestycja ta realizowana i współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego w partnerstwie z gmina Kolbuszowa.
Wykonawca na zrealizowanie wszystkich prac ma
czas do końca grudnia tego roku.
Barbara Żarkowska
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Pracowita końcówka roku

Aktualnie na drogach powiatowych realizowane są ostatnie w tym roku prace remontowe. Budowane są również nowe odcinki chodników.
Duża inwestycja odbywa się obecnie w Woli Raniżowskiej. W miejscowości tej ekipy budowlane
pracują przy remoncie nawierzchni oraz budowie
chodnika już od kilku tygodni. W ramach tego zadania przebudowywana jest droga na długości 3,11
km oraz poszerzana do 6 m. Oprócz tego przebudowywany jest istniejący chodnik na długości prawie
800 m. Budowany jest również nowy deptak dla
pieszych na długości 1,5 km. Przebudowywane są
także zjazdy i rowy.

DROGA Z FUNDUSZU
Inwestycja ta finansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego źródła Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego pozyskał prawie
2 miliony złotych (1 992 185 zł). W sumie całe
zadanie ma kosztować prawie 4 miliony złotych
(3 984 370 zł).

EKIPY NA DROGACH
Budowlańcy pracują także przy drodze powiatowej
w Weryni. Inwestycja ta odbywa się w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego źródła
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał

dofinansowanie w wysokości 80 procent
zadania, pozostałe 20 proc. natomiast
pochodzi z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego. Nawierzchnia w Weryni modernizowana jest na długości 1 674 metrów.
Droga powiatowa remontowana jest
również w Mechowcu i Płazówce.
Zadanie to, podobnie jak poprzednie,
finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Samorządu
Powiatu Kolbuszowskiego. Planowo
zmodernizowany zostanie odcinek drogi
Oprócz modernizacji nawierzchni budowane są także nowe
na długości 2 km 165 m.
odcinki chodników

CHODNIK W DZIKOWCU

Trzecia inwestycja, w ramach której powstanie
nowy chodnik na długości 845 m, prowadzona jest
w Dzikowcu. Koszt tego zadania wynosi 1 088 043
zł, z czego 80 proc. stanowi dotacja z Funduszu
Dróg Samorządowych, zaś 20 proc. z budżetu gminy Dzikowiec. Nowy chodnik pojawi się po lewej
stronie, jadąc w kierunku Mechowca, do granicy
z tą miejscowością.

Droga powiatowa w Woli Raniżowskiej podczas remontu. Fot. B. Żarkowska

NOWY DEPTAK
I ostatnia inwestycja drogowa jaka jest aktualnie
realizowana dotyczy miejscowości Przedbórz. Tam
powstaje obecnie chodnik dla pieszych na długości
239 m. W zadaniu tym partycypuje gmina Kolbuszowa kwotą 100 tys. zł oraz Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego kwotą w wysokości 18 939 zł.
Barbara Żarkowska

Droga powiatowa w przebudowie

Dotacje dla Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej

650 tys. zł – taką kwotę przeznaczono z budżetu Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego na potrzeby Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej. Stosowną uchwałę w tej sprawi radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego podjęli podczas sesji, 26 września.
Radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę
w ślad za którą Szpital Powiatowy w Kolbuszowej
otrzyma cztery dotacje. Fundusze trafią na zakup
urządzeń i sprzętu medycznego. Jedna z przekazanych dotacji pozwoli również na zakup samochodu do transportu pacjentów Oddziału Nefrologii
i Dializoterapii. Na ten cel przeznaczono 87 tys. zł.

ZAKUPY
Spory zastrzyk gotówki otrzyma Oddział Urologii,
do którego trafi nowa aparatura medyczna warta
296 tys. zł. Kolejne 200 tys. zł, decyzją radnych
Rady Powiatu Kolbuszowskiego, przeznaczone

zostanie na adaptację pomieszczeń na potrzeby
Centralnej Sterylizatorni. Natomiast 67 tys. zł pozwoli na zakup myjni endoskopowej.

logów w kraju, dlatego chcemy sukcesywnie doposażać go w nowoczesny sprzęt – mówi Starosta
Kolbuszowski.
Barbara Żarkowska

NOWOCZESNY SPRZĘT
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podkreśla, że
kilkutysięczna dotacja, za którą zakupiony zostanie
nowy sprzęt medyczny pozwoli na podniesienie
jakości świadczonych usług w kolbuszowskim
szpitalu. – Oddział Urologiczny, jaki funkcjonuje
w naszym szpitalu reprezentuje bardzo wysoki
poziom. Przyjmują tam jedni z najlepszych uro-
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
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Kolbuszowa dnia 22.10.2019 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/5/2019 z dnia 22.10.2019 r
(znak sprawy: AB.6747.6.7.2019)
dla Wójta Gminy Dzikowiec z s. ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec
z wniosku z dnia 02.09.2019 r, 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.
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.
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);
II.

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.
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.

Nowa metoda uzdatniania wody
W dniu 18 października br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się
spotkanie mające na celu zapoznanie się
z technologią uzdatniania wody promieniami UV. Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele gminy Kolbuszowa, Cmolas, Dzikowiec, Sokołów Małopolski oraz
Jeżowe.
Metodę dezynfekcji wody promieniami UV
przedstawił Marcin Kwaśnik- pracownik PGKiM
Cmolas. Promieniowanie ultrafioletowe może być
zastosowane do dezynfekcji wody pitnej, procesowej, basenowej i produkcyjnej oraz dezynfekcji
ścieków i powietrza. Technologia ta wykorzystuje
naturalne i skuteczne właściwości bakteriobójcze światła ultrafioletowego, dzięki czemu jest
bezpieczna i nieinwazyjna. Chemiczne środki
dezynfekcyjne niszczą ścianki komórek bakterii,
natomiast promienie ultrafioletowe atakują je od
środka, co powoduje, że mikroorganizmy zostają
zabite albo też tracą zdolność rozmnażania się.

