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Popierany przez: Posłów i Senatorów PiS, Wojewodę Podkarpackiego 
dr Ewę Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława 
Ortyla, Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Kolbuszowskiego 
- a może również przez Ciebie?

WYGRAJ WIELE ZA TAK MAŁO - GŁOSUJ NA MNIE!
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Jarosław Kaczyński

Kandydat PiS do Rady Powiatu Kolbuszowskiego

przeglądISSN 1232-7646

KOLBUSZOWSKI
Nr 301 q październik 2018r. q cena 1,50 zł



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3012
Szanowni Wyborcy!
Przedstawiamy Państwu naszych kandydatów do Rady Powiatu Kolbuszowskiego, będących członkami lub sympatykami Prawa i Spra-
wiedliwości. Nie są to przypadkowe osoby, które zdecydowały się na kandydowanie do Rady z konieczności obsadzenia list, lecz stanowią 
zespół ludzi odpowiedzialnych i rzetelnych, dający szanse na konsekwentne działania i rozwiązywanie naszych problemów społecznych. 

Nasi kandydaci to ludzie godni zaufania. Mają poparcie senatorów i posłów z ugrupowania PiS oraz, w co wierzymy, również Wasze. Wie-
rzymy w Państwa intuicję i rzetelną ocenę okresu minionego. Nie dajmy się nabrać na nierealne obietnice ludzi, którzy albo jeszcze nic, albo 
niewiele zrobili dla naszego regionu. Głosujmy na ludzi sprawdzonych w działaniu, stanowiących jednolitą grupę – to zagwarantuje sukces 
na przyszłość.

Czas ostatnich lat, gdzie pracowałem jako Starosta należy do jednego z bardziej dynamicznych okresów rozwoju Powiatu Kolbuszowskie-
go. Olbrzymia poprawa nastąpiła w szkolnictwie średnim, ale także na drogach powiatowych oraz w służbie zdrowia. Również przedsię-
biorcom stworzono warunki do rozwoju w postaci uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Ostatnie lata Rady i Zarządu Powiatu Kolbuszow-
skiego pod moim przewodnictwem były okresem wytężonej pracy, spójnego z oczekiwaniami społeczeństwa oraz wzajemnego zaufania. 
Radni byli wrażliwi na dobro każdego mieszkańca powiatu, tak ucznia w szkole, pacjenta w szpitalu, użytkownika drogi czy przedsiębiorcy. 
Nasz ogromny dorobek widać w każdej dziedzinie. 

Partnerska współpraca z samorządami gminnymi to nasze osiągnięcia, dające efekty w postaci wspólnej realizacji nie tylko inwestycji dro-
gowych. Możliwe to było dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych z programów UE, budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskie-
go jak również z programów realizowanych przez Urząd Wojewódzki. Do tego przyczyniła się również wzorowa współpraca z Posłem RP 
Zbigniewem Chmielowcem, Senatorem RP Zdzisławem Pupą czy innymi parlamentarzystami, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
Władysławem Ortylem i jego służbami oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim na czele z Panią dr Ewą Leniart.  Jak widać poprzez har-
monijną współpracę pomiędzy wszystkimi szczeblami samorządu i parlamentarzystami, Powiat Kolbuszowski mógł osiągać takie sukcesy.  

Nasza ciężka praca przynosi wymierne efekty, które zostały ocenione i przedstawione w rankingu opracowanym przez Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie oraz Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z tej klasyfikacji wynika, że POWIAT KOLBUSZOWSKI ZAJ-
MUJE IV MIEJSCE W KRAJU i I W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA 314 POWIATÓW ZIEMSKICH W POLSCE, jeśli chodzi o udział 
środków europejskich w wydatkach ogółem. Wyprzedzają nas tylko powiaty: chełmski, zwoleński oraz namysłowski. Z rankingu wynika 
również, że Powiat Kolbuszowski jest jednym z najlepiej inwestujących na Podkarpaciu Samorządów Powiatowych. Pod tym względem 
Powiat Kolbuszowski znalazł się na 61. miejscu w Polsce (na 314 powiatów ziemskich) oraz na 4. w województwie podkarpackim, uzyskując 
wynik na poziomie 19,2 proc., jeśli idzie o poniesione nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w dochodach ogółem. 

Dlatego zwracamy się do Was drodzy Wyborcy – idźcie na wybory - zagłosujcie na ludzi, dla których samorządność, „mała Ojczyna” – nie 
są pustymi słowami. A tacy ludzie są na liście Nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość. Od lat służących dla dobra społeczności lokalnych. Nie 
możemy Wam obiecać cudów, możemy jednak obiecać fachowość, uczciwość i godne pełnienie mandatu radnego.

Okręg 1 - Gmina Kolbuszowa
1. Kardyś  

Józef
Żonaty, dzieci Mariusz, Agnieszka, Judyta, 
wnuczęta Oliwia, Maja, Tymuś, Juluś, Oluś. 
Były Prezes Fundacji na Rzecz Rozbu-
dowy SP Nr 2, Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu. Przewodniczący Komi-
tetu Obrony Rejonu Kolbuszowa później 
Komitetu na Rzecz Restauracji Powiatu 
Kolbuszowskiego. Radny Powiatu Kolbu-
szowskiego, Przewodniczący RP II kadencji, 
Starosta Powiatu III, IV i V kadencji.

2. Posłuszny  
Ewa Stanisława

Mieszka i pracuje w Kupnie. Jest szczęśliwą 
żoną i mamą dwójki dorosłych już dzieci. 
Od prawie 25 lat pracuje jako nauczyciel  
w Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym. 
Do życia podchodzi z twórczym optymi-
zmem. „Myślę, że to co dotychczas wy-
niosłam z życia rodzinnego i zawodowego 
mogłabym przenieść na płaszczyznę spo-
łeczną… a i jeszcze jedno – miałam cudow-
nych Rodziców”.

3. Kuna  
Marek Stanisław

Lat 51, żonaty. Radny Rady Powiatu Kol-
buszowskiego, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu V Kadencji. Pracownik Fundacji na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu-
szowej, wieloletni skarbnik Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Kolbuszowej.

4. Jadach  
Danuta

Lat 59, mieszka w Kolbuszowej Górnej. 
Posiada wykształcenie średnie. Prowadzi 
działalność gospodarczą (księgarnię). Ma 
czworo dzieci oraz pięcioro wnucząt. Zain-
teresowania: turystyka, wędrówki.

5. Karkut  
Mirosław Bogusław

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Od ponad 30 lat nauczyciel; 
obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
św. Jadwigi Królowej w Widełce. Pięcioro 
dorosłych ludzi mówi do niego Tato, a od 
czterech miesięcy mała istota próbuje wy-
powiedzieć trudne słowo Dziadek. 

6. Stępień  
Anna

Mężatka, mama dwójki dzieci. Pracuje  
w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszo-
wej Dolnej. Współwłaściciel Niepubliczne-
go Przedszkola Specjalnego im. Marii Mon-
tessori i Niepublicznego Przedszkola im. 
Marii Montessori w Kolbuszowej. 

