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czasie w auli Gimnazjum, potem Liceum Ogólno-
kształcącego w Kolbuszowej, zostało zawieszone 
logo SKS, którego główną część stanowił dawny 
herb miasta z czerwonym polem tarczy i orłem 
białym (relacja A. Kardysia, w AHBP w Mazu-
rach). Wzorując się na tymże logo, uzdolniony 
plastycznie uczeń liceum Adam Kardyś namalował 
w 1953 r. ładny herb miasta dla swego nauczyciela 
K. Grodeckiego. Przedstawiał w polu czerwonym 
ręce z uściśniętymi dłońmi, krzyż grecki czarny, 
u dołu gwiazdę Dawida. Na szczycie tarczy oka-
załego orła białego bez korony. Zza jego nóg wy-
łaniały się labry białe obejmujące tarczę wokół (J. 
Bardan, Dawne pieczęcie…, 1998, s. 50). Gwiazda 
Dawida zamiast sześciopromiennej złotej została 
umieszczona na wyraźną prośbę zamawiającego. 

Powrót herbu średniego
Z chwilą upadku reżimu stalinowskiego w PRL 

nastała lekka odwilż polityczna. Ujawnił się wzrost 
zainteresowania społeczeństwa heraldyką. Pod ko-
niec lat 50 – tych i w latach 60 – tych ukazały się 
pierwsze publikacje, herbarze miast, o zasięgu 
ogólnopolskim oraz wojewódzkim. Do najbardziej 
znanych można zaliczyć cykl artykułów F. Kanc-
lerza w gazecie „Turysta” pt. Herby miast (1959), 
książkę prof. M. Gumowskiego Herby miast pol-
skich (1960), zestaw plansz oświatowych pt. Pol-
skie herby miejskie (1963), dwutomowe dzieło 
mieszczące tablice z herbami opracowanymi przez 
prof. M. Haisiga pt. Miasta polskie w Tysiącleciu 
(t. II, 1967), folder SFOS w odbudowie Ziemi Rze-
szowskiej (1958), oraz zestaw pocztówek pt. Herby 

Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 5)
W 100 - lecie odzyskania niepodległości

Korona znów niePotrzebna
We wrześniu 1939 r. Niemcy hitlerowskie do-

konały ataku na Państwo Polskie. Zajęły jego ob-
szar i rozpoczęły krwawą okupację. Polacy zostali 
pozbawieni niepodległości, a za tym i własnych 
symboli narodowych. Wkrótce po bitwie o Kol-
buszową rozjuszeni żołdacy, którzy stracili wielu 
towarzyszy broni, wzięli odwet na ocalałych z po-
żogi obiektach użyteczności publicznej. Usunęli 
szyldy z Magistratu, szkół, Starostwa i inne. Spalili 
znalezione sztandary, pamiątki historyczne i akta. 

Polskiego orła państwowego na szyldach i na pie-
częciach zastąpili czarnym orłem III Rzeszy Nie-
mieckiej. Wzorowanym na orłach legionów rzym-
skich, z rozprostowanymi poziomo skrzydłami, 
trzymającym w łapach wieniec ze swastyką. Orzeł 
polski zszedł do podziemia. Pojawiał się tylko 
od czasu do czasu na gazetkach konspiracyjnych 

AK. Nieco zmieniony herb Kolbuszowej, w ko-
lorze, lecz bez orła, został umieszczony w 1943 
r. na partyzanckim sztandarze Inspektoratu AK 
Rzeszów. Przedstawiał w polu błękitnym tarczy 
francuskiej (ujednoliconej) ręce z przylegającymi 
do siebie dłońmi. Nad nimi krzyż grecki srebrny, 
pod nimi gwiazdę ośmiopromienną złotą (Muzeum 
AK w Krakowie).

Komuniści, którzy szli do Polski u boku Armii 
Czerwonej, nieśli na swych sztandarach i czapkach 
orła bez korony. Gardzili polskim wielowieko-
wym dziedzictwem narodowym. Koronę uznawali 
za element ideologicznie wrogi. Symbolizujący 
Polskę królewską, szlachecką, burżuazyjną, a więc 
nieprzyjazną dla mas ludowych, zacofaną, którą 
należało zmienić. Obejmowanie władzy rozpo-
czynali od obcinania orłom państwowym koron, 
usuwania krzyży ze swych biur, także dawnych 
herbów. Nie inaczej było w Kolbuszowej. Tutaj 
zadanie mieli ułatwione. Ograniczyli się tylko do 
usunięcia koron z przedwojennych godeł państwo-
wych z trudem przechowanych przez okres wojny. 
Natomiast odnalezione dwie przedwojenne pieczę-
cie miejskie nie wymagały obcięcia koron orłom, 
gdyż te ich nie posiadały.

Szacunek mieszkańców do przedwojennego 
herbu, idący w parze z długoletnim przyzwyczaje-
niem, musiał być bardzo duży skoro nowe władze 
miejskie używały go na pieczęciach aż do 1948 r. 
Ciekawe jak tłumaczyły jego symbolikę towarzy-
szom z PPR i UB oraz władzom wyższych instan-
cji. Podobno orła bez korony wywodziły z okresu 
Wiosny Ludów, jakiegoś buntu przeciw szlachcie. 
Natomiast gwiazdę sześciopromienną heraldyczną 
nazwano wtedy oficjalnie, na użytek stalinowców 
– „gwiazdą Dawida”. Odkurzono więc legendę 
miejską o połączeniu symboli chrześcijan i Żydów 
w jedną pieczęć. Takie uzasadnienie spodobało 
się władzom wyższym, zdominowanym w owym 
czasie przez lewicujących Żydów. Największym 
propagatorem tej prożydowskiej legendy okazał 
się lewicowy (ale nie komunistyczny) historyk, 
przedwojenny nauczyciel Gimnazjum Kupieckiego 
w Rzeszowie dr Kazimierz Skowroński. Tu należy 
wyraźnie zaznaczyć, że nigdy nie badał on histo-
rii herbu. W jego spuściźnie nie ma śladu takich 
badań. Nie napisał na jego temat nawet krótkiego 
artykułu. Jedynie kilka zdań swych insynuacji, 
zamieszczonych w latach 60 – tych w biuletynach 
Towarzystwa Goslara. Nie opartych na żadnych 
źródłach. 

W 1949 r. dotychczasowe pieczęcie miejskie 
z herbami zostały zastąpione pieczęciami z godłem 
państwowym, czyli orłem z 1927 r. lecz bez koro-
ny. Ale ciągłość używania herbu z orłem została 
jednak zachowana. Mniej więcej w tym samym 

Fot. 25. Herb z orłem polskim na pieczęci Zarządu 
Miejskiego w Kolbuszowej, używanej w 1948 r. 
(AP w Rzeszowie)

Fot. 26. Herb Kolbuszowej opracowany przez rze-
szowskiego plastyka St. Chrapkowskiego, na pocz-
tówce z 1960 r.

Fot. 27. Herb odwzorowany z pocztówki Chrap-
kowskiego, będący w posiadaniu i uszanowaniu 
Żydów, rodaków kolbuszowskich w USA. (Fot. 
internet)
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miast Ziemi Rzeszowskiej (1960). We wszystkich 
tych publikacjach (z wyjątkiem pocztówek) herby 
miasta Kolbuszowej przedstawiane były w wer-
sji małej, bez orła i labrów, na różnych tarczach, 
ujednoliconych przez wydawnictwa. Mieściły one 
w polach błękitnych ręce z uściśniętymi dłońmi, 
powyżej krzyż kawalerski lub grecki, srebrny lub 
złoty. Poniżej gwiazdę sześciopromienną zawsze 
złotą. Nigdy gwiazdy Dawida.

Herb Kolbuszowej w wersji średniej zaprezento-
wała tylko jedna z wymienionych publikacji. Była 
nią pocztówka w zestawie Herby miast Ziemi Rze-
szowskiej, opracowana graficznie przez plastyka 
Stanisława Chrapkowskiego. Ukazany na niej herb 
przedstawiał w polu błękitnym tarczy francuskiej 
(ujednoliconej) ręce z uściśniętymi dłońmi, z czar-
nymi rękawami bez mankietów. Nad nimi krzyż 
kawalerski srebrny, zwany niekiedy kozackim, 
z bardzo rozszerzonymi końcami ramion (ujedno-
licony). Pod spodem gwiazda sześciopromienna 
złota. Nad szczytem tarczy orzeł biały, bez korony, 
z „ogonolabrami” także białymi, obejmującymi 
tarczę do połowy wysokości. Sylwetka orła, jak też 
labry przedstawione były w sposób uproszczony. 
Mało ciekawy graficznie. Można było odnieść wra-
żenie, że orzeł nie stanowił integralnej części her-
bu, lecz wyłącznie element jego dekoracji. Mimo 
wszystko ten właśnie wizerunek herbu średniego 
z orłem białym i labrami, pewnie z braku innych 
ładniejszych wzorów, był później wielokrotnie na-
śladowany i powielany. Przykładem tego mogą być 
niemal identyczne herby na: 1. Zaproszeniu na uro-
czystą sesję Trzechsetlecia miasta zorganizowaną 
w 1961 r., 2. W Kronice Powiatu zaprowadzonej 
w 1964 r., 3. Wizerunku będącym w posiadaniu N. 
Saleschűtza w USA, opublikowanym w książce pt. 
Against all odds, w 1990 r., z błędną datą (1785) 
przyjęcia tego herbu przez miasto, 4. Proporczy-
ku Kolbuszowej z około 1975 r., 5. Wizerunku 
w korytarzu przy wejściu głównym budynku LO, 
wiszącym jeszcze w 2006 r.

Po bankructwie PRL, w 1990 r. nastała III 
Rzeczypospolita. Rozpoczęły działalność nowe 
samorządy miejskie i gminne, które otrzymały 
ustawową możliwość uchwalania własnych her-
bów. W kraju rozpoczął się wielki ruch. Poszuki-
wano starych pieczęci z herbami oraz wzorcowych 
herbów z różnych okresów istnienia miast, które 

nadawały by się do uchwalenia. Władze Kolbu-
szowej zwróciły się w tej sprawie do dyrektora 
miejscowego muzeum, znawcy dziejów miasta 
- Macieja Skowrońskiego. I nie zawiodły się. Za-
proponowany przez niego projekt nawiązywał do 
dawnego herbu w wersji średniej. Przedstawiał 
tarczę barokową odwzorowaną z herbów napie-
czętnych. Na niej w polu błękitnym ręce z uści-
śniętymi dłońmi. Rękawy czarne. Prawy (od widza 
lewy) szerszy, oznaczający chałat Żyda. Powyżej 
rąk krzyż równoramienny srebrny, poniżej gwiazdę 
sześciopromienną złotą. Nad tarczą orzeł biały 
z pocztówki Chrapkowskiego lecz w koronie, 
z którego wyrastały „ogonolabry”, także białe (Fot. 
30). Według informacji przekazanych mi przez 
dyr. M. Skowrońskiego - szerszy rękaw chałatu 
należy zawdzięczać panu J. Bardanowi, a koronę 
na głowie orła pani H. Dudzińskiej, którzy się przy 
tym upierali (Wywiad z M. Skowrońskim, 2004 r., 
nie publikowany, AHBP w Mazurach). Tu należy 
dodać, że M. Skowroński, podobnie jak jego stryj 
K. Skowroński, gwiazdę sześciopromienną złotą 
w herbie Kolbuszowej nazywał gwiazdą Dawida. 
Mimo, iż wizualnie herb nawiązywał do pierwot-
nego, posiadał takie same elementy choć o nieco 
innych kształtach, to symbolikę nadano mu zupeł-
nie inną. Opartą wyłącznie na legendzie miejskiej 
rozpropagowanej przez K. Skowrońskiego. Nie 
było wtedy osób, które znałyby historię kolbu-
szowskiego herbu i ją sprostowały merytorycznie, 
w oparciu o źródła. Opisany projekt herbu spodo-
bał się władzom miasta i radnym. Tak więc na sesji 
14 grudnia 1990 r. uchwalono go jako herb Gminy 
i Miasta Kolbuszowa (Uchwała nr IX/52/90 z dn. 
14.XII.1990 r.)

Przez ponad 10 lat herb ten był używany przez 
Urząd Miejski, jednostki podległe oraz różne 
instytucje działające w mieście. Można go było 
zobaczyć nie tylko na budynku Urzędu Miejskie-
go ale również na samochodach gaśniczych PSP, 
tablicach z planem miasta, folderach, kalenda-

rzach, winiecie gazety „Przegląd Kolbuszowski” 
i dziesiątkach innych miejsc.

zdePrecjonowanie PolsKich 
symboli 

Trzecia Rzeczypospolita, wolna, niepodległa, 
tak bardzo upragniona przez większość obywateli, 
przy wszystkich swych zaletach miała też i wady. 
Lewicowi liberałowie, którym komuniści przeka-
zali władzę, wywodzący się często z mniejszości 
narodowych, nie utożsamiali się mocno z Polską. 
Ani z gospodarką, ani kulturą, czy tradycją narodo-
wą przesiąkniętą przez wieki religią katolicką. Czę-
sto wręcz przeciwnie. Odbiło się to niekorzystnie 
również na polskiej heraldyce. Z wielu herbów pol-
skich miast wyprowadzano dyskretnie symbolikę 
patriotyczną, narodową (m.in. Bochnia). W nowo 
tworzonych herbach gmin wiejskich preferowano 
nie umieszczanie symboli katolickich. Jednym 
z przykładów może być herb Gminy Raniżów.

Jak już wspomniano w poprzednich częściach 
artykułu, dawny herb Kolbuszowej promieniował 
patriotyzmem, polskością, lokalną tożsamością, 
historią miasta i wiarą katolicką. Herb przyjęty 
w 1990 r. był do niego podobny. Nie mógł więc 
pozostać nie zauważony i zostawiony w spokoju. 
Zarówno przez miejscowych, jak i obcych lewi-
cowych liberałów, koniunkturalnych filosemitów 
oraz masonów. Przez beneficjentów G. Sorosa, 
zwolenników A. Michnika i L. Balcerowicza, także 
niektórych Żydów rodaków z USA. Drażnił ich. 
Obmyślano więc jego zmianę. Pierw trzeba było 
jednak wytworzyć odpowiedni grunt oraz zna-
leźć pretekst i okazję. Gruntem było wyrobienie 
w świadomości mieszkańców miasta, zwłaszcza 
u jego elit, różnych władz, przekonania, że dotych-
czasowy herb jest brzydki, że niezgodny z zasa-
dami heraldyki, pieczęciami oraz historią miasta. 
Dlatego należy go jak najszybciej zmienić. (cdn.)