Ponadto promieniowanie ultrafioletowe nie powoduje zmian w składzie chemicznym wody (brak
produktów ubocznych) oraz nie zmienia jej smaku
i zapachu.

Docelowo metoda uzdatniania wody promieniami
UV ma zostać wykorzystana w ujęciu wodnym
w Cmolasie.
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Budowa i przebudowa kanalizacji

Na ukończeniu są prace dotyczące budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej w Gminie
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” obejmuje następujące zakresy robót :
• przebudowę kanalizacji ogólnospławnej
w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji
rozdzielczej wraz z odtworzeniem dróg oraz chodników. W ramach przedmiotowej inwestycji są
wykonywane nowe nawierzchnie asfaltowe wraz
z chodnikami i zjazdami w ulicach: Nadziei, Dembowskiego, Goslara, Dunajeckiego, Krasickiego,
Broniewskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Kazimierza Wielkiego, Jagiellońskiej, Bora Komorowskiego oraz wykonana została nowa nawierzchnia
asfaltowa w pasie drogowym ulicy Partyzantów.
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym przede wszystkim południową stronę ul. Obrońców Pokoju od
ul. Polnej w kierunku rzeki Nil. Za pomocą wybudowanej sieci, ścieki sanitarne z istniejącej zabudowy zostały odprowadzone do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej położonej wzdłuż rzeki Nil.

ul. 11 Listopada w Kolbuszowej

Inwestycje
drogowe

Na ukończeniu są prace przy modernizacji dróg i ulic w Gminie Kolbuszowa.

Końcowe roboty trwają przy przebudowie ul. Jesionowej w Kolbuszowej. Zakres zadania obejmuje
rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej i wy-

Plac obok Biblioteki

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym rejon ul. Nowe
Miasto.
W ramach wspomnianego projektu w ubiegłym
roku wykonana została budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej- etap III oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa,
ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej
do Nowej Wsi. Wartość projektu to ponad 15 mln
złotych, gdzie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wyniosło ponad 7,8 mln zł.
• Zakończono prace kanalizacyjne, które były
częściowo finansowane z promesy Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Wartość zadania
wyniosła ponad 312 tys. zł. W ramach przedmiotowego programu Gmina wykonała następujące
inwestycje :

Kolbuszowa.

• przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. 11 listopada,
• przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. St.
Krzaklewskiego.
Prace polegały na likwidacji starych istniejących
kolektorów deszczowych wraz z przykanalikami,
gdzie w ich miejsce zamontowano nowe.
Gmina Kolbuszowa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych otrzymała łącznie 600 tys. złotych
na roboty drogowe i kanalizacyjne.
Zakończono prace polegające na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej.
Prace obejmują roboty budowlane związane
z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami. Planowany termin wykonania zadania to
koniec października. Przedmiotowa inwestycja,
której koszt wynosi ponad 197 tys. zł realizowana
jest w całości ze środków własnych.

ul. Partyzantów
konanie drogi asfaltowej o szerokości 5m. Koszt
inwestycji to ponad 158 tys. zł.
Dobiegają końca również prace związane z przebudową drogi wewnętrznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej.
Zakres robót na placu oraz drodze wewnętrznej
uwzględnia m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, zabezpieczenie
sieci teletechnicznej i energetycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej

podbudowy i ułożenie kostki brukowej. Prace zakończą się na początku listopada br., a ich koszt
wyniesie 243 tys. zł.
Wykonano już roboty drogowe na ul. Piaskowej
w Kolbuszowej. Rozbudowana droga objęła odcinek o długości 300 m., a koszt inwestycji wyniósł
ponad 300 tys. zł. Ogłoszono także przetarg na
kontynuację rozbudowy tej ulicy do skrzyżowania z ul. Krakowska. Realizacja przedsięwzięcia
zaplanowana jest na przyszły rok.

ul. Jesionowa w Kolbuszowej
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Przebudowana została również droga Nad Nilem
w Kolbuszowej Dolnej na odcinku o długości 335
m. Koszt zadania wyniósł ponad 230 tys. zł.
W tym roku zakończono także prace przy rozbudowie drogi Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny,
których wartość wyniosła 181 tys. zł. Zadanie polegało na przebudowie sieci wodociągowej i gazowej
na odcinku 500 m. W najbliższym czasie ogłoszony
zostanie przetarg na dalszą rozbudowę tej drogi na
odcinku 1,8 km.
Ukończono roboty budowlane prowadzone przy
kościele w miejscowości Widełka. W ubiegłym

ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej

roku wykonano tam jezdnię manewrową oraz część
miejsc postojowych. Obecnie prace obejmowały
powstanie nowych miejsc postojowych wraz z placem manewrowym i elementami zieleni. W zakresie zadania przewidziana była również budowa
chodnika i budowa odcinka kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 210 tys. zł.
Początkiem września zakończono realizację zadania związanego z przebudową trzech dróg gminnych w Kolbuszowej:
• ul. Wrzosowej (odcinek o dł. 189 m),
• ul. Klonowej (odcinek o dł. prawie 87 m)
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• ul. Rolnika (odcinek o dł. 200 m)
Wartość całego przedsięwzięcia stanowiła wydatek
prawie 690 tys. zł. Część kosztów inwestycji została pokryta z promesy, którą Gmina Kolbuszowa
otrzymała na odbudowę zniszczonych dróg i kanalizacji w kwocie 700 tys. zł.