7. Jadach  
Andrzej

Lat 54, wykształcenie średnie, żonaty, oj-
ciec czworga dzieci, kierownik ds. eksplo-
atacji obiektu sportowego w Kolbuszowej. 
Pełnione funkcje: Radny Rady Miejskiej  
I kadencji; Przewodniczący Komitetu  
Rodzicielskiego przy SP nr 2 w Kolbuszo-
wej; Przewodniczący Zarządu Osiedla nr  
1 w Kolbuszowej; Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej; 
Wiceprezes MKS Kolbuszowa; Członek  
Zarządu KS Trotyl Zarębki.

8. Kuczek  
Natalia Maria

Jest tegoroczną absolwentką Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego na kierunku ratownic-
two medyczne. Z ogromną chęcią pragnie 
poszerzać nadal swoją wiedzę poprzez 
kontynuowanie studiów magisterskich na 
Uniwersytecie Rzeszowskim oraz licencjac-
kich w PWSTE w Jarosławiu. W dni wolne 
od zajęć aktywnie uczestniczy jako wolon-
tariusz w programie „Projektor-wolontariat 
studencki” oraz pracuje jako animator za-
baw dziecięcych. Należy również do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Widełce.

9. Wiącek  
Jan

Żonaty – troje dzieci, wykształcenie wyższe 
techniczne; z samorządem związany od 
2000 r. Przewodniczący Rady Miejskiej III  
i IV kadencji. Radny Powiatu III i V kadencji. 
Oświata i służba zdrowia to główne dzie-
dziny zainteresowania.

M
ateriał w

yborczy KW
 Praw

o i Spraw
ied

liw
ość 

Kandydaci PiS do Rady Powiatu Kolbuszowskiego  |  Lista 10

Z poważaniem 

Józef Kardyś 
Pełnomocnik Komitetu Terenowego PiS
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Styga
Krystyna
Kandydatka PiS do

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Zawsze dla Mieszkańców

Lista 10 Pozycja 10

Żądło
Danuta

Kandydatka PiS do
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Zawsze dla Mieszkańców

Jan Zuba
Kandydat PiS na  

Burmistrza Kolbuszowej

Zawsze dla Mieszkańców

Lista 10 Pozycja 7

Wiktor 
Bronisław

Kandydat PiS do
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Zawsze dla Mieszkańców

Lista 10 Pozycja 8

Wlazło Jan
Kandydat PiS do

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Zawsze dla Mieszkańców
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Orzeł w herbie z lat 1918 - 1939

WZÓR ORŁA UŻYWANEGO W HERBIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM, ZACHOWANY NA SZYLDZIE 
SZKOŁY POWSZECHNEJ MĘSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

W okresie II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) miasto Kolbuszowa używało oficjalnego herbu z dużym pięknym, polskim orłem białym. Był on umieszczony 
na szyldzie Magistratu oraz szyldzie Publicznej Szkoły Powszechnej 7-io Klasowej Męskiej w Kolbuszowej. Także w innych miejscach. Namalowany był 
przez profesjonalnego malarza, farbami olejnymi artystycznymi na blachach metalowych i zawerniksowany. W tym samym stylu i według tego samego sza-
blonu. Szyld szkoły został niedawno odnaleziony i uratowany przed zniszczeniem. Obecnie jest w dobrych rękach, czyli w zbiorach rodziny Wesołowskich. 
Zasłużonych dla miasta kolekcjonerów, miłośników zabytków i nie zakłamanej historii. (Fot. B. Popek)

Na mniejszej fotografii obok, dla porównania, orzeł na szyldzie Magistratu. Rok 1928
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Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

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

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

2

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

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

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

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

4
Kolbuszowa ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Budowlanych, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Józefa 
Bema, Józefa Piłsudskiego, Józefa Rządzkiego, Lipowa, Mikołaja Reja, Niecała, Ogrodowa, Piekarska, Plac Wolności, Różana, Targowa, 
Wiśniowa, Zielona.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,  
ul. Józefa Piłsudskiego 7,  

36-100 Kolbuszowa

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

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,  
ul. Józefa Piłsudskiego 7,  

36-100 Kolbuszowa

6
Kolbuszowa ulice: 11 - go Listopada, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Handlowa, Jana Wiktora, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Ks. 
Ludwika Ruczki, Leśna, Parkowa, Przemysłowa, Rolnika, Rzeszowska, Sokołowska, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Towarowa, 
Tyszkiewiczów, Wrzosowa, Żytnia

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

7 Kolbuszowa Dolna ulice: Leśna, Ppor. Sawy, Sokołowska, Tarnobrzeska, Tyszkiewiczów Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej,  
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 36-100 Kolbuszowa

8 Kolbuszowa Dolna: posesje bez ulicy, ulice: Gabriela Narutowicza, Jana Pawła II, Łąkowa, Mielecka, Nad Nilem, Wiejska Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,  
Kolbuszowa Dolna ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa

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

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

11 Kolbuszowa Górna: 1 - 288, ulica Jana Wiktora Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, 
Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa

12 Kolbuszowa Górna: od 289 do końca, ulica Sędziszowska Filia Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, 
Kolbuszowa Górna 380, 36-100 Kolbuszowa

13 Bukowiec Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Bukowiec 37,  
36-100 Kolbuszowa

14 Huta Przedborska Remiza OSP w Hucie Przedborskiej,  
Huta Przedborska 19, 36-100 Kolbuszowa

15 Kłapówka Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kłapówce,  
Kłapówka 41, 36-145 Widełka

16 Poręby Kupieńskie Remiza OSP w Porębach Kupieńskich,  
Poręby Kupieńskie 47, 36-100 Kolbuszowa

17 Świerczów Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Świerczowie,  
Świerczów 39, 36-100 Kolbuszowa

18 Widełka: 2 - 174, od 668 do końca Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191,  
36-145 Widełka

19 Widełka: 175 - 667A Szkoła Podstawowa w Widełce, Widełka 191,  
36-145 Widełka

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

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

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

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

24 Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Szpital SP ZOZ w Kolbuszowej,  
Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Kolbuszowej najpóźniej do dnia  
12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 20 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Kolbuszowej 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba
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Dęby na 100-lecie niepodległości
Sto dębów szypułkowych zasadzono w sobotę, 6 października w Kolbuszowej, symbolicznie upamiętniając setną rocznicę 

odzyskania niepodległości. Do posadzenia dębów w Parku Niepodległości zaproszono osoby reprezentujące różne środowiska. 
Sadzonki drzew zostały przekazane przez Nadleśnictwo Kolbuszowa.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Jana Zuby 
Burmistrza Kolbuszowej. Po podpisaniu pamiątko-
wej listy zaproszone osoby w asyście pracowników 
nadleśnictwa oraz harcerzy zasadziły dęby. 
Następnie, Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej, Bartłomiej Peret Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej oraz Krzysztof Wilk Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej, umieścili 
tubę z listą osób, w kamieniu upamiętniającym 
utworzenie Parku Niepodległości. Druga lista, 
będzie wieczyście przechowywana w kolbuszow-
skiej bibliotece.
Na zakończenie ks. Jan Szczupak wikariusz bisku-
pi ds. społecznych oraz ks. dziekan Jan Pępek i ks. 
dziekan Kazimierz Osak poświęcili park. 