Benedykt Popek

Fot. 28. Herb z datownikiem Poczty Polskiej, uży-
wanym w latach 70 – tych. Odwzorowany z pie-
częci miejskiej okresu międzywojennego. (AHBP 
w Mazurach)

Fot. 30. Wzór herbu Gminy i Miasta Kolbuszowej, 
uchwalony w 1990 r. 

Fot. 29. Ładny wizerunek herbu z orłem polskim, 
w koronie, wyhaftowany na sztandarze LO w Kol-
buszowej, w 1988 r.
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MAJÓWKA Z MICKIEWICZEM 
BIESIADA DLA ADAMA 

W STYLU STAROPOLSKIM

 Ten wyjątkowy znawca tradycyjnych kulinariów 
i kultury staropolskiej w bezkompromisowy spo-
sób przedstawił zasady zdrowej i smacznej kuchni. 
W blisko dwugodzinnej wciągającej w temat pre-
lekcji Russak mówił o zaletach polskiej kuchni, 
jednej z najlepszych na świecie. Niestety niedo-
cenianej przez samych Polaków, którzy uznają 
za luksus spożywanie krewetek, ośmiorniczek 
itp. niestety najgorszej jakości i obcych naszej 
tradycji. Wiele smacznych i zdrowych narodo-
wych potraw zastępowanych jest ,,śmieciowym” 
jedzeniem. Jeść prosto i to co jedli nasi przodko-
wie, to najlepszy sposób na szczęśliwe, zdrowe 
i smaczne życie. Russak walczy i uświadamia, 
jaki wpływ na nasze wybory ma wszechobecna 
natrętna reklama. Zmienia ona nasze przyzwycza-
jenia kulinarne, sprawiając, że pyszne kompoty 
zastępowane są przez chemiczne substancje, które 
nic ze zdrowiem ani z dobrym smakiem wspól-
nego nie mają. Wydaje się, że o kuchni polskiej, 
w kontekście naszej kultury dr Grzegorz Russak 
wie prawie wszystko i może o niej opowiadać 
bez końca ku zadowoleniu słuchaczy. Na koniec 
prelekcji Janina Olszowy poczęstowała wszystkich 
,,Bigosem lasowiackim‘’ z Górnej. Ta odmienna 
od innych potrawa bigosowa zachwyciła swoim 
unikalnym smakiem wykładowcę i uczniów.
 Majówka z Mickiewiczem w stylu biesiadnym 
to sposób na przybliżenie postaci wieszcza narodo-
wego, który w swojej epopei, „Pan Tadeusz” pisa-
nej na obczyźnie, jak nikt inny zawarł istotę naszej 
polskości. Strof poety uczono się na pamięć, znajo-
mość Mickiewicza była nieodzownym elementem 
wychowania patriotycznego. Kształtując pokolenia 
romantyków, którzy nigdy nie przestali myśleć  
o wolności. Na kanwie „Pana Tadeusza”, potoczyła 
się niedzielna impreza dla Adama. W plenerze 
rozegrały się dwie gry terenowe, jedna miejska 
i druga przyrodniczo - turystyczna dla pieszych  

i rowerzystów. Pierwsza kolbuszowskimi ślada-
mi wieszcza do Weryni siedziby Tyszkiewiczów 
z której to rodziny wywodził się Wincenty Tysz-
kiewicz, bohater wojny napoleońskiej i powstania 
listopadowego znajomy poety. Do kolbuszowskiej 
biblioteki z bogatym księgozbiorem, m.in. po-
zycjami książkowymi Mickiewicza do jedynej 
tablicy upamiętniającej wieszcza w naszym mie-
ście na ulicy jego imienia. Grę współorganizował 
Zespół Szkół w Weryni, bibliotekarze i restau-
rator Andrzej Wesołowski. Druga gra rozegrała 
się na ścieżce ekologicznej w Nowej Wsi ,,Biał-
kówka” przy pomocy pracowników Nadleśnic-
twa Kolbuszowa. Rowerzyści mieli za zadanie 
znaleźć ,,Jastrzębią Górę”, wysoką wydmę poro-
śniętą drzewami na której, kiedyś gnieździły się 
jastrzębie. Obie gry kończyły się quizami w domu 
kultury, wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo i Dom 
Kultury oraz fundację ,, Serce” , również organi-
zatora akcji charytatywnej z hufcem Kolbuszowa.  
W niedzielę na placu przy obiekcie rozpoczął się 
konkurs kulinarny, w którym wzięło udział sześć 
kół gospodyń z Kolbuszowej Górnej, Domatko-
wa, Przedborza, Świerczowa, Weryni i Kłapów-
ki. Bigos myśliwski tak pięknie opisywany przez 
Mickiewicza i inne potrawy regionalne oceniał dr 
Grzegorz Russak i Janina Olszowy specjalistka 
od kulinariów. Przewodniczący jury zachwycił się 
trzema potrawami, za rewelacyjne uznał: Bigos 
myśliwski z Górnej, Pamułę z Weryni i Kacapoły  
z Przedborza. W następnym punkcie Mickiewi-
czowskiej imprezy poloneza zatańczyły dzieciaki  
z przedszkola, młodzież szkolna i seniorzy. Wy-
winęli dostojnie dwa kółka wokół domu kultury 
i odebrali nagrody, którymi były wydawnictwa 
książkowe z poezją wieszcza i innych twórców 
oraz słodycze. Uczestnicy zadbali o to, aby wy-
glądać atrakcyjnie akcentując w ubiorze narodowe 

barwy. Następnie na scenie w rolę Jankiela wcielił 
się cymbalista Andrzej Baran, któremu towarzy-
szyło kilkunastu muzyków z kapel Jurka Wrony 
i Widelanie. Grali żywo włączając w swój ludowy 
repertuar utwory patriotyczne. Młodzi waltorniści 
i Echo Kniei przypomnieli piękną muzykę myśliw-
ską, na koniec prezentując w formie zabawowej 
wabienie zwierzyny. Obok w sali wystawowej 
można było zobaczyć zbiory Jana Banasia, im-
ponujące rogi myśliwskie, z których sam Wojski 
byłby dumny. Karol Ungeheuer pokazał dwa wy-
jątkowe poroża łosia i jelenia oraz dokumentującą 
myśliwskie tradycje rodzinne, tablicę pamiątkową. 
Unikalne zdjęcia podkarpackiej fauny zaprezen-
tował Zbigniew Kożuchowski. Stworzenia wiel-
kie i małe uchwycone obiektywem w wyjątko-
wy sposób pokazują zwierzęta, których istnienia  
i piękna często nie dostrzegamy. Do czasów sta-
ropolskich sprowadził nas już po raz ostatni dr 
Grzegorz Russak, jego absorbująca gawęda, przy-
pomniała o czasach, w których życie toczyło się 
wolniej i miało lepszy smak. Mówca wyraźnie się 
rozkręcił, grupa słuchaczy z otwartymi ustami słu-
chała tej wielowątkowej gawędy. Improwizację ta-
neczno – recytatorską przedstawiły adeptki ,,Teatru 
tańca” z domu kultury. Nad resztą imprezy zapano-
wali tzw.,, Zimni ogrodnicy”, najpierw skrapiając 
publiczność przelotnym deszczem, później nielicz-
nych wytrzymałych racząc chłodem. Rewelacyjnie  
w każdą pogodę, gra zespół ,,Piramidy” tym ra-
zem poezję wieszcza w koncercie ,, Mickiewicz 
Unplugged”. Zespół wyróżnia się oryginalnością 
w podejściu do tematu, jakim jest piosenka po-
etycka, gra bardzo energetycznie w dobrym stylu. 
Teksty poety brzmiały w tej interpretacji bardzo 
współcześnie i zadziwiały swoim pięknem. Spa-
dek temperatury i opady deszczu spowodowały, 
że ostatni punkt programu, projekcja filmu,, Pan 
Tadeusz z 1928” z taperem Andrzejem Serafinem 
niemożliwa w plenerze odbędzie się w innym ter-
minie. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej dzię-
kuje Nadleśnictwu Kolbuszowa i innym współor-
ganizatorom za pomoc w uczczeniu 220 rocznicy 
urodzin wieszcza Adama. Dzięki niepospolitemu 
ruszeniu organizatorów udało się przypomnieć 
o tym, że mamy piękny język, literaturę, bogate tra-
dycje, rdzenną kulturę, również niezwykle bogate, 
kulinaria. Po prostu z tego, że jesteśmy Polakami 
mamy prawo być dumni!

  Biesiada dla Adama rozpoczęła się w sobotę 12 maja 2O18 r w Miejskim 
Domu Kultury w Kolbuszowej spotkaniem z dr Grzegorzem Russakiem.
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro-
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”, 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „Galicji”.

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

pt.: „Świerszcze wybielone na kość” 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego.

Teksty czytają:
Jolanta Dragan                  Katarzyna Dypa
Agata Front              Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan           Karol Wesołowski

 godz. 19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
WStęP Wolny

Muzeum Kultury Ludowej organi-
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej-
ną edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura” i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych! Konkurs odbywa się pod patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod-
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek.

W konkursie mogą wziąć udział indywidu-
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy-
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportażu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię 
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie-
li okazję poznać 
dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne 
regionu, 

a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

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

XXII PREZENTACJE TWÓRCZOŚCI 
LUDOWEJ  

LASOWIAKÓW I RZESZOWIAKÓW
3 czerwca 2018 r.
godz. 12.30 – 19.00
Park Etnograficzny w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, 
36-100 Kolbuszowa

Temat przewodni: 
„Taniec jest dobry na wszystko”

Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków 
i Rzeszowiaków to największa doroczna impre-
za plenerowa w kolbuszowskim skansenie. Jest 
ona organizowana od 1997 r. Jej założeniem jest 
pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz au-

tentycznej twórczości ludowej. Głównym tematem 
tegorocznego spotkania będzie taniec – dziedzina 
folkloru bardzo wrażliwa na zmiany, która łączy 
muzykę, śpiew, ruch i spotkanie. W tym roku pro-
gram Prezentacji jest bogaty w wydarzenia związa-
ne z tą wyjątkową formą zabawy. Będą opowieści 
o tańcach magicznych, hulankach, postaci z baśni  
i dawnych wierzeń, wspomnienia o dawnych po-
tańcówkach i mistrzach tańca tradycyjnego. Do 
tego – naturalnie – warsztaty oraz pokaz na scenie, 
nauka ludowych przyśpiewek i filmy dokumen-
tacyjne dotyczące różnych rodzajów tańca z po-

bliskich terenów. Imprezie towarzyszyć będzie 
kiermasz rękodzieła artystycznego, potraw regio-
nalnych oraz wydawnictw i płyt z muzyką ludową.

W programie:
W szkole z Trzebosi (12.30 – 16.00)
Opowieści o tańcach – Jolanta Dragan
Projekcja filmów dokumentacyjnych związanych 
z tańcem

Prezentacje twórczości (12.30 – 17.00)
Rzemiosła związane z tańcem: krawiectwo, haf-
ciarstwo, gorseciarstwo, szycie magierek, wypla-
tanie kapeluszy ze słomy, wicie wianków z bibuły.
Rzemiosła różne: tłoczenie oleju z siemienia lnia-
nego (godz. 13.45 oraz 15.30), garncarstwo, rzeźba 
ceramiczna, zabawkarstwo, plecionka z wikliny, 
plecionka ze słomy, plecionka z korzenia sosny, 
rzeźbiarstwo, wycinankarstwo, malarstwo i zdob-
nictwo ludowe
Ponadto kiermasz rękodzieła artystycznego, po-
traw regionalnych oraz wydawnictw i płyt z mu-
zyką ludową.

Występy na scenie (15.00 – 19.00)
Kapela Jurka Wrony z Kolbuszowej
Zespół Pieśni i Tańca „Kamień” z Kamienia – tań-
ce narodowe i lasowiackie
Warsztaty oberka, nauka przyśpiewek do tańca (ok. 
godz. 16.15 – 16.45)
Zespół Pieśni i Tańca „Familia” z Rudołowic – 
tańce przeworskie i rzeszowskie
Warsztaty polki, nauka przyśpiewek do tańca (ok. 
godz. 17.10 – 17.40)
Kapela „Cmolaskie Chłopoki” z Cmolasu
Zespół „Folusz” z Giedlarowej – fragment wido-
wiska „Giedlarowskie wesele”
Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Henryk 
Marszał gra do tańca
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z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Burmi-
strzem Kolbuszowej, władze powiatu, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, kombatanci, przedstawiciele policji, 
straży pożarnej, wojska, nadleśnictwa, organizacji, 
instytucji, partii politycznych oraz harcerze, strzelcy, 
nauczyciele i młodzież kolbuszowskich szkół.
Uroczystości zakończyło rozdanie nagród laureatom 
XXVIII edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regio-
nu im. prof. Haliny Dudzińskiej, zorganizowanego 
pod hasłem: „Kolbuszowianie w drodze do niepod-
ległości 1914-1918”.