ul. Rolnika w Kolbuszowej

Finansowo
Fatalne dane ze strefy euro – koniec odporności polskiego przemysłu na spowolnienie?
Końcem września poznaliśmy fatalne indeksy PMI
w Niemczech i strefie euro. Indeks ten dobrze
obrazuje nastroje w zakresie zakupów i inwestycji.
Spadki nastąpiły zarówno w przemyśle i usługach.
Przez ostatnie miesiące indeks PMI dla gospodarki światowej sugerował odbicie w sektorze
przemysłowym w Azji, będącej w epicentrum
wojen handlowych. Ten optymizm nie dotarł do
strefy euro – niemiecki indeks spadł do poziomu
41,1pkt najniższego od czasu kryzysu po upadku
Lehman Brothers w 2008-2009. Co więcej pesymizm z przemysłu rozlał się na usługi – indeks w
tym sektorze obniżył się z 54,8 do 52,5pkt. Takie
poziomy wskaźników oznaczają skromny wzrost
niemieckiego PKB (poniżej 1%r/r). Spowolnienie
widoczne jest również na rynku pracy, co może
uderzyć w wydatki konsumpcyjne w zachodnich
gospodarkach.

Słaba konsumpcja w Europie Zachodniej oznacza
koniec odporności polskiego przemysłu na spowolnienie! Dotychczas radził on sobie dobrze – w 2kw
produkcja wzrosła średnio o 4,8%. Powodem tego
fenomenu był mocny popyt konsumpcyjny w Zachodniej Europie, bo to główny rynek dla polskich
eksporterów. Ale teraz widać, że spowolnienie
przenosi się również na ten obszar, co wkrótce
uderzy także w krajową gospodarkę.
Przez kilka miesięcy nie będziemy odczuwać
spowolnienia zbyt mocno, bo gospodarkę wciąż
zasilają środki ze świadczeń społecznych przygotowanych na czas kampanii wyborczej np. rozszerzenia 500+ oznaczającego wydatki rzędu 20mld.
Kwestią czasu jest jednak, kiedy ten impuls się
wyczerpie i polska gospodarka spowolni. Analitycy spodziewają się niższej dynamiki wzrostu PKB
w 2020 (3,4%) oraz 2021 (1,8%).

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i
absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie
kolbuszowskim

1453 – tylu uczniów aktualnie uczy się w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kolbuszowskim. Młodzież skupiona jest w 55 oddziałach.
Najliczniejszą placówką jest Zespół Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej. W szkole tej uczy się 810 osób.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara

w Kolbuszowej z kolei naukę pobiera 343 uczniów,
zaś w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni uczy się 300 osób.

PIERWSZAKI NA START
W obecnym roku szkolnym 2019/2020 szkoły
ponadpodstawowe w naszym powiecie wybrało
639 uczniów, w tym Zespół Szkół Technicznych:
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333 uczniów (167 – po gimnazjum, 166 – po szkole
podstawowej); Liceum Ogólnokształcące – 196
osób (94 – po gimnazjum, 102 – po szkole podstawowej); Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni – 110 uczniów (45 – po
gimnazjum, 65 – po szkole podstawowej). W sumie
utworzono 24 oddziały klas pierwszych.

pedagogiczna zwiększyła się o 7 osób, w Liceum
Ogólnokształcącym pracę znalazło 5 nauczycieli,
z kolei w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni nie zatrudniono nikogo.
Umowy z nowo zatrudnionymi nauczycielami
zawarto na jeden rok.

NOWI NAUCZYCIELE

Informację z funkcjonowania szkół ponadpodstawowych przedstawiła na wrześniowej sesji Rady
Powiatu Kolbuszowskiego kierownik Biura Obsłu-

W związku z rekrutacją podwójnego rocznika
i większą liczbą uczniów zatrudniono nowych
nauczycieli. W Zespole Szkół Technicznych kadra

NA SESJI
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gi Jednostek Samorządu Powiatowego Bogusława
Bryk. Radni powiatowi nie mieli żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wiadomości. Podczas
tego posiedzenia dyrektorzy poszczególnych szkół
ponadpodstawowych przedstawiali placówki, którymi zarządzają. Zapoznawali obecnych z funkcjonującymi obecnie kierunkami kształcenia, bazą
dydaktyczną, ofertą edukacyjną oraz osiągnięciami
swoich podopiecznych.
Barbara Żarkowska

Gratulacje dla złotych i diamentowych par!
„Miłość jest nie tylko uczuciem,
Nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie.”
Ks. Jan Twardowski
W dniu 2 października w budynku Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
małżeństwa z Gminy Kolbuszowa świętowały 50
i 60 lat wspólnego pożycia. Złote i diamentowe
gody obchodziło w tym roku trzydzieści siedem
par. Niestety, ze względu na stan zdrowia nie
wszyscy zaproszeni mogli przybyć na spotkanie
jubileuszowe.
Podczas uroczystości odznaczenia państwowe za
długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP wręczyli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Kolbuszowski
Wojciech Cebula, Burmistrz Kolbuszowej Jan
Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Wilk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Gul-Czachor.
Pary otrzymały również pamiątkowe dyplomy
i kwiaty. Następnie za zdrowie świętujących
wzniesiono toast oraz złożono im życzenia i gratulacje. Dla Jubilatów zagrała Kapela Jurka Wrony.
50-lecie obchodzili:
- Bajor Kazimiera i Czesław zam. Kolbuszowa
- Biestek Urszula i Antoni zam. Kolbuszowa
-Blicharz Krystyna i Władysław zam. Kolbuszowa
-Depa Władysława i Eugeniusz zam. Kolbuszowa
-Dragan Krystyna i Jan zam. Zarębki
- Filuba Maria i Adam zam. Kolbuszowa Dolna