J.Mazur

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Widełce w Mateszalce na Węgrzech

Patriotyzm w naszym przekonaniu polega na propagowaniu polskiej kultury i tradycji oraz godnym reprezentowanie naszej 
ojczyzny na forum międzynarodowym. Z takim nastawieniem ruszyliśmy do naszych przyjaciół w Mateszalce na Węgrzech. W setną 
rocznicę odzyskania niepodległości chcieliśmy się podzielić naszymi odczuciami. 

 Po raz kolejny uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Widełce udali się do zaprzyjaźnionej szkoły 
w Mateszalce na Węgrzech. Przez ostatnie lata 
współpracy nawiązały się już przyjaźnie między 
uczniami wspomnianych szkół. Niektórzy kolejny 
raz gościli w węgierskich domach swoich rówieśni-
ków. Głównym celem nawiązania kontaktów z za-
graniczną szkołą było doskonalenie języka angiel-
skiego jako środka komunikacji we współczesnym 
świecie. Jak się okazało, nie wystarcza znajomość 
języka, ale ważniejsza jest otwartość i odwaga. 
Z wizytą na Węgry nie jadą tylko uczniowie z celu-
jącymi ocenami, ale też ci z czwórkami i trójkami, 
bo owszem zasób słownictwa i zrozumienie zasad 
gramatycznych jest ważne, ale najważniejszą lek-
cją jest samo próbowanie. Uczniowie się potykają, 
mówią nieskładnie, brakuje im słówek, ale to nie 
jest przeszkodą. Okazuje się, że ich rówieśnicy za 
granicą mają takie same problemy. Też popełniają 
błędy, też zacinają się, gdy zabraknie słownictwa, 

ale najważniejsze, że chcą się komunikować, roz-
mawiać, wymieniać spostrzeżeniami, historyjkami, 
informacjami. Ewentualne braki można uzupełnić, 
zastąpić jakimś gestem albo skonstruować wypo-
wiedź inaczej. Jednak najważniejsze, żeby w ogóle 
próbować i przełamać strach przed popełnianiem 
błędów. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia 
błędów. My chcemy je popełniać , żeby się na nich 
uczyć i dlatego działamy.
20 września ruszyliśmy do Mateszalki zaproszeni 
na Święto Zbiorów. Przetwórstwo owocowe jest 
ważnym elementem gospodarczym regionu. Nie 
tylko winogrona, ale też jabłka, wiśnie czy morele 
są ważnym produktem lokalnym. Choć już byliśmy 
gośćmi z okazji tego święta, to jechaliśmy zoba-
czyć, jakie zmiany dokonały się w szkole, która 
od ubiegłego roku przeszła pod opiekę Kościoła 
Greckokatolickiego. Okazało się, że w funkcjo-
nowaniu szkoły nie zmieniło się wiele. Programy 
nauczania i plan lekcji pozostał niemal ten sam. 

Jedynie zamiast jednej godziny religii tygodniowo 
jak było do tej pory, mają ich dwie. Szkoła mimo 
opieki Kościoła Greckokatolickiego jest otwarta na 
inne wyznania i społeczność Mateszalki zróżnico-
wana wyznaniowo może nadal korzystać z oferty 
naszej zaprzyjaźnionej szkoły. Nauczyciele zosta-
li ci sami, a ich zakres obowiązków i pensje nie 
uległy zmianie. Różnica jest tylko taka, że szkoła 
nie jest finansowana przez władze miejskie, ale 
z funduszów Kościoła. 
21 września czynnie włączyliśmy się w obchody 
Święta Zbiorów, prezentując się na scenie przed 
Urzędem Miasta. Najpierw jednak udaliśmy się 
w podróż ze szkoły do centrum miasta w kolo-
rowym korowodzie. Część jechała elektryczną 
kolejką, część jechała rowerami przystrojonymi 
w barwy narodowe Węgier, a jeszcze inni jechali 
bryczkami czy wozami ciągniętymi przez konie. 
Przed urzędem władz Mateszalki zebrał się spo-
ry tłum widzów. Zaśpiewaliśmy im patriotyczną 
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„Werynia igłą i nicią wyszywana”
Obrazy wykonane haftem oraz ręcznie zdobione gorsety można było obejrzeć w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rze-

szowie. Na wystawie prezentowane były wybrane prace trzech najbardziej znanych artystek z Weryni: Zofii Maciąg, Teresy Śnieżek 
i Justyny Zawadzkiej.
Otwarcie wystawy pn. „Werynia Igłą i nicią wy-
szywana” miało miejsce 24 września. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in: poseł Zbigniew Chmielowiec, 
Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego Bogdan 
Romaniuk, Przewodniczący Sejmiku Woj. Pod-
karpackiego Jerzy Cypryś, Radna Sejmiku Ewa 
Draus, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Sekretarz 
Kolbuszowej Krzysztof Matejek, sołtys Weryni 
Zbigniew Pytlak. 
Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Werynia oraz Panie z Koła Go-
spodyń częstowały pamułą weryńską i chlebem 
ze smalcem. Przygotowano również występ mu-
zyczny. 

J.Mazur

pieśń „Uwięziony ptak” oraz zatańczyliśmy nasz 
narodowy taniec Polonez. Zwłaszcza dostojny 
„chodzony” do muzyki z „Pana Tadeusza” zrobił 
duże wrażenie na widzach, wśród których był bur-
mistrz miasta dr Peter Hanusi. 
Odwiedziliśmy również zakłady przetwórstwa 
owocowego. Można było się przekonać, ile cie-
kawych stanowisk pracy oferują takie zakłady. 
Od kierowców, menedżerów i ludzi zajmujących 
się reklamą, przez kontrolerów jakości, testerów 
i pakowaczy na logistykach, magazynierach czy 
analitykach rynku kończąc. Ważna to lekcja u pro-
gu wyboru szkoły ponadpodstawowej. 
Jednak najważniejszą lekcją była sposobność 
sprawdzenia siebie jak poradzić sobie w obcym 
środowisku. Podstawy językowe, uśmiech, od-
waga, otwartość i chęć nabywania nowych do-
świadczeń sprawiła, że wróciliśmy do kraju z ba-
gażem ciepłych wspomnień, nowych kontaktów, 
ciekawych przeżyć, podpatrzonych pomysłów oraz 
praktycznego sprawdzenia prawdziwości słów 
„Polak – Węgier dwa bratanki.”

mgr Piotr Duda
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Ostatnia w tym 
sezonie