A.Selwa

Podczas spotkania przedstawiono prezentację po-
święconą działalności kobiet z terenu miasta i gminy 
Kolbuszowa na przełomie lat 1918 - 2018. 
O historii kół, w których działają, opowiedziały Panie, 
z KGW z Nowej Wsi, Domatkowa, Kupna, Weryni, 
Przedborza oraz Widełki. Nie zabrakło występów 
muzycznych oraz kabaretowych. 
Na scenie zaprezentowali się również Górniacy z Kol-
buszowej Górnej, Kolbuszowskie Koło Kobiet oraz 
Grupa Folklorystyczna Ziemia Podkarpacka. 
Sylwetki zasłużonych kobiet z Kolbuszowej przed-
stawił Andrzej Wesołowski. 
W tym dniu Kolbuszowskie Koło Kobiet świętowało 
V-lecie powstania. Życzenia z rąk Burmistrza Kol-
buszowej Jana Zuby oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Wilka, odebrała przewodnicząca 
Elżbieta Wilk. Wszystkim występującym wręczono 
pamiątkowe statuetki. 
Organizatorem imprezy było Kolbuszowskie Koło 
Kobiet oraz Zarządy Osiedli Nr 1, 2 i 3 w Kolbuszo-
wej, pod patronatem Burmistrza Kolbuszowej.
Ponad czterdziestoosobowa grupa ze Szkoły Muzycz-
nej z Kamienia, przedstawiła klasyczny balet Piotra 
Czajkowskiego ,,Dziadek do orzechów” w formie 
rozbudowanej zabawy muzycznej. Premierę koncertu 
obejrzeć było można w grudniu ub. roku w Kamieniu. 
Spektakl jako najciekawszy w ostatnim okresie efekt 
pracy placówki, zaprezentowano w Kolbuszowej. 
Przedstawienie samo w sobie warte jest odrębnej im-
prezy, jeżeli tylko szkoła da się zaprosić, to w grudniu 

 3 maja w Kolbuszowej, odbyły się 
uroczystości patriotyczne z okazji 227 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Tradycyjnie o godz. 8.00 mieszkańców obudziła para-
dująca ulicami miasta Orkiestra Dęta MDK. Po zbiór-
ce pocztów sztandarowych przy parkingu Państwowej 
Straży Pożarnej, zebrani udali się na cmentarz, gdzie 
złożono kwiaty na obelisku strażaków. 
O godz. 10:30 w intencji Ojczyzny, Strażaków 
i mieszkańców powiatu, odprawiono uroczystą mszę 
świętą w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych. 

Kobieta w setną rocznicę odzyskania 
Niepodległości 

Obchody Święta Konstytucji

Spotkanie, zorganizowano w niedzielę, 15 kwietnia, w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. 
Wydarzenie zostało włączone do ogólnopolskiego kalendarium imprez Niepodległa 2018. 

wystąpią z ,,Dziadkiem” na ,,Muzycznych sankach 
św. Mikołaja”. Wszyscy młodzi artyści wykazali się 
nie tylko talentem, ale też ogromnym apetytem kon-
sumując przygotowane dla nich słodkości. Młodym 
talentom, które tak efektownie zaprezentowały się 
na scenie Miejskiego Domu Kultury i ich opiekunom 
życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w drodze 
do gwiazd. Dalsze poczynania dzieci i młodzieży 
obejrzeć będzie można w dniu 9 czerwca br. podczas 
Dni Kolbuszowej na deskach estrady plenerowej 
umieszczonej na rynku miejskim.

J. Mazur

Po nabożeństwie, na czele orkiestry zebrani przeszli 
pod Miejski Dom Kultury. Pod tablicą upamiętniają-
cą uchwalenie konstytucji złożono biało-czerwone 
wiązanki. Następnym punktem uroczystości była 
okolicznościowa akademia pt. „Ojczyzna – Wolność 
dana i zadana” przygotowana przez uczniów z kolbu-
szowskiego liceum. 
W trzeciomajowych obchodach uczestniczyli: obok 
mieszkańców Kolbuszowej przedstawiciel posła 
na Sejm RP, radna Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego, władze samorządowe gminy na czele 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej

KonKurs Plastyczny
 W dniu 19 kwietnia br. w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kolbuszowej 
miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pod hasłem „Najpięk-
niejsze zakątki mojej małej ojczyzny”. Celem konkursu było rozbudzanie 
dumy z kraju w którym żyjemy, kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej, tra-
dycji rodziny, regionu, kraju. Uczęszczający do Przedszkola Niepublicznego 
pw. Św. Józefa 4 letni Michałek Tomoń zajął I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Pozostałe dzieci: Zosia Tomczyk, Emilia Wiącek, Miłosz Gimbut 
otrzymali Wyróżnienia. Gratulujemy!

KĄciK regionalny
 Jednym z najprostszych sposobów budowania patriotycznych uczuć dzieci 
jest ukazywanie im tego, co w ich rodzinnej miejscowości jest piękne, godne 
zainteresowania. Założyciel ochronek bł. Edmund Bojanowski mówił: „Aby 
człowiek mógł sam siebie określić, wiedział kim jest musi sięgać do korzeni 
swego pochodzenia, tradycji, przeszłości. Musi mieć silne poczucie własnej 
tożsamości nie tylko chrześcijańskiej ale i narodowej”. W przedszkolu w obec-
nym roku realizowany jest program autorski „Kolbuszowa moim miejscem 
na ziemi”. Przy jego realizacji w ciągu roku szczególną pomoc wykazali 
rodzice. Również w ostatnim czasie angażowali się poprzez gromadzenie 
książek, zdjęć, eksponatów związanych z Kolbuszową i okolicą. Dzięki tej 
współpracy udało się zorganizować w przedszkolnej sali kącik regionalny, 
gdzie dzieci miały możliwość wielokrotnego oglądania, utrwalania nazw 
i zapoznania się ze sposobem działania wielu dla nich atrakcyjnych ale 
i abstrakcyjnych przedmiotów tj.: kołowrotek, sierp, cep, lampa naftowa, tara 
czy międlica, cierlica. Kącik wzbudzał duże zainteresowanie wśród dzieci ale 
również wśród rodziców i gości odwiedzających placówkę.

Michałek Tomoń laureat I Miejsca w konkursie pod hasłem „Najpiękniejsze 
zakątki mojej małej ojczyzny”.

Przedszkolny kącik regionalny.

zajĘcia warsztatowe z udziaŁem rodziców
 Inną formą, która wpisywała się w realizację autorskiego programu, o któ-
rym wspomniano wcześniej, były zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców 
pod hasłem „Wędrówka po Kolbuszowej”, które odbyły się w przedszkolu 
dnia 26 kwietnia br.
Dzieci i ich rodzice wybrali się na „wycieczkę” po ciekawych miejscach 
miejscowości Kolbuszowa i uczestniczyli wspólnie w szeregu zadań. Zajęcia 
były przeprowadzone metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss 
oraz edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej.
Efektem tych wspólnych działań była galeria prac, z których później został 
stworzony album pt. „Kolbuszowa – Moje miasto”.

odwiedziny w starostwie Powiatowym
 W piątek 30 kwietnia br. grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przed-
szkola pw. Św. Józefa z Kolbuszowej odwiedziła Starostwo Powiatowe 
w Kolbuszowej. Najmłodsi gościli m.in. w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu, Biurze Obsługi Rady oraz Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami. Podczas wizyty dowiedzieli się jakie sprawy 
można załatwić w urzędzie, obejrzeli również edukacyjną bajkę o ekologii. 
Na koniec każdy z przedszkolaków otrzymał kolorowy balonik. Wizyta 
zakończyła się wspólną fotografią, wykonaną przed budynkiem Starostwa. 
Wielu przedszkolaków obiecało tu wrócić w dalszej przyszłości; nie tylko 
jako zwiedzający czy petent ale również w charakterze pracowników.

Zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków przed budynkiem Starostwa.
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Przedszkolaki z wizytą 
w ogródkach działkowych
W przedpołudnie 10 maja br. ROD „Prefabet” odwiedziły dzieci z Przedszkola 

Nr 2 w Kolbuszowej. 

caŁa PolsKa czyta dzieciom
 Dnia 7 maja br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kol-
buszowej miała miejsce XIII edycja kolbuszowskich spotkań z serii „Cała 
Polska czyta dzieciom”.
Przedszkolaki zostały zaproszone do biblioteki, by wysłuchać legend i bajek 
czytanych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego p. Wojciecha Cebulę 
i p. Barbarę Żarkowską. 

Przedszkolaki zostały zaproszone do biblioteki, by wysłuchać legend i bajek 
czytanych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego.

Przedszkolaki z wizytą w kolbuszowskim skansenie.

Grupa starszaków z zaciekawieniem oglą-
dała nasze działki. Po ogrodzie oprowadzał ich 
Prezes ogrodu Andrzej Chmielowski, a działko-
wicze Pani Halina Kołodziej i Państwo Lucyna 
i Władysław Puzio zadbali o zorganizowanie 
poczęstunku i odpoczynku dla małych gości. 
Nasz ogród odwiedziły już dzieci z ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej, a do końca 
maja planowane są następne wizyty przedszko-
laków z Przedszkoli nr 1 i 3 oraz osoby niepeł-
nosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej  

wizyta w muzeum Kultury ludowej
 Już Konfucjusz mówił „Powiedz mi, a zapomnę pokaż mi a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”, opierając się na tej zasadzie przedszkolaki 
udały się do Skansenu w Kolbuszowej, aby tam uczestniczyć w zajęciach 
„Malowany konik – świat drewnianych zabawek”. Dzieci miały okazję 
poznać z czego i w jaki sposób dawniej tworzono zabawki, a także uczestni-
czyły w szeregu zabaw z ich wykorzystaniem. Po interesujących zajęciach 
przedszkolaki oglądnęły lasowiacką chałupę i uczestniczyły w szeregu zajęć 
gospodarczych takich jak: noszenie wody, pranie, robienie masła itp. Zwie-
dziły także dawną pasiekę, kościół. Zwieńczeniem wycieczki był wspólny 
grill i degustacja kiełbasek z rusztu. 

Anna Zawisza

w Kolbuszowej.
Małe dzieci ciągle dziwią się światu. Oglądają 

i dotykają roślin, a ponieważ nie wszyscy posiadają 
przydomowe ogródki, dzieci odkrywają warzy-
wa na nowo. Większość z nich, dzięki pokazom 
zorganizowanym przez działkowiczów ROD 
„PREFABET” „złapała ogrodowego bakcyla”. 
Rozochocone dzieci zadawały mnóstwo pytań, 
a potem przygotowały grządki, sadziły warzywa 

i podlewały. W ten sposób uczymy najmłodsze 
pokolenie szacunku do przyrody. 

Dzięki takim spotkaniom dzieci nabywają 
ogrodowych umiejętności i wiedzę, która bę-
dzie im przydatna w późniejszym, dorosłym 
życiu. Dowiadują się wielu cennych informa-
cji o różnych gatunkach roślin, zjawiskach at-
mosferycznych związanych z porami roku, 
czy działaniami szkodzącymi środowisku 
i takimi, które wpływają na poprawę jego stanu.  
Takie spotkania realizujemy dzięki wsparciu finan-
sowym Gminy Kolbuszowa na realizację zadania 
publicznego pn.”Organizacja pozalekcyjnych zajęć 
edukacyjno – wychowawczo – wypoczynkowych 
w zakresie ekologii w gminie Kolbuszowa”. 

 
Andrzej Chmielowski 

Prezes ROD „Prefabet” w Kolbuszowej
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Happening na rynku w Kolbuszowej
W piątek 27 kwietnia 2018 roku 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Kolbuszowej zorgani-
zowała happening pod hasłem „Razem 
dbajmy o nasze miasto” objęty patrona-
tem włodarza naszej gminy Pana Burmi-
strza Jana Zuby. 
 Spotkanie na kolbuszowskim rynku zaszczycili 
swoją obecnością Pan Burmistrz Jan Zuba, 
Z-ca dyr. Działu Usług Komunalnych w ZGKiM 
Pan Andrzej Andryś, Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 1 Pan Grzegorz Romaniuk, Członek 
Zarządu Osiedla nr 2 Pan Karol Wesołowski, Dy-
rektor SP nr 1 Pani Dorota Rabczak, a także miesz-

kańcy naszej gminy oraz uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej. 
 Temat happeningu jest bliski nam wszystkim, 
szczególnie w związku z zanieczyszczeniem 
wód i gleby substancjami trującymi oraz coraz 
bardziej wszechobecnym smogiem. Dlatego też 
uczniowie wraz z dyrekcją i nauczycielami na-
szej szkoły postanowili w ten sposób „dołożyć 
cegiełkę” do jeszcze większej dbałości o nasze 
miasto i zdrowie wszystkich mieszkańców. Dzieci 
w barwnym korowodzie i z piosenką na ustach 
przeszły ulicami miasta na kolbuszowski rynek, 
gdzie wierszem, tańcem i śpiewem inspirowali 
mieszkańców do dbałości o naszą piękną Kolbu-

szową. W trakcie występu wolontariuszki dzia-
łające w SP nr 1 rozdawały ulotki i naklejki oraz 
przeprowadziły sondę uliczną dotyczącą ochrony 
środowiska. Dzięki hojności sponsorów wszyscy 
jej uczestnicy otrzymali sadzonki krzewów i ro-
ślin ogrodowych.
 Wyniki sondy, duże zainteresowanie mieszkań-
ców i władz miasta oraz ogromne zaangażowanie 
młodzieży w zorganizowanie tego happeningu 
świadczą o tym, że należy takie imprezy powtarzać 
i dbać o pogłębianie wiedzy ekologicznej społe-
czeństwa.

Agata Sito
Grażyna Kicińska

Barbara Kochanowicz 

Promocja „Rocznika Kolbuszowskiego” nr 17
7 maja 2018 roku w kolbuszowskiej 

bibliotece odbyła się promocja „Roczni-
ka Kolbuszowskiego” nr 17. Zebranych 
gości przywitał Andrzej Jagodziński, Dy-
rektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki 
Publicznej w Kolbuszowej a zarazem Pre-
zes Regionalnego Towarzystwa Kultury 
im. J. M. Goslara w Kolbuszowej. Słowo 
wstępne o roczniku wygłosił Redaktor 
Naczelny Rocznika Kolbuszowskiego ks. 
dr Sławomir Zych (KUL).
Podczas spotkania zostały wręczone nagrody: Na-
groda naukowa im. dra Kazimierza Skowrońskie-
go dla dra Krzysztofa Haptasia, okolicznościową 
laudację wygłosił dr Piotr Miodunka (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie). Nagrodę Burmistrza 
Kolbuszowej Jana Zuby otrzymała Prof. Joanna 
Zioło, zaś nagrodę Redaktora Naczelnego Rocz-
nika Kolbuszowskiego przyznano Tadeuszowi 
Korzeniowskiemu z Dzikowca, którego laudację 
wygłosił mgr Wojciech Mroczka.
Część oficjalną spotkania zakończył koncert 
uczestnika telewizyjnego programu „Mam Talent” 
Michała Stochel z Zarębek oraz Jana Niezgody, 
któremu na pianinie akompaniował Tomasz Bli-
charz, wykładowca Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kolbuszowej.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
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Wydarzenia z życia Muzeum i Fundacji od 
kwietnia 2018r. do maja 2018 r.