-Golisz Katarzyna i Józef zam. Kolbuszowa
-Hodór Weronika i Stanisław zam. Kolbuszowa
-Hopek Józefa i Marian zam. Kolbuszowa
-Łagowscy Zofia i Jan zam. Kolbuszowa
- Kwaśnik Julia i Bronisław zam. Kolbuszowa
- Maciąg Stanisława i Jan zam. Kolbuszowa Górna
- Mazur Stanisława i Jan zam. Przedbórz
- Miazga Maria i Józef zam. Kolbuszowa Górna
- Mierzejewscy Krystyna i Władysław zam. Kolbuszowa Górna
- Noga Stanisława i Józef zam. Świerczów
- Partyka Stanisława i Stanisław zam. Bukowiec

-Pędzimąż Barbara i Marian zam. Kolbuszowa
- Plis Teofila i Jan zam. Kupno
-Plizga Bronisława i Adolf zam. Kupno
- Płaza Elżbieta i Antoni zam. Kolbuszowa
- Płaza Józefa i Czesław zam. Kolbuszowa
- Rusin Henryka i Edward zam. Kolbuszowa
- Serafin Józefa i Marian zam. Kolbuszowa
- Sitko Kazimiera i Eugeniusz zam. Kolbuszowa
Dolna
-Stąpor Aleksandra i Janusz zam. Kolbuszowa
Dolna
- Tambor Aniela i Marian zam. Kolbuszowa
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- Trela Kazimiera i Roman zam. Kupno
- Tylutka Czesława i Józef zam. Domatków
- Zawadzcy Janina i Stefan zam. Kolbuszowa
Górna
-Zielińscy Władysława i Zdzisław zam. Kolbuszowa
60-lecie obchodzili:
- Ozimek Emilia i Józef
- Blat Zofia i Edward
- Koń Anna i Józef
- Reguła Anna i Marian
- Starzec Władysława i Stanisław
- Tylutka Maria i Jan

„Czytaj
z nami,
poetami!” spotkanie ze
współczesnymi
poetami

Poezja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. 7 września 2019 r. w Skwerze
Regionalistów w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej
17 odbyło się spotkanie ze współczesnymi poetami
z naszego regionu. Wiersze swojego autorstwa i nie
tylko przeczytali Beata Kuna, Patrycja Gielarowska, Natalia Gul, Anita Róg i Janusz Radwański.
Widownia była pełna, a oryginalność stylów pisania młodych poetów była interesująca. Duże
zainteresowanie spotkaniem udowodniło, że poezja
nie umarła i wciąż ma miejsce w świecie.
Gielarowska Patrycja

Program Erasmus + w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kupnie

Z radością informujemy, że 1 września br. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie przystąpiła do realizacji dwóch
międzynarodowych projektów Erasmus+.
Wszystkie zaplanowane działania będziemy realizować wspólnie ze szkołami partnerskimi z pięciu
krajów europejskich. Będą to projekty pt.:
I. „We have fun together” –„Bawimy się razem”.
Partnerskie szkoły:
1. Instituto Comprensivo „Francesco Crispi” Ragusa- Włochy
2. Tezer Taskiran Ortaokulu Tuzla- Turcja
3. Secondary School St. Paisiy Hilendarski Mikrevo- Bułgaria
4. Scola Gimnaziala „Nicolae Tomovici Plopsor”
Plopsoru– Rumunia
II. „Active and Responsible Citizenship for European Students”

– „Uczniowie Europy aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami”.
Partnerskie szkoły:
1. IC Madonna di Campagna - San Michele Verona Włochy
2. Ayse Ana Iman Hatip Ortaokulu Usak Turcja
3. Scoala Gimnaziala „I.L.Caragiale” Medgidia Rumunia
4. Create Partnership Trust Birmingham Wielka
Brytania
W obu projektach krajami koordynującymi są Włochy i oba projekty będą trwały do 31 sierpnia 2021
r. Koordynatorem projektów w szkole w Kupnie
będą p. Anna Marek nauczycielka j. angielskie-

go, która będzie realizować je wraz z pomocą p.
dyrektor Elżbiety Chmielowiec, p. Bożeny Salach
nauczycielki j. angielskiego i francuskiego, p. Elżbiety Stadnickiej nauczycielki j. francuskiego i p.
Mariusza Szamraja pedagoga i nauczyciela j. angielskiego.
Główne cele projektów:
• podnoszenie jakości edukacji i rozwijanie
u uczniów umiejętności językowych.
• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
• zachęcanie uczniów do posługiwania się j. angielskim w życiu codziennym
• nawiązanie relacji i podtrzymywanie przyjaźni
z rówieśnikami ze szkół partnerskich

24

• promowanie rodzimej kultury w Europie
• zdobywanie wiedzy o krajach europejskich
• budowanie pewności siebie i radzenia sobie
z emocjami
• podniesienie świadomości własnej tożsamości
i wzmacnianie więzi europejskich
• rozwijanie posługiwania się narzędziami TIK
Będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach i przebiegu projektu
Erasmus+ na stronie szkoły www.spkupno.pl i profilu FB szkoły oraz na stronie Gminy Kolbuszowa.
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Opracowała: Anna Marek