21 października Muzeum zaprasza na ostatnią w tym sezo-
nie turystycznym mszę św. w dawnym rycie rzymskim.
Korzenie mszy trydenckiej sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Kanon rzymski, czyli jedna z najstarszych modlitw eucharystycznych, którą 
możemy usłyszeć m.in. w czasie wielkoczwartkowej liturgii, pochodzi z IV 
wieku naszej ery. W niemal niezmienionym kształcie przetrwał do naszych 
czasów od VI wieku. Odprawianą dziś formę tradycyjnego rytu rzymskiego 
zawdzięczamy papieżowi Piusowi V, który na prośbę Soboru Trydenckiego 
ujednolicił i skodyfikował w 1570 roku istniejący obrządek. Od tego czasu 
z niewielkimi zmianami msza trydencka przetrwała do 1962 roku, kiedy to 
opracowana została ostatnia wersja Mszału rzymskiego, według którego 
obecnie ją się odprawia. Po przyjęciu w 1969 roku rytu w językach narodo-
wych za podstawowy w Kościele rzymskokatolickim, msza łacińska stała się 
prawdziwą rzadkością.
Od zwyczajnej formy rytu rzymskiego, czyli mszy odprawianej codziennie 
we wszystkich kościołach mszę trydencką różni przede wszystkim język. 
Zarówno modlitwy, jak wezwania i odpowiedzi są po łacinie, gdyż w okresie 
formowania się tego rytu był to język kościoła. Używanie w liturgii języka 
łacińskiego po tym, jak przestał być językiem, którym posługiwano się na co 
dzień miało natomiast gwarantować niezmienność i właściwą formę tekstów 
liturgicznych, niezależnie od miejsca 
sprawowania mszy.
Msza trydencka w kościele św. Mar-
ka Ewangelisty zostanie odprawiona 
o godz. 18.00. Jest to niezwykłe prze-
życie, dlatego warto przyjść i przeżyć 
mszę św. tak, jak nasi dziadkowie i pra-
dziadkowie.

Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Agata Front 
tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 2894

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

Świętowali złote gody 
Są ze sobą już 50 lat. Małżeństwa z Gminy Kolbuszowa z długoletnim stażem otrzymały odznaczenia państwowe. Uroczystość 

odbyła się 22 września, w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. W tym roku, złote gody świętowało 31 par. Wśród 
jubilatów były pary, które na ślubnym kobiercu stanęły 60 i 65 lat temu. Parom towarzyszyli bliscy.

W uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przy-
znane przez Prezydenta RP, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
Kierownik USC Ewa Gul-Czachor oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Chmielowca Jacek Olszowy. Pary otrzymały również pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. Następnie, wzniesiono toast za zdrowie świętujących 
oraz złożono im życzenia i gratulacje. Dla jubilatów zagrał Michał Stochel. 

65-lecie obchodzili - 
Matejek Bolesław i Genowefa
60- lecie obchodzili - 
Czachor Stefania i Władysław, 
Kołacz Janina i Józef 
63-lecie obchodzili - Stąpor Maria i Franciszek 
50- lecie obchodzili:
Białek Eugeniusz i Maria 
Białek Piotr i Janina 
Buczek Bronisław i Maria 
Cebula Jan i Maria 
Czubek Julian i Anna 
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Drałus Ludwik i Maria 
Drzał Edward i Maria 
Gul Edward i Irena 
Hałdaś Antoni i Zofia 
Jarochowicz Franciszek i Maria 
Kowalscy Franciszek i Anna 
Lechowscy Józef i Stanisława 
Margańscy Marian i Stanisława 
Marut Stanisław i Lucyna 
Mazurek Hieronim i Emilia 
Obara Marian i Zofia 
Piórek Marian i Kazimiera 
Płaza Franciszek i Bronisława 
Pytlak Bronisław i Maria 
Radej Lucjan i Henryka 
Reguła Władysław i Maria 
Rozmus Ludwik i Bronisława 
Skowrońscy Marian i Janina 
Sowa Andrzej i Zofia 

Stąpor Józef i Maria 
Stąpor Józef i Krystyna 
Świątek Kazimierz i Maria 
Tokarz Józef i Helena 
Ulijasz Jan i Helena 
Winiarscy Jan i Anna 
Zawisza Jan i Helena
Prosimy zainteresowane pary małżeń-
skie, które osiągnęły wymagany staż 
(co najmniej 50 lat) i są zainteresowane 
otrzymaniem medalu od Prezydenta RP 
o kontakt z USC w Kolbuszowej (tel. 
17 2271 513). W szczególności prosimy 
o informacje od tych par, które brały ślub 
poza Kolbuszową, a obecnie zamieszku-
ją na jej terenie.

J. Mazur

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej 

z dnia 5 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Kolbuszowej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Kol-
buszowej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kolbuszowej zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 r.

1. KARKUT Michał, lat 37, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,  
zam. Kolbuszowa Górna, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA KOLBUSZOWA

2. ZUBA Jan, lat 61, wykształcenie wyższe techniczne, członek Prawa i Sprawiedliwości,  
zam. Kolbuszowa,  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej 
 w Kolbuszowej

Monika Anna Przybyło

Indywidualne 
Mistrzostwa 

w Lekkiej Atletyce
Fantastyczne wyniki osiągnęli uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Kolbuszowej w Indywidualnych Mistrzostwach 
w Lekkiej Atletyce w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, które odbyły się w Rzeszowie 26.09.2018r. Była to 
równocześnie oficjalna inauguracja sportowego roku szkolnego 
2018/19. Miłym akcentem było odczytanie ślubowania w imie-
niu zawodników i zawodniczek przez uczennicę SP 1 Kolbuszo-
wa Magdalenę Niemczyk złotą medalistkę Mistrzostw Polski. 
W pierwszej konkurencji jaką był bieg sztafetowy 4x100 metrów uczennice 
SP 1 Kolbuszowa zajęły 3 miejsce z wynikiem 53.42 sek. w składzie: Natalia 
Antkiewicz, Karolina Jamróz, Martyna Skowrońska, Magdalena Niemczyk. 
W pchnięciu kulą 4 miejsce z wynikiem 10.30 m. zajął Tomasz Wróblewski 
a 5 miejsce z wynikiem 9.27 m. Wiktoria Sadowska. W biegu na 100 metrów 
z wynikiem 12,37 sek. mistrzostwo województwa wywalczyła Magdalena 
Niemczyk, 3 miejsce z wynikiem 13.41sek. Karolina Jamróz, 6 miejsce 

z wynikiem 12.44 sek. Wiktor Leśniowski. W biegu na 300 metrów 3 miejsce 
z wynikiem 45.45 zajęła Natalia Antkiewicz. 
W zawodach uczestniczyło około 700 uczniów z całego województwa.

Gratulacje dla naszych uczniów i ich opiekuna Eugeniusza Sito.
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

Z RADOŚCIĄ W NOWY ROK PRZEDSZKOLNY
Wakacje dobiegły końca i przyszedł czas powrotu do przedszkola! Progi 

placówki z radością przekroczyły przedszkolaki, które uczęszczały tutaj 
w poprzednich latach, trochę z nieśmiałością ale i z nadzieją na dobrą za-
bawę i mile spędzony czas oraz dzieci, które rozpoczynają dopiero ten etap 
w swoim życiu.