W jubileuszowym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w 200 rocznicę powstania diecezji sando-
mierskiej Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej wraz ze Szkołą Podstawową imienia Kardynała 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Majdanie Królewskim, w dniu 24 kwietnia 2018 r. zorganizowały Gminny Recytatorski Kon-
kurs Poezji Religijnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Był on adresowany do uczniów szkół podstawowych naszej gminy. 

Dnia 8 maja 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszow-
skim miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
„In nomine Domini . Misjonarz Afryki”. Poprze-
dziło go sympozjum, na którym referat wygłosił 
o. prof. Stanisław Cieślak SJ prof. z Ignatianum 
w Krakowie, dotyczący życia i działalności dusz-
pasterskiej Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ. Uroczystego otwarcia dokonał J.E. Bp Ka-
zimierz Górny wraz z Rektorem Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Podkarpacką Kurator Oświaty , 
Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego 
i ks. Dyrektorem Muzeum i PDM Diecezji San-
domierskiej. W otwarciu wystawy uczestniczyli 
uczniowie ze szkoły im. ks. kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz 
z Majdanu Królewskiego ze szkoły im. M. C 
Skłodowskiej wraz z dyrekcją Paniami Barbarą 
Paszkowską i Martą Godek oraz nauczycielami. 
Dnia 12 maja 2018 roku w Muzeum Kardyna-
ła Adama Kozłowieckiego SJ odbyła się kolejna 
„Noc w Muzeum”. Na tę okazję Muzeum przy-
gotowało nową wystawę oraz projekcję filmów 
misyjnych. 
Podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w dniu 19 
maja 2018 r. została oficjalnie otwarta wystawa 
„In nomine Domini. Misjonarz Afryki ”. Kardynał 
Adama Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Zapraszamy 
wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Jak zawsze Muzeum Kardynała Adama Kozło-
wieckiego SJ W Hucie Komorowskiej odwiedzili 
liczni goście. W dniu 18 kwietnia 2018 roku przy-
jechały do nas Panie Barbara Popiełuszko- Matysz-
czyk wraz z córką Natalią. Odwiedzili nas także 
opiekunowie i młodzież ze SP Styków. Młodzież 
spędziła czas na zwiedzaniu, oglądaniu filmów 
misyjnych i warsztatach plastycznych.

Odwiedzili nas również uczniowie wraz z opie-
kunami z PSP w Hucie Komorowskiej im. ks. 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. W dniu 
20 kwietnia 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć wy-
jątkowego gościa, który 10 lat temu uczestniczył 
w pogrzebie Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
w Lusace J.E. bp Józefa Szamockiego.
J.E. Bp Józef Szamocki zwiedził Muzeum, zapo-
znał się z historią Muzeum oraz Fundacji i oglądnął 
najnowszy film Pawła Zarzyckiego ,, Serce bez 
granic. Rzecz o Kardynale Adamie Kozłowiec-
kim”. W kilka dni później przysłał nam 12 listów 
napisanych przez Kardynała Kozłowieckiego do 
niego. Dziękujemy 
W dniu 12 maja 2018 r. w Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ odbyło się spotkanie 
katechetów diecezji sandomierskiej na czele z ks. 
Bogdanem Krempą. 
Ks. Adam Stachowicz napisał na portalu diecezji 
sandomierskiej

 Katecheci u Kard. 
KozŁowiecKiego

Od wspólnej modlitwy rozpoczęła się Majówka 
Katechetów w Muzeum im. kard. Adama Kozło-
wieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Blisko 70 
osób wraz z ks. Bogdanem Krempą, dyrektorem 
Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, brało 
udział w wiosennym dniu skupienia. Był to dobry 
czas spędzony na modlitwie i integracji przy ser-
cu misyjnym naszej diecezji. - Nasze spotkanie 
w Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego jest oka-
zją przede wszystkim do zapoznania się z osobą 
i dziełem Księdza Kardynała. Można powiedzieć, 
że jest on dla nas dumą. Swoim życiem promował 
polskość na świecie, co również podkreślają ka-
techeci. Od niego chcemy się uczyć niezwykłych 
cech takich jak pokora, prostota, ale i radość szcze-
gólnie w ewangelizacji. Ksiądz Kardynał miał 
wiele zasług w szerzeniu dzieła oświaty tworząc 
szkoły w Rodezji Północnej, a obecnej Zambii. To 
też i nas mobilizuje, aby swoją pracą wpisywać 
się w dzieło edukacji i ewangelizacji naśladując 
w tym Wielkiego Misjonarza. Takie spotkanie jest 
to również okazją do złożenia hołdu, wspólnej mo-
dlitwy oraz integracji dla katechetów – zaznacza 
ks. Krempa, organizator spotkania.
Katecheci w Muzeum po salach ekspozycyjnych 
zostali oprowadzeni przez ks. Daniela Koryciń-
skiego, dyrektora placówki i Panią Kustosz Ka-
tarzynę Cesarz. Następnie wszyscy udali się do 
kościoła parafialnego na konferencję z filmem 
„Z otwartymi dłońmi”. Spotkanie było również 
okazją do podjęcia refleksji nad trwającym jubi-
leuszem 200-lecia diecezji i pochyleniem się nad 
propozycjami i inicjatywami katechetów. Spo-
tkanie zakończyło się integracją przy grillu oraz 
nabożeństwem majowym. 
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• Sądownictwo II Rzeczpospolitej – dokumenty, 
stroje urzędowe, wokandy, pieczęcie.

• miniatury artystyczne, rzeźba, „arts decoratifs”, 
obrazy, medale.

Inscenizacje:
• Symulacje rozpraw sądowych dla dzieci i do-

rosłych.
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Śródmieście”
Dla dzieci:
• gry, zabawy, konkursy (historyczne, plastyczne, 

itp.) z niespodzianką
• –Sądowa przygoda – rodzinna gra terenowa
• Pokazy:
Elementy służby Policji Sądowej – umundu-
rowanie i wyposażenie pirotechniczne, tech-
niki sprawdzeń minersko-pirotechnicznych 
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – Maltańska 
Służba Medyczna.
Więcej na FB Muzeum i cardinalekozlowiecki.pl 

Op. Anna Chmielowiec / Katarzyna Cesarz 

19 maja Fundacja i Muzeum uczestniczyły 
w ,,NOCY MUZEÓW” w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym przy współudziale Archi-
wum Akt Nowych
PROGRAM
godz. 15.00 – uroczysta inauguracja przed Gma-
chem Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Pol-
skiego
Koncerty:
16:00 – Maria Dubik z Kamieńca Podolskiego – 
fortepian 
16:30 – Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego 
17:00 – Katy Carr, brytyjska piosenkarka pol-
skiego pochodzenia 
18:00 – Maria Dubik z Kamieńca Podolskiego – 
fortepian 
19:00 – dr Emanuel Bączkowski – fortepian 
& Mikołaj Gąsiorek – skrzypce 
20:00 – Katy Carr, brytyjska piosenkarka pol-

skiego pochodzenia 
21:00 – Maria Dubik – fortepian 
22:00 – Katy Carr – śpiew, fortepian, ukulele 
23:00 – Maria Dubik – fortepian
w programie m.in. pieśni patriotyczne, utwory 
Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Bacewicz
Wystawy:
• Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 – 

1939
• Drogi do Niepodległości – najcenniejsze doku-

menty Niepodległej Rzeczypospolitej
• Gabinet Marszałka (pamiątki po Marszałku 

Józefie Piłsudskim)
•  Polacy w Mandżurii 1897 – 1949
• Harcerstwo Polskie na Kresach
• Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie 

– W stepie szerokim – Kamienic Podolski – 
dawny i dzisiejszy

• Serce bez granic – Kardynał Adam Kozłowiec-
ki – Misjonarz Afryki
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OGŁOSZENIA uMIG
BurmIsTrz KolBuszoWej 

INFormuje:
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Burmistrz Kolbuszowej

■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w użyczenie. 
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem.

 Burmistrz Kolbuszowej 

 Jan Zuba

Panu
ADAMOWI MATERNI

Prezesowi Zarządu Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wyrazy szczerego żalu  
i współczucia

z powodu śmierci
BRATA
składają

Burmistrz Kolbuszowej  
i Pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani
URSZULI SZEPIENIEC

Nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 
1w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Rodzinie zmarłej
ŚP. ANNy SERAFIN

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu  
i współczucia

składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 

Urzędu Miejskiego

Panu
DARIUSZOWI TABISZOWI

Sołtysowi Świerczowa
Wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Spotkanie z producentem szybowców
W środę (23 maja), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, na zaproszenie Starosty Kolbuszowskiego gościł Edward Mar-

gański – założyciel firmy lotniczej Margański&Mysłowski oraz producent szybowców. 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszo-
wej. Fot. B. Żarkowska

Edward Margański jest założycielem Zakładu Re-
montów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku
-Białej, obecnie firmy lotniczej Margański&My-
słowski Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., producentem 
szybowców MDM-1 Fox oraz czteromiejscowych 
kompozytowych dwusilnikowych samolotów dys-
pozycyjnych EM-11C Orka. Ponadto jest kon-
struktorem lotniczym i wynalazcą oraz pilotem. 
Zrealizował własny projekt taniego samolotu 
odrzutowego o konstrukcji kompozytowej EM-
10 Bielik (Iskra II), docelowego następcy TS-11 
Iskra. Jest też konstruktorem samolotu sportowo-
dyspozycyjnego EM-11 Orka. Podczas prac nad 
Bielikiem opracował system sterowania lotem 
zwany „Skrzydełkiem”, obecnie opatentowany 
i testowany na modelach. 

Podczas spotkania dyskutowano o rozwoju branży 

lotniczej w województwie podkarpackim, potrze-
bie kształcenia specjalistów w tej dziedzinie oraz 
współpracy z firmami lotniczymi z Rzeszowa oraz 
Kolbuszowej. Obaj panowie wymienili poglądy 
co do edukowania młodzieży w tym zakresie jak 
i rozwoju powiatu kolbuszowskiego. 
Pan Edward Margański podzielił również pogląd, 
iż już dziś trzeba myśleć o zabezpieczeniu terenów 
inwestycyjnych z kilkudziesięcioletnią perspekty-
wą lokowania na nich nowych firm, które genero-
wać będą nowe miejsca pracy, a tym samym przy-
czynią się do rozwoju powiatu kolbuszowskiego. 

Edward Margański związany jest z Kolbuszow-
szczyzną. Tu się urodził. Jego rodzina mieszkała 
w bliskim sąsiedztwie obecnego Starosty Kolbu-
szowskiego. 

Barbara Żarkowska 
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SERWIS INFORMACyJNy
uRZĘDu MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Podpisanie 
umowy

W środę, 18 kwietnia w Urzędzie 
Miejskim podpisano umowę z wykonaw-
cą zadania pn. Opracowanie i wdrożenie 
modelu hydraulicznego sieci wodociągo-
wej. Koszt przedsięwzięcia wyniesie pra-
wie 600 tys. zł. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglome-
racji Kolbuszowa” w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”. 
Obejmuje opracowanie i wdrożenie modeli hy-
draulicznych sieci wodociągowej gminy Kolbuszo-
wa – sporządzonych osobno dla sieci zasilanych 
z dwóch ujęć wody: Cmolas oraz Widełka. Łączna 
długość sieci wodociągowej podlegającej opra-
cowaniu wynosi ok. 230 km, przy czym długość 

sieci wodociągowej z ujęcia Cmolas wynosi ponad 
130 km, a długość sieci zasilanej z ujęcia Widełka 
prawie 100 km.

Planowany termin zakończenia zadania - 31 paź-
dziernika 2018 r.