Dzień
Młodych
Pasjonatów
w ZSA-E
w Weryni

W Zespole Szkół AgrotechnicznoEkonomicznych w Weryni 26 września
bieżącego roku został zorganizowany
Dzień Młodych Pasjonatów, na który
zostali zaproszeni uczniowie okolicznych
szkół podstawowych. Wówczas odbyły się
pokazy, warsztaty, zawody i konkursy prezentujące charakterystyczne cechy zawodów: technika ekonomisty, technika architektury krajobrazu, technika żywienia
i usług gastronomicznych, kucharza oraz
montera sieci i instalacji sanitarnych.
W przyjaznej atmosferze, każdy mógł posłuchać, zobaczyć, dotknąć tego co dzieje
się w szkole.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom
kulinarnym oraz zainteresowaniom uczniów żywieniowcy przygotowali w kuchni niemal laboratorium chemiczne. Wielkim show były pokazy
molekularne w trakcie których uczniowie używali

ciekłego azotu i suchego lodu do przygotowania lodów, sorbetów, napojów, musów i mnóstwa innych
deserów. Kuchnia molekularna budzi duże zainteresowanie, już samo to pojęcie sugeruje nam, że na
naszych pokazach nie ma co liczyć na tradycyjnego
schabowego. Opiera się ona na poddawaniu cząsteczek takim procesom jak: gotowanie vacuum,
mrożenie ciekłym azotem lub suchym lodem, sferyfikacja czyli otrzymywanie żelek, podobnych do
kawioru oraz emulsyfikacja czyli otrzymywanie
pianek. Prowadzeniem pokazów zajmowali się
nasi uczniowie, podejmując się najtrudniejszych

wyzwań kulinarnych. Oprócz kuchni molekularnej
degustowaliśmy kuchnię regionalną, odbyliśmy
smakową podróż do Azji, do której zabrały nas
pyszne sushi i wyrafinowane sajgonki. Nie zabrakło specjałów kuchni angielskiej i tureckiej,
różnorodnych słodkości i kuchni dietetycznej.
Równie ciekawie został przygotowany zawód
ekonomisty. Pod bacznym okiem uczniów Zespołu
Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych goście ze
szkół podstawowych uczestniczyli w „ ekonomicznych grach terenowych”. Sportowa rywalizacja
z zagadkami ekonomicznymi w tle wyzwoliła
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w zawodnikach mnóstwo energii i zapału. W rywalizacji tej liczył się spryt, spostrzegawczość, kondycja fizyczna i oczywiście wiedza ekonomiczna.
Tylko zaangażowani w rywalizację wiedzieli jak
dużo dała im ona radości, szczęścia ile wyzwoliła
kreatywności, zapału i zaangażowania. Dreszczyk
emocji towarzyszył uczestnikom także podczas teleturnieju KAHOOTA, który polegał na udzielaniu
prawidłowej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
Kolejne atrakcje warsztatów ekonomicznych to
praca na profesjonalnym programie SUBIEKT GT,
ekonomiczne gry edukacyjne oraz rozwiązywanie
anagramów. Na zakończenie czekały na uczestników pyszne przekąski oraz nagrody, dyplomy,
wyróżnienia a wszyscy uczestnicy gier i zabaw

przegląd KOLBUSZOWSKI
ekonomicznych pojadą na wycieczkę do Narodowego Banku Polskiego.
Ale atrakcje tego dnia jeszcze się nie zakończyły. Swój zawód zaprezentowali również nauczyciele i uczniowie z architektury krajobrazu. Udowodnili, że zawód ten łączy w sobie delikatność artysty
z siłą i sprawnością wykonawcy terenów zieleni.
Dlatego w szkole często odbywają się różnorodne
warsztaty w trakcie których uczniowie w misterny
sposób odkrywają, dopracowują, pogłębiają swoje
zamiłowania artystyczne, by na dzień następny
powrócić do rysunków technicznych i znajomości
gatunków oraz materiałów budowlanych. Dla młodzieży ze szkół podstawowych przygotowano dwa
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rodzaje zajęć: florystyczne - tworzenie bukietów
z kwiatów wykonanych z pianki foamiranowej
oraz malowanie fragmentu ogrodu farbami akwarelowymi. Przy akompaniamencie delikatnej muzyki
jedni rozgrzewali i formowali piankę, nadając jej
również barwę, inni natomiast tworzyli barwne
obrazy. Jednak wszyscy w trakcie warsztatów bawili się doskonale i nabierali praktyki w tworzeniu
pięknych kompozycji. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. ”Cuda Natury
w obiektywie”, który wygrała Amelia Małek za
pracę „Zamrożony czas”. Gratulujemy.
Dziękujemy uczniom, pracownikom szkoły oraz
nauczycielom, którzy pomogli w organizacji tej
uroczystości.

WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM
I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
"Serce bez granic"

w Hucie Komorowskiej
lipiec-wrzesień część I 2019 r.
Ks. Wojciech Łapczyński posługuje jako
misjonarz w Chingombe w Zambii od 1991
r. Podczas swojego pobytu w Polsce 25 maja
2019 r. w ramach organizowanego przez Muzeum
i Fundację im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic” dorocznego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej wielokrotnie podkreślał, że
mieszkańcy Zambii wciąż darzą Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ ogromnym szacunkiem i licznie odwiedzają miejsca związane z Jego osobą.
Dzięki zaangażowaniu ks. Wojciecha Łapczyńskiego podczas wakacji przeprowadzono
zbiórkę funduszy na odbudowę zniszczonej przez
wichurę szkoły w Chingombe. Niszczycielski żywioł nawiedził dawne miejsce posługi misyjnej
Kardynała Kozłowieckiego ponad 8 lat temu i od
tamtej pory młodzież uczestniczy w zajęciach pod
drzewami. Fundacja „Serce bez granic” serdecznie
dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc.
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” kontynuuje od
2017 roku działalność promocyjną. Postać Kardynała rozsławia na terenie Diecezji Sandomierskiej
wystawa pn. „Książę Kościoła. Kardynał Adam
Kozłowiecki SJ”. W dniach od 1 lipca do 31 lipca
2019 r. ekspozycję zaprezentowano w kościele pod
wezwaniem Świętej Trójcy w Bogorii (województwo świętokrzyskie). Prezentacji towarzyszył baner
promujący Miasto i Gminę Kolbuszowa.
Dnia 4 lipca 2019 r. J. E. Biskup Krzysztof
Nitkiewicz – Członek Zarządu Fundacji im. Ks.
Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”
obchodził 10. rocznicę powołania na biskupa Diecezji Sandomierskiej. J. E. Nitkiewicz pracował
przed laty w Kurii Rzymskiej w Watykanie, a jego
nominacja to rezultat decyzji ówczesnego papieża