W czasie wakacji w placówce nastąpiły zmiany. Długoletnią siostrę 
dyrektor przedszkola s. Beatę Nieć zastąpiła na tym stanowisku s. Bożena 
Ostrowska, która już na początku swojej pracy w placówce dokonała kilku 
pozytywnych zmian m.in zostały utworzone dwie grupy przedszkolne obej-
mujące 5-6latków i 3-4latków, dzięki czemu zwiększył się komfort pobytu 
dzieci w przedszkolu.

Wszystkim Przedszkolakom życzymy, aby ten rok przyniósł ze sobą wiele 
nowych przygód i przedszkolnych przyjaźni, radości z nauki, beztroskiej za-
bawy i uśmiechu od ucha do ucha! Drogim Rodzicom z okazji rozpoczęcia 
nowego roku życzymy radości z każdego wspólnego dnia, z każdej chwili 
spędzonej z dzieckiem…

TEATR „EDEN” W PRZEDSZKOLU
Dnia 13 września do przedszkola zawitała bardzo lubiana przez dzieci 

grupa teatralna „Eden” z Wieliczki. Aktorzy wystąpili z premierowym 
spektaklem pt. „Prawdziwy skarb” – mówiącym o tym, że najważniejsze 
nie są rzeczy materialne, dające złudne bogactwo, które często nie daje 
prawdziwego szczęścia, ale największym skarbem jest miłość, którą 
człowiek ma w sercu i która jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności 
losu, wybaczyć najbliższym wyrządzoną przez nich niesprawiedliwość.

Dzieci znakomicie odczytały przesłanie spektaklu żywo reagując na 
sytuacje mające miejsce w przedstawieniu oraz biorąc w nim aktywny 
udział.

Z MYŚLĄ O BOHATERACH
Przedszkolaki ze starszej grupy wzięły udział w niezwykłym projekcie 

pod tytułem „BohaterOn –włącz historię”. Jest to ogólnopolska kampania 
o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczest-
ników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek 
dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, 
bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości naro-
dowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

 Podczas zajęć dzieci zapoznały się z bohaterską postawą młodych ludzi - 
często też dzieci niewiele starszych od nich, którzy poświęcili wszystko, by 

Do przedszkola zawitała bardzo lubiana przez dzieci grupa teatralna  
„Eden” z Wieliczki.

walczyć o naszą wolność. Dzieci wspólnie zredagowały życzenia i ozdobiły 
pocztówki, które bezpłatnie można było otrzymać w placówkach Poczty 
Polskiej czy stacjach „Orlen”. Gotowe pocztówki zostały wysłane i trafią 
do żyjących jeszcze Powstańców. Jesteśmy przekonani, że wszystkie ciepłe 
uczucia „włożone” przez dzieci w wykonanie kartek wywołają radość w ser-
cach naszych bohaterów.

WIZYTA STRAŻAKA
17 września odwiedził przedszkole strażak st. kpt. pan Paweł Tomczyk 

z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, który 
opowiedział dzieciom o szeregu niebezpieczeństw z którymi mogą się spotkać 
oraz sposobami jakimi można sobie z nimi poradzić czy im zapobiec. Dzieci 
utrwaliły sobie znajomość numerów służb ratowniczych oraz przećwiczyły 
rozmowę telefoniczną z dyspozytorem służb ratowniczych.

JUŻ JESIEŃ
Dnia 23 września rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a do przedszkola 

zawitała kilka dni później. Przybyła z koszem jesiennych darów i szeregiem 
propozycji na dobrą jesienną zabawę.

Dzieci wraz z panią Jesienią (za którą przebrała się pani Ania) „odbyły” 
wędrówkę po jesiennym lesie spotykając leśne zwierzęta, w których role się 
wcielały i przy zabawnej muzyce znakomicie bawiły się. Brały udział również 
w kilku zaproponowanych przez gości konkursach. Zabawa była znakomita. 

Przedszkolaki wzięły udział w niezwykłym projekcie pod tytułem „BohaterOn 
–włącz historię”.

Do przedszkola zawitała piękna Pani jesień.
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Wiele dzieci do końca zastanawiały się, kogo pani Jesień przypominała, bo 
troszkę jakby znajoma była. Hmmm…A gdzie w tym czasie była pani Ania?

SPRZĄTANIE ŚWIATA
 Przedszkolaki obu grup wzięły udział w międzynarodowej kampanii 

„Sprzątanie Świata” odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend 
września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza 
miejscami przeznaczonymi do ich składowania. W tym roku była to jubile-
uszowa, bo 25 edycja tej akcji proekologicznej przebiegającej w Polsce pod 
hasłem „AKCJA SEGREGACJA!”.

Przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły 
w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę – okolice przedszkola 
i pobliski parking. Dzieci były pełne entuzjazmu, prześcigały się w noszeniu 
i uzupełnianiu worków z odpadami. Po akcji przedszkolaki zapytane, jakich 
odpadów było najwięcej, odpowiedziały, że puszek i butelek. Akcji przyświe-
cało motto: Jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze, 
woda. To wpajamy maluchom od najmłodszych lat”.

BĄDŹ BEZPIECZNY – WIZYTA POLICJANTÓW  
W PRZEDSZKOLU

Końcem września przedszkole odwiedzili policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Kolbuszowej. Pani policjantka przeprowadziła prelekcję 
na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych 
zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Przedszkolaki posiadają 
takie wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się z funkcjonariuszką policji. 
Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą, jak należy się zachowy-
wać na drodze i w najbliższym otoczeniu. Ku radości dzieci do przedszkola 
przyjechali radiowozem kolejni funkcjonariusze policji. Panowie policjanci 
chętnie opowiedzieli przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, 
o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak 
należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą jazda 
bez fotelika i nie zapiętych pasów. Dzieci mogły z bliska obejrzeć radiowóz, 
a nawet w nim usiąść i poczuć się jak prawdziwy stróż prawa. Serdecznie 
dziękujemy Pani i Panom Policjantom za wspaniałe przeżycia i przybliżenie 

tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta. W podziękowaniu 
za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeń-
stwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy dzieci wręczyły 
policjantom pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

WIZYTA U STOMATOLOGA
Dnia 5 października na zakończenie obchodzonego tygodnia o higienie, 

dzieci wybrały się do gabinetu stomatologicznego, w którym na co dzień 
pracuje pani stomatolog Marta Skowrońska – Starzec wraz z asystentką 
panią Barbarą Wojda.

Celem wizyty była pogadanka na temat ważności i konieczności dbania 
o higienę jamy ustnej, przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, a także 
kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Przedszkolaki dobrze wiedzą o ne-
gatywnym wpływie próchnicy na zęby mleczne i na zęby stałe, wiedzą jakie 
pokarmy dobrze służą budowie zębów, a jakie je niszczą. Dzieci miały okazję 
zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz obejrzeć wygląd i wyposażenie 
gabinetu stomatologicznego. Dowiedziały się również jak dbać o zęby, by 
były zawsze piękne i zdrowe. Pani stomatolog na pamiątkę spotkania wręczyła 
dzieciom drobne niespodzianki do dbania o piękny uśmiech. Wizyta u stoma-
tologa odbyła się w miłej atmosferze i bardzo zaciekawiła przedszkolaków, 
gdyż jeszcze długo opowiadały o niej w przedszkolu i z pewnością w domu. 
Mamy nadzieję, że po tej wizycie przedszkolaki nie będą czuć lęku przed 
wizytą w gabinecie stomatologicznym.