J. Mazur

Inwestycje drogowe i sportowe
W tym roku rozpoczną się kolejne 

inwestycje drogowe i sportowe. Urząd 
Miejski ogłosił przetargi na przebudowę 
dróg gminnych w Kolbuszowej. Rozbu-
dowane i przebudowane zostaną:

ul. Piaskowa na odcinku 220 metrów, ul. Krakow-
ska na odcinku 500 metrów, planowane zakończe-
nie prac- wrzesień 2018 r.
łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żyt-
kowskiego na odcinku 139 m.
W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę prze-
budowy ulicy Jesionowej. Inwestycja na odcinku 

220 m realizowana będzie prze firmę Molter. Koszt 
prac to blisko 309 tys. zł. Planowane zakończenie 
robót- koniec sierpnia 2018 r.
Ponadto, został ogłoszony przetarg na przebu-
dowę kompleksu lekkoatletycznego, boiska do 
piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego 
w Kolbuszowej. Planowany termin zakończenia 
inwestycji – koniec października 2019 r.
Wybrano już wykonawcę budowy altany rekreacyj-
nej i zagospodarowania terenu wokół niej z prze-
znaczeniem na potrzeby turystyczne i rekreacyjne 
w Weryni. Za blisko 330 tys. prace wykona firma 

Fasada. Inwestycja zostanie zakończona w paź-
dzierniku 2018 r.
Końcem września br. planowane jest zakończenie 
rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Kolbuszowej. Projekt zakłada:
przebudowę budynku byłej betoniarni na punkt 
selektywnego gromadzenia odpadów wymagają-
cych zadaszenia wraz z zapleczem sanitarnym, 
budowę wagi samochodowej oraz remont drogi 
i placu przywagowego, przebudowę wiaty gara-
żowej na boksy do Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.
Koszt zadania to ponad 1,2 mln. zł
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 
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Nowa karetka i urządzenia medyczne 
Szpital Powiatowy w Kolbuszowej w ostatnim czasie wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny i transportowy. Zakupy warte 744 

tys. zł możliwe były dzięki dotacji z rezerwy budżetowej rządu, które szpital otrzymał dzięki pomocy posła RP Zbigniewa Chmielowca. 
W ramach tej dotacji zakupiona została m.in. spe-
cjalistyczna karetka pogotowia ratunkowego, nio-
sąca pomoc w stanach nagłego zagrożenia życia, 
wymagających szybkiej interwencji lekarskiej, 
podania niestandardowych leków lub prowadzenia 
ścisłego nadzoru podczas transportu. Nowy samo-
chód wyposażony jest w nowoczesny, niezbędny 

sprzęt medyczny, jak chociażby specjalistyczne 
urządzenie do zewnętrznego ucisku klatki pier-
siowej LUCAS. Sprzęt ten pomocny jest podczas 
reanimacji potrzebującego pomocy pacjenta. Daje 
on choremu dużo większą szansę na przeżycie niż 
masaż wykonywany przez człowieka. Wynika to 
z tego, iż urządzenie pracuje bez przerwy, z rów-
ną skutecznością. Pozwala także na reanimację 
pacjenta podczas jazdy karetki. 
Aparat usG i sterylizator 
Nowy sprzęt pojawił się również w pododdziale 
urologicznym, do którego zakupiony został nowy 
aparat USG. Urządzenie służy już personelowi 
podczas diagnostyki pacjentów. Kolejny nowy 
sprzęt medyczny, zakupiony dzięki pozyskanej 
dotacji to sterylizator parowy wraz z uzdatnianiem 
wody. Póki co ustawiony jest on w starej steryli-
zatorni, docelowo jednak ma być przeniesiony do 
nowej siedziby centralnej sterylizatorni, w sąsiedz-
twie nowego bloku operacyjnego. 
Ciągła dostawa energii 
Ponadto zakupione zostały dwa agregaty prądo-
twórcze. Jeden trafił do szpitala, drugi zaś do Od-
działu Nefrologii i Dializoterapii. Nowe agregaty 
posiadają funkcję autostartu, dzięki czemu zapew-
niają nieprzerwaną dostawę energii w przypadku 
braku napięcia elektrycznego. To z kolei gwa-
rantuje pacjentom ciągłość udzielania świadczeń 
wymagających poboru energii, co jest szczegól-
nie istotne na bloku operacyjnym, ale także dla 
funkcjonowania pracowni diagnostycznych czy 

laboratorium. Nowy agregat prądotwórczy służył 
będzie również Oddziałowi Nefrologii i Dializote-
rapii, funkcjonującemu w odrębnym budynku. Jak 
podkreśla dyrektor SP ZOZ Zbigniew Strzelczyk 
zakup tego urządzenia zabezpieczy ciągłe dostawy 
energii na poziomie 100% zapotrzebowania. 
Wszystkie wymienione powyżej sprzęty i urzą-
dzenia medyczne zostały już zakupione i służą 
pracownikom szpitala w codziennej pracy oraz 
pacjentom. 

Barbara Żarkowska 

Nowy aparat USG służy pacjentom pododdziału 
urologicznego. Fot. B. Żarkowska

Sterylizator parowy docelowo będzie sąsiadować 
z nowym blokiem operacyjnym. 

Nowa specjalistyczna karetka. Ambulans wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. 
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Remonty na drogach powiatowych
 
Ponad milion złotych – taka jest wartość zadań, realizowanych przy drogach powiatowych i finansowanych z budżetu Powiatu 

Kolbuszowskiego w ostatnim czasie.

Jedne inwestycje już się zakończyły, inne są 
w toku, a następne czekają w kolejce do realizacji 
– tak pokrótce można opisać to, co obecnie dzieje 
się na drogach powiatowych. – Ekipy budowlane 
w ostatnim czasie pracowały przy modernizacjach 
i remontach dróg w kilku gminach naszego powia-
tu – informuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
Dywanik i chodnik 
Zakończyły się już prace przy modernizacji drogi 
powiatowej Poręby Wolskie – Turka. Inwestycja 
ta w całości finansowana była z budżetu Powiatu 
Kolbuszowskiego i zamknęła się w kwocie wyno-
szącej 478 738 zł. Nowy dywanik asfaltowy na tej 
drodze położony został na długości ponad dwóch 
kilometrów (2,053 km). Z kolei w Przedborzu, 
przy drodze powiatowej Blizna – Leszcze – Przed-
bórz – Poręby Kupieńskie, dobiega końca budowa 
chodnika. Zadanie realizowane jest przy wsparciu 
finansowym gminy Kolbuszowa.

Zmodernizowana droga powiatowa w Trzęsówce. Fot. B. Żarkowska Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo odremontowanej nawierzchni. 

Droga powiatowa po remoncie w Lipnicy. Nowy dywanik asfaltowy na drodze Poręby Wolskie-Turka. 

 Z budżetu Powiatu 
Nowy dywanik asfaltowy położony już został przy 
drodze powiatowej Kosowy – Trzęsówka – Cmo-
las, w miejscowości Trzęsówka na długości 1,2 
km. Koszt tego zadania wyniósł 171 570 tys. zł. 
Zmodernizowane zostały również dwa odcinki 
drogi powiatowej Ostrowy Tuszowskie-Trzęsów-
ka-Siedlanka, w miejscowościach: Siedlanka oraz 
Trzęsówka. Realizacja tych zadań wyniosła 167 
294 zł. 
Budowlańcy pracowali także przy drodze powiato-
wej Lipnica-Dzikowiec-Widełka, w Lipnicy oraz 
Dzikowcu. Na te zadania Powiat Kolbuszowski za-
bezpieczył kwotę wynoszącą 108 504 zł. Wszyst-
kie remonty dróg powiatowych, jakie są obecnie 
realizowane, finansowane są z budżetu Powiatu 
Kolbuszowskiego. 
Kolejna inwestycja do realizacji 
Natomiast już wkrótce rozpocznie się remont drogi 
powiatowej Niwiska – Huta Przedborska, w miej-

scowości Hucisko, Huta Przedborska. Na to zada-
nie Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzy-
mał promesę w wysokości 490 tys. zł. Przyznane 
fundusze oraz wkład własny powiatu w wysoko-
ści 20 procent zadania pozwolą na remont drogi 
na długości 2,097 km. W sumie koszt zadania ma 
wynieść 616 tys. zł. Pomoc finansową z zewnątrz 
udało się otrzymać dzięki pomocy posła Zbigniewa 
Chmielowca oraz zaangażowaniu Starosty Kolbu-
szowskiego Józefa Kardysia. 
– Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania 
polegającego na remoncie dwukilometrowego 
odcinka drogi. Z pewnością jego modernizacja 
znacznie poprawi komfort jazdy i służyć będzie 
mieszkańcom naszego powiatu – mówi Starosta 
Kolbuszowski. 

Barbara Żarkowska
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Dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym 
Od poniedziałku do środy (14-16 maja) w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara trwały Dni otwarte. W tych dniach 

szkołę odwiedziły tłumy gimnazjalistów. Młodzi ludzie poznawali kierunki kształcenia, kółka zainteresowań oraz bazę dydaktycz-
ną placówki.
„Nasz absolwent to nowoczesny młody człowiek, 
który - szanując przeszłość i dziedzictwo kulturo-
we – potrafi biegle wykorzystywać nabytą wie-
dzę i umiejętności w szybko zmieniającym się 
świecie” – głosi hasło przewodnie szkoły. Swoim 
przyszłym absolwentom liceum proponuje kształ-
cenie w klasach o zróżnicowanych modułach. Do 
wyboru pozostają kierunki: politechniczny, me-
dyczny, przyrodniczo-turystyczny, humanistycz-
no-lingwistyczny i sportowo-mundurowy. W każ-

dej z klas można wybrać moduły z przedmiotami 
realizowanymi w zakresie rozszerzonym. Szkoła 
daje możliwość nauki czterech języków obcych: 
angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz 
rosyjskiego. 
Ponadto w liceum realizowane są innowacje peda-
gogiczne oraz projekty edukacyjne. Szkoła współ-
pracuje także z uczelniami wyższymi. Uczniowie 
osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mogą 
natomiast liczyć na stypendia naukowe, wśród któ-

rych wymienić można tzw. Stypendium Marszał-
kowskie, Stypendium Powiatu Kolbuszowskiego 
czy Stypendium Dyrektora Szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zna-
leźć można na stronie szkoły: https://lokolbuszo-
wa.edupage.org. 

Podczas Dni otwartych liceum odwiedzili również 
rodzice gimnazjalistów. Podczas wizyty w szkole 
mogli oni obejrzeć placówkę, porozmawiać z na-
uczycielami oraz dyrekcją. 

B. Żarkowska 

uczniowie w Zespole Szkół Technicznych 
Gimnazjaliści z powiatu kolbuszowskiego, od 14 do 16 maja, poznawali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych im. 

Bohaterów Września 1939 r. W tym czasie mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkoły, obejrzeć jej wnętrze oraz zapytać 
o wszelkie nurtujące ich wątpliwości związane z rekrutacją. 

Szkoła w ostatnich latach, dzięki funduszom po-
zyskanym przez Samorząd Powiatu Kolbuszow-
skiego, w ramach realizowanego projektu „Rozwój 
kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszow-
skim poprzez modernizację infrastruktury eduka-
cyjnej”, została wzbogacona o nowoczesne sprzęty 
i pomoce dydaktyczne. W ramach tego projektu 
kupiono m.in. profesjonalną drukarkę 3D, zestawy 

do robotyki, utworzono pracownię technologii 
drewna zawierającą: obrabiarkę CNC z pełnym 
wyposażeniem, suszarnię, wagi, przyrządy anali-
tyczne wspomagające pracę technika, doposażono 
pracownię pomiarów geodezyjnych w nowoczesne 
tachimetry, wykrywacz metali, lokalizator GPS, 
dron i stworzono najnowocześniejsze laboratorium 
logistyczne klasy WMS. Ponadto doposażono pra-

cownię energii odnawialnej w cztery stanowiska 
egzaminacyjne, drukarki wielkoformatowe i plo-
tery oraz zakupiono kolejnych 16 tablic interak-
tywnych wraz z wizualizerami.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych kie-
runków znaleźć można na stronie szkoły: https://
zstkolbuszowa.pl/. 

Opr. bż

Gimnazjaliści w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Zajęcia w kolbuszowskim liceum. 

Gimnazjaliści w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

W nagrodę do Starostwa W czwartek (26 kwietnia), w Staro-
stwie Powiatowym, gościliśmy „zerówko-
wiczów” z Niepublicznego Przedszkola 
„Jagódka” z Jagodnika.

Maluchy podczas XVI Festiwalu Teatrów w Trzę-
sówce zdobyły nagrodę specjalną, ufundowaną 
przez sołtysa Trzęsówki Ryszarda Sukiennika 
za przedstawienie „Karnawał u Smerfów”. W za-
mian za doskonałą grę aktorską pan sołtys zabrał 
małych aktorów do Urzędu Gminy w Cmolasie, 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Biura Po-
sła RP Zbigniewa Chmielowca, redakcji tygodnika 
„Korso Kolbuszowskie” oraz na małe conieco.

Mali aktorzy w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 

Gimnazjaliści szturmują ZSAE w Weryni
Uczniowie klas trzecich gimnazjów, w ramach tzw. Dni otwartych, odwiedzili również Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekono-

micznych w Weryni. W weryńskim Zespole na gimnazjalistów czekały smaczne przekąski, konkursy, zespół muzyczny, kasy fiskalne 
i wiele innych niespodzianek. 
„Kształcenie się jest jak budowanie łodzi, którą 
wypłyniemy na oceany dorosłego życia” – tym 
mottem nauczyciele, dyrekcja oraz młodzież ZSAE 

w Weryni zachęcają kandydatów do wyboru wła-
śnie tej placówki. - To motto oddaje cały sens dzia-
łania szkoły. Obejmuje ciąg działań skierowanych 
do uczniów, które za cel końcowy mają przygoto-
wanie młodzieży do dorosłego życia – tłumaczą 
pomysłodawcy hasła. 
Szkoła w Weryni proponuje gimnazjalistom kształ-
cenie na poziomie technikum oraz szkoły branżo-
wej I stopnia. Ponadto w placówce realizowane są 
różnego rodzaju projekty, służące wszechstronne-
mu rozwojowi. Uczniowie mają możliwość od-
bywania praktyk zagranicznych (m.in. w Wielkiej 
Brytanii), jak również uczestniczyć w licznych 
kursach jak np. prawa jazdy, spawacza, operato-

rów wózków widłowych, carvingu, barmańskim, 
kelnerskim, księgowości, rachunkowości, języ-
kowym, udzielania pierwszej pomocy i innych. 

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych 
kierunków kształcenia znaleźć można na stronie 
szkoły: www.zswerynia.pl. 