Wizyta grupy rowerowej z Nowej Dęby– 11 sierpnia 2019 r., fot. A. Wlazło
Benedykta XVI. Święcenia biskupie Ksiądz Ordynariusz przyjął z rąk abp Józefa Kowalczyka
w dniu 4 lipca 2009 r., a jego dewizą stały się słowa „Misericordias Domini Cantabo”, co oznacza
„Będę wyśpiewywał Miłosierdzie Pana”. Zarząd
Fundacji wraz z dyrektorem i pracownikami Muzeum serdecznie dziękują Księdzu Biskupowi za
życzliwość, otwartość na ludzkie problemy oraz
wieloletnią służbę Bogu i ludziom, a także życzą
obfitych łask Bożych, zdrowia, satysfakcji i szczęścia z pełnionej każdego dnia posługi kapłańskiej.
Warto przypomnieć, że w czerwcu 2019 r. na
terenie Diecezji Sandomierskiej pracę rozpoczęły punkty świadczące ofiarom pokrzywdzonym
przestępstwem pomoc prawną, finansową i psychologiczną. Jeden z ośrodków mieści się w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ i funkcjonuje w każdy wtorek w godz. 13.00-18.00, tel.
530 380 330. W pomoc angażuje się również Ca-

ritas Diecezji Sandomierskiej, który zorganizował
dwa turnusy kolonijne dla dzieci pochodzących
z rodzin doświadczonych przez niesprawiedliwość.
24 lipca 2019 r. i 20 sierpnia 2019 r. Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej zorganizowało z inicjatywy Caritasu Diecezji Sandomierskiej plener malarski dla
dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie. Warsztaty prowadziła
Kustosz Muzeum Pani Katarzyna Cesarz wraz z
opiekunami kolonii. Uczestnikom zaprezentowano
film oraz historię na temat życia Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ. Nie obyło się bez wykładu
na temat technik malarskich – młodzież pogłębiła
wiedzę na temat perspektywy i architektury krajobrazu. Organizatorzy pleneru malarskiego składają
podziękowania Ośrodkowi Kultury w Nisku oraz
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Majdanie Królewskim za użyczenie sztalug malarskich.
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ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada
10 na okres 21 dni: wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego,

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele
usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Ww. wykaz został również zamieszczony na
stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl

Puchar dla
Kolbuszowej
Dolnej

Nasi strażacy wywalczyli puchar dla najlepszej
drużyny w nocnej konkurencji Mission Impossible.
Zawodnicy musieli zmierzyć się z dziesięcioma
zadaniami- w tym trzy zadania nocne i siedem
dziennych. Zadania podzielone były kolejno na ratowniczo-medyczne, sprawnościowe i teoretyczne.
W zmaganiach wzięło udział 20 zespołów.
W zdarzeniach oceniana była umiejętność udzielania pomocy poszkodowanym, prawidłowe prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
zebranie wywiadu chorobowego oraz wsparcie
psychiczne.
Scenki przygotowane i oceniane były przez zawodowych ratowników medycznych i pielęgniarki.
Serdecznie gratulujemy!

Strażacy OSP z Kolbuszowej Dolnej wywalczyli pierwsze miejsce w jednej
z konkurencji w X Międzynarodowych
Maltańsko-Strażackich Manewrach Ratowniczych. Zawody odbyły się dniach
20-22 września w Treśnie.

Program „Zdrowo
Nakręceni” PKPS
Kolbuszowa

Dzięki dofinansowaniu, jakie Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej uzyskał z budżetu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w 2019 r.
realizowany jest program „Zdrowo zakręceni”.
Program ma na celu wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Działania rozpoczęły się 1 czerwca 2019 r. i potrwają
do 15 grudnia 2019 r. Inicjatywy podejmowane
w ramach programu realizowane są w czasie
codziennych zajęć w placówce w Kolbuszowej
i Świetlicach prowadzonych przez MGOPS w Gło-

gowie Małopolskim, a podczas wypoczynku letniego także w Klubie Dziecięcym w Krośnie i przy
Parafii w Komorowie. Wtedy to planowane są
wspólne wyjazdy, wycieczki, konkursy, wspólne
zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne. Z oferty programu „Zdrowo zakręceni” skorzystało
łącznie ok. 200 osób- dzieci i młodzieży.

Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10,
pok. 214 tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 08.10.2019 r.