Anna Zawisza

Przedszkole odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Przedszkolaki z wizytą w Gabinecie Stomatologicznym.
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Lasowiackie 
Zimioki 

Występy muzyczne, konkursy, atrak-
cje dla dzieci – 23 września odbyły się 
coroczne Lasowiackie Zimioki. Podczas 
niedzielnej imprezy nie zabrakło również 
ziemniaczanych specjałów. 

„Śpasy i przyśpiwki z Górny” zaprezentował ze-
spół ludowy Górniacy. Krótkie i humorystyczne 
przestawienia bawiły liczną publiczność. Do tań-
ca przygrywała kapela Łola. Wystąpiła również 
Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej oraz Lasowiackie Hulaki. Dla najmłod-
szych przygotowano gry i zabawy. Gości często-
wano ziemniaczanymi potrawami z ogniska i kotła. 
Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
Medium oraz DJ Disco Duck. 

J.Mazur

Działamy lokalnie
Żadne ołowiane chmury nie są straszne Przedszkolakom, kiedy chcą odwiedzić ROD „Prefabet” w Kolbuszowej. 27 września 

br. oficjalnie zakończyliśmy II edycję projektu zajęć edukacyjno-wychowawczo-wypoczynkowych w zakresie ekologii poprzez przy-
bliżanie dzieciom świata przyrody pn. „Dzieci uczą się Ogrodnictwa”.
Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Miejskim, 
ROD „Prefabet” pozyskał środki finansowe z bu-
dżetu własnego gminy i zorganizował w sezonie 
dziesięć spotkań edukacyjnych dla dzieci. 

Sekretarz Kolbuszowej Pan Krzysztof Matejek 
w imieniu Burmistrza Kolbuszowej Pana Jana 
Zuby podziękował wszystkim za udział w pro-
jekcie i osłodził dzieciom wszelkie trudy pracy 
na grządkach. Zawartość wielkiej torby w mig 
zniknęła w buziach i przepastnych kieszeniach 
dzieciaków. 

Był to ostatni wspólny spacer, „powtórka z wa-
rzyw” i zabawa na placu. Po szaleństwach, dzieci 
pałaszowały kiełbaski, maliny i coś słodkiego, aby 
odzyskać siły i wrócić do przedszkolnych zajęć.

Na zakończenie, przedstawiciele Przedszkoli nr 1, 
2 i 3 z Kolbuszowej i z klasy 5a Szkoły Podstawo-
wej nr 1 oraz z przedszkola z Kolbuszowej Górnej, 
otrzymali z rąk Pana Krzysztofa Matejka i Prezesa 
Zarządu ROD Pana Andrzeja Chmielowskiego: 
dyplomy, pamiątkową Smerfetkę oraz wrzosy, 

nasiona i kolorowanki ufundowane przez sponsora 
Pana Darka Ozimka właściciela Sklepu Rolnik. 
A to wszystko za udział w II edycji projektu zajęć.

Niejednej Pani łezka zakręciła się w oku, ale 
wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie 
znowu się spotkamy na zielonych lekcjach.

Tekst i zdjęcia:
Jadwiga Brzozowska

OP PZD Rzeszów
Redaktor współpracujący miesięcznika 

„działkowiec” 
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OBWIESZCZENIE 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej 
z dnia 5 października 2018 r. 

 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 

 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Kolbuszowej 

podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kolbuszowej zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Kolbuszowej 
 
 

Monika Anna Przybyło 

Okręg wyborczy Nr 2 – Bukowiec, Domatków, Huta 
Przedborska, Kolbuszowa Dolna, Nowa Wieś, Przedbórz, 
Świerczów, Zarębki 
 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. HALAT Grażyna Barbara, lat 57, zam. Kolbuszowa Dolna 
2. KLUZA Krzysztof Tadeusz, lat 55, zam. Bukowiec 
3. OCIMEK Dariusz Piotr, lat 49, zam. Przedbórz 
4. POKRYWKA Ewa Maria, lat 54, zam. Kolbuszowa Dolna 
5. SUDAK Alina Anna, lat 56, zam. Huta Przedborska 
6. TABISZ Dariusz Grzegorz, lat 45, zam. Świerczów 
7. TYLUTKI Norbert Stanisław, lat 39, zam. Zarębki 
8. WILK Krzysztof Aleksander, lat 53, zam. Domatków 

 
 
 
 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. PANEK Piotr Bartosz, lat 26, zam. Kolbuszowa Dolna 
2. GUZIOR Kazimierz Henryk, lat 56, zam. Przedbórz 
3. TENDERA Marta Maria, lat 60, zam. Zarębki 
4. OLSZOWY Zdzisław Stanisław, lat 59, zam. Domatków 
5. CHORĄŻAK Janusz, lat 58, zam. Świerczów 
6. SOŁEK Kamil Piotr, lat 28, zam. Nowa Wieś 
7. SAJ Małgorzata Bożena, lat 56, zam. Nowa Wieś 
8. KULIG Danuta, lat 59, zam. Kolbuszowa 

 
 
 
 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. MAZIARZ Grażyna Krystyna, lat 62, zam. Nowa Wieś 
2. KIEŁB Krystian, lat 24, zam. Domatków 
3. DRAUS Barbara Maria, lat 44, zam. Przedbórz 
4. OLSZOWY Bożena Barbara, lat 40, zam. Domatków 
5. OPALIŃSKI Marek, lat 49, zam. Zarębki 
6. STOBIERSKI Jan, lat 61, zam. Świerczów 
7. SALAMON Agata, lat 43, zam. Kolbuszowa Dolna 
8. MICHAŁEK Aneta, lat 39, zam. Świerczów 

 

Okręg wyborczy Nr 1 – miasto Kolbuszowa 
 
 
 
 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. KACZMARCZYK Mirosław Jacek, lat 58,  
zam. Kolbuszowa 

2. SZAFRANIEC Barbara, lat 56, zam. Kolbuszowa 
3. DŁUGOSZ Stanisław Andrzej, lat 45, zam. Kolbuszowa 
4. AUGUSTYN Michał Wojciech, lat 55, zam. Kolbuszowa 
5. ŁAGOWSKA Justyna Dominika, lat 32,  

zam. Kolbuszowa 
6. MICHNO Paweł Piotr, lat 44, zam. Kolbuszowa Górna 
7. MYTYCH Mateusz Paweł, lat 29, zam. Kolbuszowa 
8. PARTYKA Grzegorz Krzysztof, lat 42, zam. Kolbuszowa 
9. STYGA Krystyna Elżbieta, lat 56, zam. Kolbuszowa 

10. ŻĄDŁO Danuta Marta, lat 56, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 14 - KWW NASZA GMINA KOLBUSZOWA 
 