Opr. bż

Słodki poczęstunek – ZSAE w Weryni. Obsługa kas fiskalnych – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. 
KEN w Weryni. 
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MAJOWE SPOTKANIA 
W BURSZTYNOWYM KLUBIE 
URODZINOWY PIĄTEK
W każdy ostatni piątek miesiąca uroczyście ob-
chodzimy urodziny. Dzień rozpoczęliśmy loterią 
fantową. Za dolara można było wylosować sło-
dycze, kawę, biżuterię, przedmioty dekoracyjne 
i użytkowe, ofiarowane przez członków klubu oraz 
dyrekcję. Choć szczęście nie wszystkim dopisało, 
byliśmy zadowoleni. Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży losów zasiliły kasę rady klubu. Dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom i uczestnikom loterii.
Podczas “właściwej” części urodzin wręczyliśmy 
naszym jubilatom kwiaty, złożyliśmy życzenia 
zdrowia i szczęścia, odśpiewaliśmy “Sto lat” oraz 
wznieśliśmy toast sokiem gronowym.
Gościem specjalnym był pan Witold Białokur 
z małżonką Urszulą. W porywającym, mistrzow-
skim wykonaniu państwo Białokurowie zaprezen-
towali tango argentyńskie, tango klasyczne, walca 
wiedeńskiego i merengue. Energia pana Witolda 
udzieliła się wszystkim i cała sala ruszyła w tany! 
Tańczyliśmy przy świetnej muzyce. Dodatkowo, 
“na żywo”przygrywał nasz kolega Edek Szala 
na skrzypcach.
Zmęczeni tańcem z przyjemnością zasiedliśmy do 
stołów, by delektować się wypiekami, słodyczami 
i owocami. Przyjęcie zakończyliśmy śpiewaniem 
piosenek harcerskich, biesiadnych i ludowych oraz 
wspólnym zdjęciem.
Naszym jubilatom życzymy wielu jeszcze urodzin 
w gronie bursztynowej rodziny!
 FrYzurY NIe TYlKo NA uroDzINY
Nie słabnącym powodzeniem cieszy się modelo-
wanie fryzur przez naszą panią Teresę. Co dwa 
tygodnie mamy możliwość wyglądać elegancko. 
Z bezpłatnych usług fryzjerskich korzystają zarów-
no panie jak i panowie. Podczas kilku lat istnienia 
klubowego serwisu fryzjerskiego, przekonaliśmy 

się jak ważne są zadbane włosy. Nie tylko dla wy-
glądu, ale i dobrego samopoczucia...
SPOTKANIA Z INSTYTUTEM PIŁSUD-
sKIeGo
O tym co słychać w Instytucie Piłsudskiego opo-
wiedziała nam jego prezes dr Iwona Korga. Do-
wiedzieliśmy się o bogatej działalności tej zna-
nej w Polsce i Stanach placówce. W Instytucie 
odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, są 
wyświetlane filmy, organizowane warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży, wizyty naukowców 
i polityków. Ten rok jest wyjątkowy, bo na 100 
lecie odzyskania niepodległości zaplanowanych 
jest wiele wydarzeń. Najbliższym będzie „Noc 
Historii” w programie którego wykład wygłosi dr 
hab. Tomasz Pudłocki i zaprezentowane zostaną 
oryginalne dokumenty znajdujące się w Archi-
wum IJP (m.in. rozkaz do Bitwy Warszawskiej 
z 1920 r.). Będzie też czas na zwiedzanie Instytutu 
i quiz historyczny. Pani dr Iwona Korga osobiście 
przekazała nam zaproszenie. Do zobaczenia 19 
maja wieczorem.
TroPIKAlNYCH oWoCÓW smAKI
W piątek odbyła się kolejna prezentacja owoców 
tropikalnych. Tym razem pan Janusz przypomniał 
nam smak jackfruit, owocu drzewa bochenko-
wego z rodziny morwowatych, występującego 
w Azji Południowej i Afryce. Miąższ „dżakfru-
ta” był ciemno-żółty, odznaczał się intensywnym 
i aromatycznym zapachem. W naszej klubowej 
Florydzie rośnie trzyletnie drzewko bochenkowe, 
ale niewielka nadzieja, by wydało kilkudziesię-
ciokilogramowy owoc... Za tydzień w klubowym 
aneksie kuchennym królować będzie „gwiaździsty 
owoc”- karambola.
 BurszTYNoWA mAjÓWKA
W ciągu całego tygodnia pilnie śledziliśmy pro-

gnozę pogody. Nie dopuszczaliśmy myśli, że nasza 
pierwsza w tym roku majówka mogłaby się nie 
odbyć. Aura okazała się łaskawa. Po rekordowo 
upalnym czwartku, piątek przywitał nas błękitnym 
niebem i lekkim wietrzykiem. Załadowaliśmy więc 
stoły, krzesła, obrusy (a jakże!), napoje i owoce do 
klubowego autobusiku i wyruszyliśmy do Trans-
mitter Park nad East River. Rozłożyliśmy nasz pik-
nik pod swojską rozłożystą wierzbą. Trzeba dodać, 
że większość naszych pań ubrała na tę okazję stylo-
we kapelusze. Humory dopisywały wszystkim. Pan 
Janusz przygotował konkurs na tematy związane 
z naszą drugą ojczyzną, oczywiście z nagrodami 
za poprawne odpowiedzi oraz nagrodami pocie-
szenia dla wszystkich pozostałych. Opowiadali-
śmy dowcipy i dużo śpiewaliśmy, a kolega Michał 
Dżumaga przygrywał na akordeonie.
Czas mijał bardzo szybko. Około południa rozpo-
czął się lunch z pieczonymi na rożnie kurczakami, 
pieczywem i kwaszonymi ogórkami. Najedzeni 
i dotlenieni nieśpieszno zbieraliśmy się do powrotu 
do klubu. Już niecierpliwie czekamy na następny 
piknik. Do zobaczenia w czerwcu pod “naszą” 
wierzbą!
sPACer Po HIsTorII I KulTurze 
PRZEMYŚLA
Wśród wielu gości Klubu Amber są tacy, którzy 
chętnie tam wracają. Do nich należy m.in. dr hab. 
Tomasz Pudłocki, który 7 maja, ponownie zawitał 
w gościnne progi przy India Street. Prof. Pudłocki 
jest wykładowcą w Instytucie Historii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i tegorocznym stypendystą 
Fundacji Kościuszkowskiej, który całą wiosnę 
prowadzi badania w Nowym Jorku. Tym razem 
zebrani mieli okazję wybrać się z nim na wy-
cieczkę historyczno-geograficzno-kulturoznawczą 
do… Przemyśla. To jego rodzinne miasto – brama 
w Bieszczady i do Lwowa. Przemyśl ma bardzo 
bogatą, ponadtysiącletnią historię na pograniczu 
polsko-ukraińskim, gdzie przecierały się drogi, 
mieszały kultury, a wybudowana przez Austria-
ków twierdza była trzecią największą w Europie. 
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„Przemyśl wczoraj i dziś” to wykład, który może 
zainicjuje nową tradycję w klubie Amber – szla-
kiem polskich miast i miasteczek, bo przecież 
Polonia w Nowym Jorku wywodzi się z różnych 
miejscowości. Miły gość obiecał, że jeszcze przed 
wyjazdem do Polski odwiedzi klub, na co wszy-
scy liczymy.
o IslANDII I joDze
Jose Gerlach jest profesjonalną instruktorką jogi 
w Amber już ponad trzy lata. Cotygodniowe ćwi-
czenia mają wiele zalet. Redukują stres, popra-
wiają krążenie, polepszają oddech i zwiększają 
odporność. Po ostatnich zajęciach Jose opowie-
działa nam o Islandii, z której pochodzi. Oto kilka 
ciekawostek: Reykjavik jest najbliżej koła pod-
biegunowego leżącą stolicą na świecie. Krajobraz 
tego kraju to lodowce, gejzery i czynne wulkany. 
Islandia ma najmniejsze zaludnienie w Europie 
– na 103 tysiącach kilometrów kwadratowych 
mieszka zaledwie 350 tysięcy ludzi, w tym 10 
tysięcy pochodzenia polskiego. Polonia stanowi 
najliczniejszą grupę narodowościową w Islandii. 
Polacy robią zakupy w polskich sklepach, chodzą 

Spotkanie z posłanką Joanną Lichocką 
W niedzielę (22 kwietnia), w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej gościła posłanka Joanna Lichocka. Podczas spotkania po-
ruszane były m.in. tematy związane z pomocą oferowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rodzinom, małym i średnim przed-
siębiorstwom oraz seniorom. 
Spotkanie otworzył Józef Kardyś-Przewodniczą-
cy Komitetu Powiatowego PiS w powiecie kol-
buszowskim. W spotkaniu uczestniczył również 
poseł RP Zbigniew Chmielowiec oraz senator RP 
Zdzisław Pupa. 
Posłanka Joanna Lichocka już na wstępie swojej 
wizyty zaznaczyła, że program tzw. Dobrej Zmia-
ny, który jest sukcesywnie realizowany przez PiS 
powstał podczas spotkań i rozmów z Polakami. 
- To Polacy mówili nam czego oczekują i cze-
go potrzebują – wskazywała. Następnie pokrótce 
przedstawiła które z punktów tego programu już 
zostały zrealizowane. 
Co zostało zrobione?
Jednym z projektów, wdrożonych do realizacji 
to program „Rodzina 500+”, w ramach którego 

do polskich kościołów i posyłają dzieci do pol-
skiej szkoły. Turystyka jest jednym z głównych 
źródeł dochodów państwa. Rocznie przybywa tam 
milion osób z całego świata. Szczyt sezonu to czer-
wiec, lipiec i sierpień. Dzień jest wtedy najdłuższy 
a temperatura dodatnia. Językiem urzędowym jest 

islandzki, a waluta to korona islandzka. 100 koron 
stanowi równowartość jednego dolara. Brzmi za-
chęcająco, może warto tam się wybrać? Dziękuje-
my Josie za pogłębienie naszej wiedzy o tym kraju 
i za profesjonalną jogę w naszym klubie.
 CHODŹ, OPOWIEM CI MOJĄ HISTORIĘ
Projekt historii mówionej pomysłu Izabeli Barry 
z Brooklyn Public Library był zaprojektowany 
na dziesięć dwugodzinnych spotkań raz w tygo-
dniu, w czasie których uczyliśmy się jak ze swoje-
go życia wybrać historię, którą chcielibyśmy prze-
kazać wnukom i prawnukom tak, by ją zapamiętali 
i przekazali swoim dzieciom. Instruktorka, kwali-
fikowana aktorka Maja Wampuszyc uczyła nas jak 
skonstruować opowiadanie, skupić się na tym, co 
najważniejsze, utrzymać logikę opowiadania, na-
wiązać kontakt z publicznością, zbudować napię-
cie i zakończyć opowiadanie puentą. Podkreśliła 
też wagę innych umiejętności: użycia rąk, twarzy 
i ciała w opowiadaniu, modulacji głosu i techniki 
zapamiętywania tekstu. Razem ćwiczyliśmy te 
ciekawe formy technik aktorskich.
- Kronikę przygotował Janusz Skowron, dyr. Klubu 
Amber Health w Nowym Jorku

na drugie i kolejne dziecko rodziny otrzymują 500 
zł, a przy niższych dochodach również na pierwsze. 
Inne punkty programu, pomyślnie sfinalizowane 
to: obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60 
roku życia i dla mężczyzn do 65 lat; bezpłatne leki 
dla seniorów powyżej 75 lat; wzrost minimalnej 
płacy do poziomu 2100 zł oraz minimalnej stawki 
godzinowej do 13,70 zł; podniesienie najniższych 
emerytur i rent do 1000 zł; obniżenie stawki po-
datku CIT; zniesienie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków; ograniczenie handlu w niedzie-
lę; rozwijanie polityki społecznej „Maluch +”,  
„Senior +”, „Opieka 75 +”; obniżenie poziomu 
bezrobocia; walka z wyłudzeniami VAT; reforma 
systemu edukacji (likwidacji gimnazjów i powrót 
do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletnie-

go liceum, pięcioletniego technikum oraz szkół 
branżowych i zawodowych); powołanie Wojsk 
Obrony Terytorialnej; zwiększenie wydatków 
na służbę zdrowia; wzrost nakładów na rozwój 
wsi oraz ochrona polskiej ziemi przed wykupem. 
Dla rodzin i przedsiębiorców 
Posłanka Joanna Lichocka pokrótce również wspo-
mniała o projektach, które będą realizowane w naj-
bliższych miesiącach. - Od sierpnia rusza program, 
w ramach którego każde uczące się dziecko otrzy-
ma 300 zł na wyprawkę szkolną. Ponadto obniżony 
zostanie CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw 
z 15 do 9 procent. Dwa i pół roku PiS obniżyło 
ten podatek z 19 na 15 procent – przypomniała 
posłanka. Jak tłumaczyła tego typu rozwiązanie ma 
być znaczącą ulgą dla małych i średnich przedsię-
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biorstw. - I to w połączeniu z tzw. małym ZUS-em 
pozwoli uruchomić taką drugą falę polskiej przed-
siębiorczości - wskazywała. Tzw. „mały ZUS” to 
niższe opłaty dla małych firm, naliczane propor-
cjonalnie do przychodów osiągających miesięcznie 
do 2,5 minimalnej pensji. – To rozwiązanie dotyczy 
najczęściej jednoosobowych działalności i ma być 
elementem, zachęcającym osoby rozpoczynające 
własną działalność do podjęcia tego kroku – wy-
jaśniała. 
Dla kobiet i osób niepełnosprawnych 
Ponadto w najbliższym czasie realizowane będą 
projekty adresowane do seniorów oraz osób nie-
pełnosprawnych. Będą one polegać m.in. na likwi-
dacji barier architektonicznych. - Ciągle jest wiele 
miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych 
– zaznaczyła posłanka. Powołany zostanie rów-
nież fundusz naprawy i budowy dróg gminnych 
i powiatowych. Będzie to wielki zastrzyk finan-
sowy dla samorządów. Oprócz tego w dalszym 
ciągu wdrażane będą programy dedykowane ro-

dzinom. I np. w rodzinach, w których w krótkim 
czasie (2 lat) urodziło się kolejne dziecko mat-
ka będzie mogła liczyć na dodatkowe trzy mie-
siące urlopu macierzyńskiego, płatnego w 100 
proc. oraz na miejsce dla swoich dzieci w żłobku 
i przedszkolu. Zapewniony ma być także bezpłatny 
przejazd komunikacją dla matki z dzieckiem oraz 
bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. 
Obniżki i cięcia 
Obok licznych sukcesów posłanka Lichocka za-
uważyła, że po drodze nie udało się uniknąć rów-
nież błędów. Mowa tu o nagrodach i premiach dla 
urzędników administracji rządowej i podsekretarzy 
stanu. Posłanka zaznaczyła, że to posunięcie nie 
spodobało się Polakom, dlatego PiS podjęło decy-
zję, aby wszystkie te nagrody przekazać na Caritas. 
Cięcia mają również dotknąć posłów, senatorów 
oraz samorządowców. - Chcemy obniżyć pensje 
parlamentarzystów i senatorów o 20 proc. oraz 
uregulować zarobki samorządowców i podsekre-
tarzy stanu. W ten sposób naprawiamy nasz błąd 

- tłumaczyła. - Wiemy, że Polacy nie chcą, aby 
polityka była miejscem dorabiania się. Pójście 
do polityki to jest pełnienie misji publicznych, to 
praca dla Polski, a nie sposób na dorabianie się 
dużych pieniędzy. Dlatego się cofnęliśmy, bo takie 
jest oczekiwanie społeczne – podkreślała podczas 
spotkania. 
Na remonty i budowę dróg 
Obecny Poseł Zbigniew Chmielowiec zaznaczył, 
że samorządowcy szczególnie czekają na fundusz 
naprawy i budowy dróg, w ramach którego będą 
mogli przystępować do różnego rodzaju inwestycji. 
Tego typu zadania są bardzo kosztowne i znacznie 
obciążają gminne i powiatowe budżety. Na ten pro-
blem zwrócił uwagę Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś. – Bardzo dobrze byłoby, gdyby na zadania 
rządowe zawsze było pokrycie finansowe, wtedy 
łatwiej byłoby nam realizować zadania związane 
z remontem czy budową dróg – mówił. Odniósł się 
również do rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
powiatu kolbuszowskiego i inwestowania na tym 
terenie. Tłumaczył, że powstawanie firm i loko-
wanie inwestorów w danym miejscu nie może 
odbywać się bez zgody mieszkańców. 
- Mieszkańcy muszą to zaakceptować i jeśli nie 
ma ich zgody, to nikt na siłę nie będzie tworzył 
inwestycji czy nie będzie wprowadzał inwestora 
- mówił nawiązując do planu utworzenia terenów 
inwestycyjnych w Weryni. 
Podczas spotkania był również czas na zadawanie 
pytań posłance i wyjaśnianie nurtujących wątpli-
wości wdrażanych programów. 