W ramach zadania mamy już za sobą m.in.:
• „Święto Rodziny”- uroczyste i pełne atrakcji
spotkanie wychowanków Świetlicy z rodzinami,
• dwa turnusy półkolonii letnich,
• zajęcia wakacyjne w Klubie Dziecięcym w Krośnie,
• zajęcia wakacyjne w Komorowie (gmina Majdan Królewski).
• Realizujemy i czekamy na:
• zajęcia czytelniczo-teatralne, edukacyjne i ortograficzne w Świetlicy w Kolbuszowej,
• zajęcia kulinarne w Świetlicy w Kolbuszowej,
• zajęcia plastyczno-techniczne,
• konkurs plastyczny- „Złap zajawkę na zdrowie”
• spotkanie mikołajkowe w Świetlicy,
• wspólny wyjazd do kina.
Foto i opracowanie: PKPS ZMG
Kolbuszowa
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Książka o początkach Mazurów

Początkiem września trafiła do moich rąk książka pana red. Benedykta Popka, nosząca tytuł Zarys dziejów wsi Mazury 1569 –
2019. Tom 1, lata 1569 – 1772. Trzeba przyznać, że wydana została pięknie, cała w kolorze na papierze kredowym. Posiada charakter monografii historycznej. Napisanej językiem popularno-naukowym, który to pan Benedykt jako rzeźbiarz świetnie opanował.
Mieści dużo przypisów, bibliografię, liczne kopie dokumentów do tej pory nie odkrytych. Stanowią one skarbnicę wiedzy dla pasjonatów historii. Nieocenioną pomoc dla nauczycieli i uczniów klas starszych. Dlatego tą książkę warto polecić. Można pożyczyć
ją w bibliotekach albo u znajomych, bowiem na zakup nie ma już szans. Nakład 400 egzemplarzy wyczerpał się w ciągu kilku dni.
Jak udało nam się dowiedzieć, jest to druga
z kolei książka tego autora, wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury, w rozpoczętym
cyklu wydawniczym „Ziemia Mazurska”. (Tytuł
pierwszej; Wieczna chwała i pamięć. Udział mieszkańców wsi Mazury w walkach o niepodległość
Polski 1914 – 1989). To wielki sukces obecnej
przewodniczącej tej organizacji pani Marii Zawady. Dzięki środkom unijnym o które się wystarała
możliwe było tak solidne wydanie. Obecnie stara
się o środki na dodruk. Jest bardzo wielu chętnych
na zakup tej książki.
Zawartość publikacji stanowią następujące rozdziały i podrozdziały: Słowo od wydawcy; Od
autora; Mazury podkarpackie.
Rozdział I. Pradzieje mazurskiej ziemi. Podrozdziały: 1. Kiedyś szumiało tu morze, 2. Kształtowanie mazurskich pól, 3. Osady epoki kamienia.
Rozdział II. Sporna ziemia graniczna, 1. Stanica
nadgraniczna w Raniżowie.
Rozdział III. Opowieści o początkach Mazurów,
1. Początki za Kazimierza Wielkiego, 2. Początki
za Władysława Jagiełły, 3. Początki za innych
królów, 4. Domy na palach w Mokrzyszowie, 5.
Pierwsze domy w Olszowych, 6. Pierwsze domy
w Turce, 7. Mazury przed Ossówką.
Rozdział IV. Lokacja i początki Ossówki: 1.
Czy Ossówka to Mazury?, 2. Tworzenie miasta
Sokołów, 3. Lokacja Ossówki w 1569 r., 4. Najazd

rotmistrza Pileckiego, 5. Druga lokacja Ossówki,
6. Początki królewskiego folwarku, 7. Kościoła
nie wybudowano.
Rozdział V. Wyniszczające najazdy i wojny: 1.
Rokoszanie, Stadnicki, Tatarzy, 2. Czasy szwedzkiego „potopu”, 3. Ostatni Tatarzy.
Rozdział VI. W cieniu królewskiego folwarku:
1. Samoistna wieś Mazury, 2. Folwark i Gromada,
3. Konflikt z zasadźcą Markowizny, 4. Najazd na
Markowiznę, 5. Imć panowie myśliwi, 6. Początki
folwarku Korczowiska, 7. U schyłku Rzeczypospolitej.
Aneks zawiera: 1. Akt lokacyjny wsi Osówka
z 1569 r. potwierdzony w 1578 r.; 2. Zapis lustratorów królewskich z 1569 r. informujący o przeszkodzeniu w tworzeniu wioski Ossówka przez
J. Pileckiego; 3. Wyrok sądu referendarskiego
z 1598 r. w sprawie skargi mieszkańców Zielonki
na starostę H. Gostomskiego; 4. Dekret biskupa B.
Maciejowskiego z 1602 r. przyłączający Ossówkę
do parafii Raniżów; 5. Opis budynków folwarku
królewskiego w Mazurach sporządzony przez lustratorów w 1744 r.; 6. Indagacja mieszkańców
gromady Mazury z 1755 r. przeciw zasadźcy Markowizny A. Ratyńskiemu; 7. Indagacja zasadźcy
Markowizny A. Ratyńskiego z 1756 r. przeciw
wójtowi i mieszkańcom gromady Mazury.
Autor zapewnia czytelników, że w ramach serii
wydawniczej „Ziemia Mazurska” przygotowywa-

Michał Depa
w Finale
Wojewódzkim
w Pchnięciu
Kulą

tów w tym dniu wzięło udział ok. 700 młodych
adeptów „Królowej Sportu”. Rozdano pierwsze
dyplomy, medale i symboliczne tytuły Mistrzów
Województwa.
W konkursie pchnięcia kulą startowali dwaj reprezentanci z powiatu kolbuszowskiego. Miłą niespodziankę sprawił uczeń naszej gminy- Michał Depa
ze Szkoły im. Marii Konopnickiej w Domatkowie,
który wywalczył awans do konkursu finałowego,
gdzie znalazło się w nim tylko ośmiu najlepszych
uczestników z 32 startujących z całego Podkarpacia .
Ostatecznie w finale nasz kulomiotacz zajął szóste
miejsce z wynikiem 9.20 m.
Szeblec Maciej uczeń ze Szkoły Podstawowej
w Niwiskach z wynikiem 8.07 m. zajął 15 miejsce.
Mimo niekorzystnych warunków pogodowychpadający deszcz, niska temperatura, konkurs wraz
z finałem trwał ok. 1.5 godziny, co było prawdziwym testem wytrzymałościowym dla naszych
podopiecznych i komisji sędziowskiej.
Udało się nam osiągnąć bardzo dobry rezultat

Michał Depa- uczeń Szkoły Podstawowej w Domatkowie szósty w Finale
Wojewódzkim w Pchnięciu Kulą
25 września br. na stadionie CWKS
„Resovia” w Rzeszowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej
Atletyce w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej- był to drugi Finał Wojewódzki
w nowym roku szkolnym.