1. WÓJCICKI Krzysztof Stanisław, lat 40, zam. 
Kolbuszowa 

2. PIK Dorian Stanisław, lat 32, zam. Kolbuszowa 
3. DZIUBA Barbara Teresa, lat 67, zam. Kolbuszowa 
4. MATEJKOWSKI Paweł Roman, lat 46,  

zam. Kolbuszowa 
5. RÓG Danuta Józefa, lat 69, zam. Kolbuszowa 
6. KRÓL Norbert, lat 42, zam. Kolbuszowa 
7. SAJ Justyna Małgorzata, lat 37, zam. Kolbuszowa 
8. KOLIS Beata Agata, lat 49, zam. Kolbuszowa 
9. RYBAK Paweł, lat 39, zam. Kolbuszowa 

10. WESOŁOWSKI Karol Andrzej, lat 26, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. CHMIELOWSKI Andrzej, lat 37, zam. Kolbuszowa 
2. FILIPEK Marta, lat 47, zam. Kolbuszowa 
3. GUL Dorota, lat 43, zam. Kolbuszowa 
4. KACZANOWSKI Adam Władysław, lat 58,  

zam. Kolbuszowa 
5. KRYSZTOFIAK Elżbieta, lat 35, zam. Kolbuszowa 
6. KULIG Danuta, lat 54, zam. Kolbuszowa 
7. KURYŁO Wiesław Maciej, lat 53, zam. Kolbuszowa 
8. OPALIŃSKA Maria, lat 37, zam. Kolbuszowa 
9. PRUŚ Stanisław Marian, lat 37, zam. Kolbuszowa 

10. WIĄCEK Stanisław, lat 70, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. BOCHNIARZ Barbara, lat 61, zam. Kolbuszowa 
2. BEBŁO Monika, lat 40, zam. Kolbuszowa 
3. MAZUR Stanisław, lat 69, zam. Kolbuszowa 
4. ŻAK Artur Wiesław, lat 57, zam. Kolbuszowa 
5. FRYC Józef Michał, lat 62, zam. Kolbuszowa 
6. NAGHMOUCHI Agnieszka, lat 31, zam. Kolbuszowa 
7. WILK Patryk Ryszard, lat 25, zam. Kolbuszowa 
8. RYBICKI Józef Stanisław, lat 68, zam. Kolbuszowa 
9. ROGALIŃSKA Magdalena, lat 27, zam. Kolbuszowa 

10. MACHETA Waldemar, lat 56, zam. Kolbuszowa 
 

Okręg wyborczy Nr 3 - Kłapówka,  Kolbuszowa Górna,  
Kupno,  Poręby Kupieńskie, Werynia, Widełka  
 
 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. RUMAK Stanisław Franciszek, lat 63, zam. Widełka 
2. KWAŚNIK Lucyna Teresa, lat 60, zam. Werynia 
3. DWORAK Stanisław Krzysztof, lat 63, zam. Widełka 
4. MICAŁ Maria Dorota, lat 33, zam. Kupno 
5. OLSZOWY Danuta, lat 52, zam. Kolbuszowa Górna 
6. SUDOŁ Anna Grażyna, lat 28, zam. Kłapówka 
7. WIKTOR Bronisław Tadeusz, lat 65,  

zam. Kolbuszowa Górna 
8. WLAZŁO Jan, lat 58, zam. Kolbuszowa Górna 
9. ZĄBCZYK Roman, lat 61, zam. Kupno 

 
 
 
 
Lista nr 14 - KWW NASZA GMINA KOLBUSZOWA 
 

1. KARKUT Michał, lat 37, zam. Kolbuszowa Górna 
2. RUMAK Jerzy Marcin, lat 46, zam. Widełka 
3. MACHOWSKA-PRENETA Magdalena, lat 39,  

zam. Kolbuszowa Górna 
4. PRZYBYŁO Zbigniew Jan, lat 42, zam. Widełka 
5. BORAWIAK Dorota Maria, lat 44, zam. Kupno 
6. TRELA-DEPA Iwona, lat 26, zam. Kupno 
7. KALEMBKIEWICZ Roman, lat 25, zam. Kupno 
8. JEŻ Aneta Jadwiga, lat 28, zam. Widełka 
9. PYTLAK Zbigniew, lat 51, zam. Werynia 

 
 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. JAKUBCZYK Józef, lat 65, zam. Kupno 
2. SYNIEC Grażyna Celina, lat 58, zam. Widełka 
3. SUROWIEC Krzysztof Stanisław, lat 54,  

zam. Kolbuszowa Górna 
4. LISZCZ Katarzyna, lat 47, zam. Widełka 
5. SITARZ Dorota, lat 44, zam. Kolbuszowa Górna 
6. MACIĄG Marek Franciszek, lat 56, zam. Werynia 
7. BLAT Teresa Halina, lat 46, zam. Werynia 
8. CZACHOR Kamil, lat 27, zam. Werynia 
9. SAJ Jakub Albert, lat 22, zam. Kolbuszowa Górna 

 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. FRYC Jan Stanisław, lat 57, zam. Kolbuszowa Górna 
2. DRAGAN Julian Stanisław, lat 59, zam. Werynia 
3. MYTYCH Edyta Kazimiera, lat 42, zam. Kłapówka 
4. KOZIOŁ Aneta Bogusława, lat 34, zam. Widełka 
5. KŁODA Julian Franciszek, lat 58, zam. Kupno 
6. PRZĄDKA Teresa, lat 51, zam. Kupno 
7. SZALONY Dominika Dorota, lat 25, zam. Widełka 
8. BEBŁO Marcin, lat 38, zam. Kolbuszowa Górna 
9. SZWED Renata Edyta, lat 34, zam. Widełka 

 

  

 
OBWIESZCZENIE 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej 
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Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Kolbuszowej 
 
 

Monika Anna Przybyło 

Okręg wyborczy Nr 2 – Bukowiec, Domatków, Huta 
Przedborska, Kolbuszowa Dolna, Nowa Wieś, Przedbórz, 
Świerczów, Zarębki 
 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. HALAT Grażyna Barbara, lat 57, zam. Kolbuszowa Dolna 
2. KLUZA Krzysztof Tadeusz, lat 55, zam. Bukowiec 
3. OCIMEK Dariusz Piotr, lat 49, zam. Przedbórz 
4. POKRYWKA Ewa Maria, lat 54, zam. Kolbuszowa Dolna 
5. SUDAK Alina Anna, lat 56, zam. Huta Przedborska 
6. TABISZ Dariusz Grzegorz, lat 45, zam. Świerczów 
7. TYLUTKI Norbert Stanisław, lat 39, zam. Zarębki 
8. WILK Krzysztof Aleksander, lat 53, zam. Domatków 

 
 