Barbara Żarkowska 

Skarby Przyrody Puszczy Sandomierskiej
Kolbuszowa otrzymała dotację na realizację zadania pn. Skarby Przyrody Puszczy Sandomierskiej – multimedialne formy 

edukacji ekologicznej. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał gmi-
nie kwotę ponad 44 tys. zł. 
Zadanie obejmuje przygotowanie, realizację 
i emisję cyklu czterech programów telewizyjnych 
poświęconych ochronie środowiska naturalnego 
w Puszczy Sandomierskiej. Ponieważ, mało jest 
filmów prezentujących przyrodę puszczy, powstał 
pomysł pokazania atrakcji przyrodniczych i kultu-
rowych tego terenu.
Cykl składa się z czterech odcinków po ok. 13 
minut. W ramach projektu, każdy odcinek zostanie 
wyemitowany 4 razy na antenie TVP3 Rzeszów. 

Po zakończeniu projektu TVP3 Rzeszów planuje 
kolejne emisje.
Przygotowany materiał zostanie także nagrany 
na płyty DVD, które będą dystrybuowane, jako 
element edukacji ekologicznej oraz forma promocji 
obszarów Puszy Sandomierskiej. 
Projekt będzie realizowany przez gminę wspólnie 
z Telewizją Rzeszów. Programy w jakości HD 
zostaną udostępnione na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej i TVP.

 J. Mazur

urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina
 Wszystkim przedsiębiorcom posiadającym 

zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, 
łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty 
II raty opłaty alkoholowej za 2018 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja 
2018 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie 
zezwolenia. 

W przypadku  n iedokonania  op ła ty  a l -
koholowej do dnia 31 maja 2018 r.,  ze-
zwolenie  wygasa  jeżel i  przeds iębiorca  
z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2018 r., nie 
wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 
% opłaty rocznej.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wyga-
sło z powodu niezapłacenia II raty opła-

ty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia po upływie  
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnię-
ciu zezwolenia.
Wy j a ś n i e n i a  d o t y c z ą c e  p o w y ż s z y c h 
spraw można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro  
lub telefonicznie pod nr 17 2271 333, wew. 348.
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Bieg Pamięci 
Janka 

Bytnara

Niepełnosprawny maratończyk 
w Kolbuszowej

Ponad 200 osób wzięło udział w Bie-
gu Pamięci Janka Bytnara. Imprezę zor-
ganizowano 6 maja przy Liceum Ogól-
nokształcącym. Zawodnicy na sportowo 
uczcili pamięć urodzonego w Kolbuszo-
wej bohatera. 
Trasa biegu i Nordic Walking przebiegała ulicami 
miasta, od LO przy ul. Jana Pawła II, dalej ul. 
Wojska Polskiego, Partyzantów i Szopena. Łącznie 
uczestnicy mieli do pokonania 6 km. Zawodników 
dopingowali licznie zebrani mieszkańcy oraz: po-
seł Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, 
burmistrz Jan Zuba, zastępca burmistrza Marek 
Gil, starosta Józef Kardyś oraz dyrektor LO Da-
riusz Fus. 

Pan Józef Szczeblewski wyruszył z Brzozy Bydgoskiej do Ustrzyk Dolnych. Za-
mierza przebiec 620 km pomagając sobie kulami inwalidzkimi. 

Imprezę poprowadził Daniel Jakubowski kierow-
nik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Grzegorz 
Romaniuk prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fi-
zycznej i Sportu. 
Zwycięzcom wręczono puchary i upominki. Każ-
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal 

i koszulkę okolicznościową. Dla najmłodszych 
przeprowadzono biegi krótkodystansowe.
Zawody sportowe zostały połączone z licznymi 
atrakcjami. Przygotowano strefę animacji dla dzie-
ci, gry i zabawy, zajęcia na ściance wspinaczkowej 
oraz kiermasz prac uczestników WTZ. 

J. Mazur 

Na trasie biegu niepełnosprawnego maratończyka 
znalazła się również Kolbuszowa. 8 maja, w Urzę-
dzie Miejskim spotkał się z Janem Zubą Burmi-
strzem Kolbuszowej. Po wizycie w UM, Łukasz 
Stagraczyński kierownik rehabilitacji szpitala po-
wiatowego, wykonał Panu Józefowi specjalistycz-
ny masaż. Następnie odwiedził Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, gdzie spotkał się z kierownikiem Da-
nielem Jakubowskim. Pomoc otrzymał również od 
Grzegorza Romaniuka prezesa Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu.
Pan Józef w wieku 2 lat stracił nogę w wypadku. 
Nie poddał się swojej niepełnosprawności. Próbo-
wał wielu dyscyplin sportowych, ale ostatecznie 
wybrał bieganie długodystansowe.
Jego największe osiągnięcia, to dwukrotnie ukoń-
czony bieg w Supermaratonie Kalisia, a także 
udział w maratonach: w Nowym Jorku, Los An-
geles, Detroit, Chicago, Hamburgu, Frankfurcie, 
Sztokholmie, Warszawie.
Celem biegu, poza uczczeniem setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, jest zbiórka pieniędzy 
na protezę sportową.
Pana Józefa asekuruje Krzysztof Kozłowski, który 
jedzie kamperem i wspomaga podczas biegu.
https://jozefszczeblewski.webnode.com/

A.Selwa
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Sportowy weekend
W pierwszy weekend czerwca zaplanowano dwie imprezy sportowe. Przed nami 

Puchar Polski Nordic Walking oraz Footballowa Kolbuszowa.
PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING
W sobotę, 2 czerwca na stadionie zawodnicy zmie-
rzą się na dystansach 5 km, 10 km i półmaratonu 
w ramach Puchar Polski Nordic Walking. Wyda-
rzeniu będą towarzyszyły liczne atrakcje. W ra-
mach imprezy powstanie miasteczko aktywnego 
stylu życia oraz punkt zabaw dla dzieci. Odbędzie 
się również pokaz profesjonalnej techniki Nordic 
Walking, a uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w kursie prawidłowego „chodzenia z kijkami”. 
Gośćmi specjalnymi będą znani aktorzy – Tamara 
Arciuch i Bartek Kasprzykowski.

Zapisy na stronie: http://pucharpolskinw.pl/pu-
charpolskinw/.
Przypominamy, że mieszkańcy gminy Kolbuszo-
wa, mogą wziąć udział bezpłatnie w zawodach - 
pod warunkiem, że zapiszą się za pośrednictwem 
strony internetowej.
FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA
Piłkarskie pojedynki, olimpiada przedszkolaków, 
koncerty muzyczne - w niedzielę, 3 czerwca od-
będzie się Footballowa Kolbuszowa. Dwudnio-
wy piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany 

urząd Miejski w Kolbuszowej uruchomił nową 
aplikację do komunikacji z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkańców do bez-
płatnego korzystania z mobilnego systemu 
ostrzegania i powiadamiania BLISKO
Urząd Miejski w Kolbuszowej uruchomił nową 
aplikację do komunikacji z mieszkańcami. Za po-
mocą wiadomości SMS, e-mail lub za pośrednic-
twem specjalnej aplikacji BLISKO otrzymamy 
informacje o najważniejszych wydarzeniach oraz 
komunikaty ostrzegawcze. Samorządowy Informa-
tor SMS (SISMS) jest systemem mającym na celu 
zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz sku-
teczną komunikację samorządu z mieszkańcami we 
wszystkich obszarach funkcjonowania.
Jak korzystać z systemu SISMS?
Wejdź na stronę https://www.sisms.pl/zostan-uzyt-
kownikiem
Wpisz w wyszukiwarce Kolbuszowa
Jeśli masz smartfona, pobierz bezpłatną aplikację 
Blisko
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości drogą mailo-
wą lub sms, zarejestruj się przez formularz on-line. 
Można również zarejestrować się przez kod SMS. 
Wybierz te serwisy, które Cię interesują (powia-
domienia będą przychodzić tyko z wybranych ser-
wisów).
W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawie-
nia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji.
Wybierz sposób powiadamiania: https://www.
sisms.pl/rejestracja/nadawca/a139d896/Gmina
-Kolbuszowa
Serwisy miejskie, które są dostępne to:
• Alarmy i ostrzeżenia lokalne
• Komunikaty i ogłoszenia
• Gospodarka komunalna, opłaty i podatki lokalne
• Kultura, sport, rekreacja
• RSO (wojewódzkie komunikaty z RSO)

W aplikacji „Blisko” można również włączyć 
inne powiadomienia:
• Child Alert – ogólnopolski kanał z komunikata-

mi na temat poszukiwania zaginionych dzieci,
• RSO – czyli Regionalny System Ostrzegania 

nadający komunikaty o zagrożeniach pogodo-
wych i nie tylko,

• wyłączenia prądu – informacje od operatorów 
energetycznych o planowanych i awaryjnych 
wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy 
i numeru bloku (po podaniu nazwy ulicy i nu-
meru),

• jakość powietrza – komunikaty o jakości powie-
trza dowolnie wybranej stacji (należy wybrać 
z listy dostępnych stacji),

• alergie – komunikaty pyłkowe.
Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej 
całkowicie bezpłatne. Aplikację można pobrać 
na wszystkie systemy mobilne w Google Play, 
APP Store oraz Windows Store, wpisując w wy-
szukiwarkę „Blisko”.
Aby mieszkańcy mogli bezpłatnie otrzymywać 
smsowe powiadomienia dotyczące ich miejsca 
zamieszkania, powinni zarejestrować się w syste-
mie wysyłając na ogólnopolski numer 661 000 112 
wiadomość SMS z kodem przypisanym do danego 
serwisu informacyjnego.

• Alarmy i ostrzeżenia lokalne Tak.rkl0201
• Komunikaty i ogłoszenia Tak.rkl0202

Osoby zarejestrowane w systemie, będą otrzy-
mywać wiadomości SMS nie ponosząc żadnych 
opłat. Jedynym wydatkiem jest koszt związany 
z rejestracją, podczas której wysyłamy SMS
-a z wybranym kodem, przy czym należy zwrócić 
uwagę, że w jednym SMS-ie można wpisać tylko 
jeden kod. Przy pierwszej rejestracji do systemu 
należy zapoznać się z Regulaminem i odesłać SMS 
o treści ZGODA.
Opłata za SMS-a rejestracyjnego, wynosi tyle, ile 
standardowy SMS u operatora z którego sieci ko-
rzystamy. W analogiczny sposób w każdej chwili 
możemy się wyrejestrować lub zmienić serwis in-
formacyjny (należy wpisać kod wyrejestrowujący).
Alarmy i ostrzeżenia lokalne Nie.rkl0201
Komunikaty i ogłoszenia Nie.rkl0202
Wkrótce uruchomiona zostanie również aplikacja 
MOBIS Mobilny Informator Samorządowy.

zostanie 2 czerwca, na stadionie w Kolbuszowej 
Dolnej i 3 czerwca na stadionie w Kolbuszowej.
W sobotę, rozegrane zostaną eliminacje turnieju 
piłki nożnej chłopców i dziewcząt w wieku od 7 
do 19 lat. Finał turnieju będzie w niedzielę.
Tego dnia, zaplanowano również mecz piłkar-
ski z udziałem głównego organizatora Mateusza 
Cetnarskiego oraz koncerty muzyczne. Wystąpią 
VAVAMUFFIN oraz QUEBONAFIDE.
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Przypominamy…
5 maja 1945r. – dowodzona przez płk Antoniego Szackiego „Bohuna” Brygada Świętokrzyska wyzwala na chwilę przed jego 

likwidacją kobiecy obóz koncentracyjny w Haliszowie w Czechach.