Po wcześniejszych eliminacjach z 25 powia-

Benedykt Popek, Zarys dziejów wsi Mazury, 1569
– 2019, Tom 1, 1569 – 1772, Mazury 2019. Nakład 400 egz., stron 210, w tym 145 fot. kolor.
ne są kolejne publikacje: Nr 3. Fatima Rzeszowszczyzny, Nr 4. Zarys dziejów wsi Mazury, t. 2,
1772 – 1918, Nr 5. Herb wsi Mazury, Nr 6. Zarys
dziejów wsi Mazury, t. 3, 1918 – 2019. Gratulujemy, dziękujemy i czekamy…
Agnieszka Sondej (Rzeszów)
jak na debiut w tak wysokiej randze zawodów.
Czekamy już z niecierpliwością na Szkolną Ligę
Lekkoatletyczną.
Foto i opracowanie: Jacek Kret
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Wolna elekcja, czy próba ciągnięcia
czerwonego sukna?

W „Potopie” Henryka Sienkiewicza książę Bogusław Radziwiłł do Kmicica skierował te słowa: „
Rzeczpospolita to postaw1 czerwonego sukna, za
które ciągną … i kto żyw naokoło. A my z wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego
sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na
płaszcz wystarczyło… Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy.” Czy
dzisiaj takim „czerwonym suknem” nie są zbyt
wysokie uposażenia materialne naszych parlamentarzystów? Włos się jeży, gdy uda nam się spojrzeć
na oświadczenia majątkowe parlamentarzystów.
Czy w takiej sytuacji słowa wypowiadane w okresie kampanii wyborczej o małych ojczyznach i o tej
największej nie jest wyświechtanym pustym frazesem? Czy nie chodzi tu przede wszystkim o tę

intratną posadę na Wiejskiej, gdzie za podniesienie
ręki i naciśnięcie klawisza wyciąga się wielokrotność naszych zarobków? I my podatnicy na to łożymy. Niektórzy kandydaci-elektorzy naciskają na
Wiejskiej klawisz już kilkanaście lat z rzędu. Osiągnęli już wiek emerytalny, ale nie ustąpili miejsca
młodym następcom. Kilka lat temu było głośno
o ograniczeniu kadencyjności samorządowców
i parlamentarzystów. Jej wprowadzenie ograniczyłoby powstawanie fortun parlamentarzystów
za pieniądze podatnika, a młodzi mieliby większe szanse i nie byliby blokowani przez starych
wyjadaczy. Wszyscy podlegamy bezwzględnemu
prawu przemijania. Nie znamy dnia ani godziny,
kiedy nas powołają. Zawsze trzeba myśleć o przyszłych kadrach, a nie blokować młodych. Gdyby

parlamentarzyści pełnili funkcję tylko i wyłącznie
społeczną, bez pobierania kasy, to ciekawe, czy
w całej Rzeczpospolitej znalazłoby się chociaż 460
odważnych? Ale, jak widać, sami zainteresowani
dążą do dożywotnej kadencyjności, a nie myślą
o młodych kadrach. Czy wsłuchali się w słowa
piosenki lidera Perfektu
„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść
Niepokonanym …”
1. Postaw – staropolska jednostka miary tkanin,
głównie sukna. Używana przed wprowadzeniem
systemu metrycznego.
Stanisław Gorzelany
Kolbuszowa Górna, 17 września 2019r.

Nowy wóz strażacki dla OSP Widełka!

W niedzielę, 6 października odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Widełki. Jednostka na początku września wyposażona została w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce. Następnie strażacy wspólnie z Orkiestrą Dętą MDK
z Kolbuszowej przemaszerowali na plac przy
remizie OSP, gdzie miało miejsce poświęcenie
nowego samochodu pożarniczego. Zebrani goście
pogratulowali strażakom pozyskanego pojazdu
i podziękowali im za pełną zaangażowania pracę.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm
RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Strażaków Zbigniew Chmielowiec, Podkarpacki
Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej
Babiec, Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek
Gil, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Wilk, Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
bryg. mgr inż. Jacek Nita, Komendant Powiatowy
Policji w Kolbuszowej insp. Stanisław Babula,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kolbuszowej dh Tadeusz Serafin, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, służb
mundurowych, poczty sztandarowe i członkowie
OSP oraz mieszkańcy.
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Wykonujemy Meble Tarasowe

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

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

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

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

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

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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SALON URODY AURIL

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek,
likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie r ujędrnianie r lifting
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa r MezoteraPia Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne dla Pań i Panów r MakijaŻ Profesjonalny
r PrzekŁuwanie ciała – Percing r Manicure, Pedicure,
tiPsy Żelowe r MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
r solariuM r fryzjerstwo daMsko- MĘskie
- r koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

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

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

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

ARKADIUSZ FLIS
arkadiusz
flis
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

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

usg 4d

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

q przepływy naczyniowe q cytologia
godzinyPRZYJĘĆ:
PrzyjĘć:
GODZINY
00
-20
Środa i piątek
wtorek,
Piątek 17
17.15
– 00
19.15
/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
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1

Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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P. H. U.

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455
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WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

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

35

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

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