Gdzie Czechy, gdzie świętokrzyskie? Nic bardziej 
mylnego. Brygada Świętokrzyska Narodowych 
Sił Zbrojnych była jedynym polskim oddziałem 
partyzanckim, który z Miechowa na kielecczyźnie 
w warunkach frontowych z bronią w ręku przez 
Śląsk dotarł do południowo-zachodnich Czech, 
by zameldować się pod rozkazy generała Andersa. 
Antoni Szacki „Bohun” 11 sierpnia 1944r. zosta-
je powołany na dowódcę zgrupowania o nazwie 
Brygada Świętokrzyska, największej jednostki 
polowej NSZ na ziemiach polskich. W jej skład 
wchodzi 204 Pułk Ziemi Kieleckiej i 202 Pułk 
Ziemi Sandomierskiej. Sam jej dowódca „Bohun” 
nie należy jak jego sienkiewiczowski imiennik, do 
narwańców. Jest człowiekiem rozważnym. Nie 
opowiada się za scaleniem z Armią Krajową – 
NSZ-AK. Jest przeciwnikiem wybuchu powstania 
warszawskiego, twierdząc, że jest to największa 
sowiecka prowokacja. Niedługo czas przypisał 
mu rację. Sowieci nawoływali do powstania, a gdy 
wybuchło, Stalin wstrzymał front i pozwolił Niem-
com wyrżnąć 200 tysięcy cywilnych mieszkańców 
i 16 tysięcy żołnierzy naszej stolicy. Ale gdy sytu-
acja staje się dramatyczna, nie brakuje Szackiemu 
dzikości swego stepowego imiennika. 8 września 
1944r. sowiecka partyzantka i Armia Ludowa, bę-
dąca na pasku sowieckiej Rosji depcze po piętach 
Brygadzie Świętokrzyskiej. „Bohun” wysyła jeden 
pluton na zwiad, który wpada w ręce czerwonych. 
Chłopu, który ich wiózł furmanką, udaje się zbiec 
i zaalarmować „Bohuna”. Ten ogłasza alarm bojo-
wy i natychmiast przystępują do walki, uwalniając 

13 swoich współtowarzyszy walki z rąk drugiego 
wroga, a wziętych w tej akcji jeńców, którzy wy-
wołują bunt, rozwala na miejscu w liczbie 67. 
Pod koniec 1944r. Brygada Świętokrzyska wal-
czy zarówno z Niemcami jak i z komunistami. 12 
stycznia 1945r. po blisko półrocznej przerwie rusza 
sowiecka ofensywa, która jest również śmiertelnym 
zagrożeniem dla żołnierzy Brygady Świętokrzy-
skiej. Od zachodu Niemcy, od wschodu bolszewi-
cy, a oni ruszają na zachód. Jednostki wojskowej 
w sile blisko tysiąca ludzi, 70 wozów i 180 koni nie 
sposób nie zauważyć na terytorium ówczesnych 
Niemiec. Maszerującej Brygadzie sprzyja chaos 
na terenie Niemiec przed zbliżaniem się Armii 
Czerwonej. Inni Niemcy uważają ich za oddział 
ROA. Jeszcze inni nie dają się nabrać i staczają 
z nimi, na szczęście zwycięskie dla brygady bitwy. 
W końcu Brygada Świętokrzyska po rozmowie ze 
stroną niemiecką przechodzi w stan niewojowania. 
Przez Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych, przekracza 
dawną granicę niemiecko-czechosłowacką, kie-
ruje się na południe i dociera na początku maja 
1945r. w okolice Haliszowa koło Pilzna. Słychać 
już artylerię zbliżającej się 3 amerykańskiej ar-
mii generała Patona. Czeski ruch oporu informuje 
„Bohuna” o znajdującym się tu kobiecym obozie 
koncentracyjnym, który ma być spalony przez 
esesmanów w chwili zbliżania się armii Patona. 
I znowu w „Bohunie” odzywa się stepowa dzikość 
i 5 maja 1945r. o godzinie 11.30 zaskakują esesma-
nów podczas pory obiadowej. Uwalniają więzione 
tam kobiety jeszcze przed nadejściem Ameryka-
nów, z którymi łączność nawiązują następnego 
dnia. Amerykanie traktują ich jak sojuszników. 
Ale sowieci nie rezygnują i żądają ich wydania 
jako niemieckich kolaborantów. Generał Paton 
ignoruje sowieckie żądania. NKWD porywa kilku 
żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej i oddaje je 
komunistycznemu reżimowi w Warszawie, gdzie 
po brutalnym śledztwie otrzymują karę śmierci. 
Amerykanie przenoszą brygadę w głąb swojej 
strefy i tworzą z niej Brygadę Wartowniczą, a jej 
najmłodszy wartownik pełni służbę do 1989r. 
Dowódca brygady Antoni Szacki przenosi się 
do Francji i by jakoś wegetować po rozwiązaniu 
po II wojnie światowej Polskich Sił Zbrojnych 
na zachodzie przez Aliantów, prowadzi gospodar-
stwo rolne. Komunistyczne władze w Warszawie 
w 1950r. od Francji żądają ekstradycji „Bohuna”. 
We Francji odbywa się jego proces sądowy. Przed 

oddaniem go w ręce władzy ludowej w Polsce 
ratują go Francuzki, byłe więźniarki Haliszowa, 
które świadczą, że Brygada Świętokrzyska i jej 
dowódca Antoni Szacki uratował im życie. Strona 
francuska pod naporem tych kobiet nie wydaje go 
w szpony polskich komunistów, oskarżających go 
o kolaboracje z Niemcami. W komunistycznej Pol-
sce czekałby go tylko jeden wyrok – KS. I w taki 
sposób „Bohun” uratował około tysiąca Polaków 
od śmierci w stalinowskiej Polsce. Anglicy po roz-
wiązaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie 
zaprosili ich na Paradę Zwycięstwa, która odbyła 
się 7 czerwca 1946r. w Londynie. Po Teheranie 
i Jałcie Zachód sprzedał Polskę Stalinowi. Uznał 
rząd lubelski, a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
były niepotrzebne i kłopotliwe, chociaż podczas II 
wojny światowej używano ich na najtrudniejszych 
odcinkach walki z Niemcami (Bitwa o Anglie, 
Tobruk, Monte Cassino, Falaise, Arnhem). Różnica 
między żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych pozo-
stających na Zachodzie i tych powracających do 
komunistycznej Polski była taka, że na zachodzie 
można było zachować życie i jakoś egzystować. 
W kraju czekały na nich stalinowskie kazamaty, 
śmierć, a w najlepszym wypadku długie wyciecz-
ki na „białe niedźwiedzie”. 30 listopada 1808r. 
przed atakiem na wąwóz Somosierra Napoleon do 
swoich przerażonych generałów powiedział „…
zostawcie to Polakom”. I na czele swoich ułanów 
ruszył rotmistrz Jan Kozietulski i po 8 minutach 
droga na Madryt stała otworem. I tak w 1939r. 
nasi wielcy sojusznicy z Zachodu „ zostawili to 
Polakom” i nie bili się za Gdańsk, a można było 
jeszcze w 1939r. usadzić tego bruneta z małymi 
wąskami, gdyby zrobili to, co zrobił Kozietul-
ski. Dość martyrologii, dość kozietulszczyzny! 
Byliśmy i jesteśmy największym sojusznikiem 
Amerykanów w Iraku i Afganistanie, a nasz wielki 
sojusznik nie zniósł nawet wiz dla wypróbowane-
go sojusznika. Słowa…słowa. Latem ubiegłego 
roku prezydent Tramp przed pomnikiem powstania 
warszawskiego uczył nas Polaków naszej pięknej 
historii. Ciekawe, dlaczego milczał tej zimy, gdy 
przedstawiciele Izraela inaczej niż my widzieli hi-
storię holokaustu? Wiosną 2014r. „zielone ludziki” 
pojawiły się na Krymie i scenariusz był identycz-
ny, jak w drugiej połowie lat 30 – tych ubiegłego 
wieku w Europie. Kiedy Hitler od Polski zarządał 
ustępstw, ta powiedziała nie.

Stanisław Gorzelany

Antoni Szacki „Bohun”

40 LAT MINĘŁO ...
serDeCzNIe zAPrAszAmY 9.06.2018 r. NA juBIleuszoWe sPoTKANIe ABsolWeNTÓW 

TECHNIKUM ROLNICZEgO 1975-1978 KL. B
Scenariusz spotkania
9:30 - spotkanie przed szkołą
10:00 - Msza św. w kaplicy Tyszkiewiczów
11:00 - 13:30 - zwiedzanie szkoły - spotkanie z wychowawcą
13:30 - spotkanie towarzyskie w Restauracji Wisienka

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

Rozmowa o losach linii kolejowej oraz 
drodze szybkiego ruchu

W czwartek (17 maja), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, gościł Poseł Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczył również Poseł Zbigniew Chmielowiec oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

Podczas wizyty omawiano istotne problemy do-
tyczące powiatu kolbuszowskiego. Poruszona 
została m.in. sprawa dotycząca elektryfikacji linii 
kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice. Jak 
się okazuje kwota po przetargu jest wyższa, niżeli 
fundusze przeznaczone na to zadanie. – Rozma-
wialiśmy o potrzebie zwiększenia środków, które 
są konieczne, aby inwestycja ta została zreali-
zowana – mówi Poseł Zbigniew Chmielowiec. 
Elektryfikacja linii kolejowej Rzeszów – Ocice 
pozwoliłaby na skrócenie czasu przejazdu dzięki 
wyeliminowaniu konieczności zmiany lokomotyw 
elektrycznych na spalinowe oraz umożliwiłaby 
uruchomienie dobrego połączenia między Rze-
szowem a Warszawą.
Rozmawiano również o poprawie bezpieczeństwa 
na drodze krajowej nr 9 poprzez budowę chodni-
ków między Nową Dębą a Widełką oraz perspek-
tywie remontu krajowej „dziewiątki”. Miałby on 
polegać na poszerzeniu jezdni, z dwóch do czterech 
pasm i utworzeniu drogi szybkiego ruchu. – Nasza 
rozmowa dotyczyła także budowy zjazdu z auto-
strady A4 i zlokalizowania łącznika do węzła auto-
stradowego w Czarnej Sędziszowskiej – informuje 

poseł Zbigniew Chmielowiec. – Ponadto dyskuto-
waliśmy o potrzebie zwiększenia puli środków na 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym. Fot. A. Stec 

poprawę dróg lokalnych, tj. powiatowych i gmin-
nych na lata 2019-2020 – dodaje nasz rozmówca. 

Barbara Żarkowska 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 29626

CENTRUM HANDLOWE

Ul. 11 liStoPada 3, 36-100 Kol BU SZo Wa

ZaPRaSZaMY Na UdaNE ZaKUPY!!!

do PańStWa dYSPoZYcji:

www.sklepy.orzech.com.pl

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 PRoMEdi-
ca , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , laboratorium, USG , leczenie bezpłat-
ne – Umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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 - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

OFERuJEMy
q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodów cięża ro wych, tiR, maszyn i ciągni ków rol ni czych oraz 
sa mo cho dów osobowych q profesjonalne urządze nia i ma te riały.

Wymiana i sprzedaż olejów sil ni ko wych, prze kła dnio wych, hy drau licz nych.
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

usługi transportowe samochodami skrzy nio wy mi i sa mo wy ła do waw czy mi
Stacja paliw prowadzi sprzedaż

 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q oleju napędowego i etylina U 95 - do sta wy tylko z oRlEN PŁocK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe 

q płyny nie za ma rza ją ce do ukła dów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.  
 q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, pia sek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kost ka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upu sty, nie spo dzian ki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
Spółdzielnia TranSporTu WiejSkiego W rzeSzoWie
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SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

ul. Nowe Miasto 51 (I piętro)
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

USG 4D
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej 
q przepływy naczyniowe q cytologia

GoDziny przyjęć:
Wtorek, Czwartek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

SpecjaliStyczny 
Gabinet leKarSKi

Dr n. MeD. 
aRKADIUSZ FLIS

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

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

tel. 17 744 40 77
Dowóz na terenie miasta gratis!
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sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr furmańskiej/

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

szkoŁy kosMetycznej - Beata kolis
czynne od pon. do piątku od. 9.00- 18.00

sobota od 8.00-13.00

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 Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne 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.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

Z. P. U. H. STALBET
KOLBuSZOWA,  

uL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

uL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

płytki 
ceramiczne
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F.u.H. luProm
ZŁOTNIK

 36 - 100 Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da 13 obok Sta ro stwa, 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 JA KOŚć I NISKIE CENY! 1

KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513

 17 22 71 456, 604 54 12 86

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. j. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564,  
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bujak, Halina dudzińska, józef Sudoł,  
dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, adam Kowalski, jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa opieki S.a. Grupa 
PEKao S.a. NRB 21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "aBaKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 17 22 70 
230, e-mail: studio@abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. iSSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI
przegląd

r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PromoCYjNe CeNY

NA WYKONYWANIE ZDJĘć!!!

1

N
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HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HuRTOWA I DETALICZNA
OFERuJEMy:

r pasy klinowe r łożyska r tuleje r segery  
r uszczelnienia r opaski r smarowniczki  

r przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00, 

Czynne  
w godz. 7.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 13.00

www.walor.com.pl

oFERUJEMy:
r wymianę rozrządu
r naprawę zawieszenia 
r naprawę układu hamulcowego
r wymianę amortyzatorów
r wymianę klocków, szczęk i tarcz hamulcowych
r wymianę olejów, filtrów
r wymianę tłumików
r toczenie tarcz hamulcowych
r montaż haków holowniczych

WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

przykłady rat równych (liczby m-cy):
Kwota kredytu np.: 24 48 72 84 120
4000 zł rata już od: 205,87 113,15 82,73 x x
15000 zł rata już od: 692,10 380,37 277,81 x x
30000 zł rata już od: 1 356,68 732,25 525,85 467,44 363,82
60000 zł rata już od: 2 686,08 1 436,50 1 022,65 905,27 696,34
100000 zł rata już od: 4 431,61 2 348,04 1 656,82 1 460,38 1 109,70

Promocja Kredytu Gotówkowego!
Spłać kredyt w innym Banku!

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 17 22 71 521
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem 
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Opłata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora.

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

Cel dowolny, różne formy dochodu 
(także krótkie zatrudnienie), 
brak ograniczeń wiekowych. 
Decyzja w 10 minut. 
Także na oświadczenie.
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5% przy pierwszej 
rejestracji 

rabatu

Zapraszamy:

zabawki

foteliki samochodowe

akc. do pielegnacji

wózki 3w1, spacerówki

smoczki

butelki

szczegóły na stron
ie

CENTRUM DZIECIECE

www.e-babylandia.pl
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

P. H. U.
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

zapraSzaMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

oddziałY:
w Cmolasie
tel. 607 333 471
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW
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