 
 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. PANEK Piotr Bartosz, lat 26, zam. Kolbuszowa Dolna 
2. GUZIOR Kazimierz Henryk, lat 56, zam. Przedbórz 
3. TENDERA Marta Maria, lat 60, zam. Zarębki 
4. OLSZOWY Zdzisław Stanisław, lat 59, zam. Domatków 
5. CHORĄŻAK Janusz, lat 58, zam. Świerczów 
6. SOŁEK Kamil Piotr, lat 28, zam. Nowa Wieś 
7. SAJ Małgorzata Bożena, lat 56, zam. Nowa Wieś 
8. KULIG Danuta, lat 59, zam. Kolbuszowa 

 
 
 
 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. MAZIARZ Grażyna Krystyna, lat 62, zam. Nowa Wieś 
2. KIEŁB Krystian, lat 24, zam. Domatków 
3. DRAUS Barbara Maria, lat 44, zam. Przedbórz 
4. OLSZOWY Bożena Barbara, lat 40, zam. Domatków 
5. OPALIŃSKI Marek, lat 49, zam. Zarębki 
6. STOBIERSKI Jan, lat 61, zam. Świerczów 
7. SALAMON Agata, lat 43, zam. Kolbuszowa Dolna 
8. MICHAŁEK Aneta, lat 39, zam. Świerczów 

 

Okręg wyborczy Nr 1 – miasto Kolbuszowa 
 
 
 
 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. KACZMARCZYK Mirosław Jacek, lat 58,  
zam. Kolbuszowa 

2. SZAFRANIEC Barbara, lat 56, zam. Kolbuszowa 
3. DŁUGOSZ Stanisław Andrzej, lat 45, zam. Kolbuszowa 
4. AUGUSTYN Michał Wojciech, lat 55, zam. Kolbuszowa 
5. ŁAGOWSKA Justyna Dominika, lat 32,  

zam. Kolbuszowa 
6. MICHNO Paweł Piotr, lat 44, zam. Kolbuszowa Górna 
7. MYTYCH Mateusz Paweł, lat 29, zam. Kolbuszowa 
8. PARTYKA Grzegorz Krzysztof, lat 42, zam. Kolbuszowa 
9. STYGA Krystyna Elżbieta, lat 56, zam. Kolbuszowa 

10. ŻĄDŁO Danuta Marta, lat 56, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 14 - KWW NASZA GMINA KOLBUSZOWA 
 

1. WÓJCICKI Krzysztof Stanisław, lat 40, zam. 
Kolbuszowa 

2. PIK Dorian Stanisław, lat 32, zam. Kolbuszowa 
3. DZIUBA Barbara Teresa, lat 67, zam. Kolbuszowa 
4. MATEJKOWSKI Paweł Roman, lat 46,  

zam. Kolbuszowa 
5. RÓG Danuta Józefa, lat 69, zam. Kolbuszowa 
6. KRÓL Norbert, lat 42, zam. Kolbuszowa 
7. SAJ Justyna Małgorzata, lat 37, zam. Kolbuszowa 
8. KOLIS Beata Agata, lat 49, zam. Kolbuszowa 
9. RYBAK Paweł, lat 39, zam. Kolbuszowa 

10. WESOŁOWSKI Karol Andrzej, lat 26, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. CHMIELOWSKI Andrzej, lat 37, zam. Kolbuszowa 
2. FILIPEK Marta, lat 47, zam. Kolbuszowa 
3. GUL Dorota, lat 43, zam. Kolbuszowa 
4. KACZANOWSKI Adam Władysław, lat 58,  

zam. Kolbuszowa 
5. KRYSZTOFIAK Elżbieta, lat 35, zam. Kolbuszowa 
6. KULIG Danuta, lat 54, zam. Kolbuszowa 
7. KURYŁO Wiesław Maciej, lat 53, zam. Kolbuszowa 
8. OPALIŃSKA Maria, lat 37, zam. Kolbuszowa 
9. PRUŚ Stanisław Marian, lat 37, zam. Kolbuszowa 

10. WIĄCEK Stanisław, lat 70, zam. Kolbuszowa 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. BOCHNIARZ Barbara, lat 61, zam. Kolbuszowa 
2. BEBŁO Monika, lat 40, zam. Kolbuszowa 
3. MAZUR Stanisław, lat 69, zam. Kolbuszowa 
4. ŻAK Artur Wiesław, lat 57, zam. Kolbuszowa 
5. FRYC Józef Michał, lat 62, zam. Kolbuszowa 
6. NAGHMOUCHI Agnieszka, lat 31, zam. Kolbuszowa 
7. WILK Patryk Ryszard, lat 25, zam. Kolbuszowa 
8. RYBICKI Józef Stanisław, lat 68, zam. Kolbuszowa 
9. ROGALIŃSKA Magdalena, lat 27, zam. Kolbuszowa 

10. MACHETA Waldemar, lat 56, zam. Kolbuszowa 
 

Okręg wyborczy Nr 3 - Kłapówka,  Kolbuszowa Górna,  
Kupno,  Poręby Kupieńskie, Werynia, Widełka  
 
 
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 

1. RUMAK Stanisław Franciszek, lat 63, zam. Widełka 
2. KWAŚNIK Lucyna Teresa, lat 60, zam. Werynia 
3. DWORAK Stanisław Krzysztof, lat 63, zam. Widełka 
4. MICAŁ Maria Dorota, lat 33, zam. Kupno 
5. OLSZOWY Danuta, lat 52, zam. Kolbuszowa Górna 
6. SUDOŁ Anna Grażyna, lat 28, zam. Kłapówka 
7. WIKTOR Bronisław Tadeusz, lat 65,  

zam. Kolbuszowa Górna 
8. WLAZŁO Jan, lat 58, zam. Kolbuszowa Górna 
9. ZĄBCZYK Roman, lat 61, zam. Kupno 

 
 
 
 
Lista nr 14 - KWW NASZA GMINA KOLBUSZOWA 
 

1. KARKUT Michał, lat 37, zam. Kolbuszowa Górna 
2. RUMAK Jerzy Marcin, lat 46, zam. Widełka 
3. MACHOWSKA-PRENETA Magdalena, lat 39,  

zam. Kolbuszowa Górna 
4. PRZYBYŁO Zbigniew Jan, lat 42, zam. Widełka 
5. BORAWIAK Dorota Maria, lat 44, zam. Kupno 
6. TRELA-DEPA Iwona, lat 26, zam. Kupno 
7. KALEMBKIEWICZ Roman, lat 25, zam. Kupno 
8. JEŻ Aneta Jadwiga, lat 28, zam. Widełka 
9. PYTLAK Zbigniew, lat 51, zam. Werynia 

 
 
 
 
Lista nr 15 - KWW GMINA KOLBUSZOWA-NASZ DOM 
 

1. JAKUBCZYK Józef, lat 65, zam. Kupno 
2. SYNIEC Grażyna Celina, lat 58, zam. Widełka 
3. SUROWIEC Krzysztof Stanisław, lat 54,  

zam. Kolbuszowa Górna 
4. LISZCZ Katarzyna, lat 47, zam. Widełka 
5. SITARZ Dorota, lat 44, zam. Kolbuszowa Górna 
6. MACIĄG Marek Franciszek, lat 56, zam. Werynia 
7. BLAT Teresa Halina, lat 46, zam. Werynia 
8. CZACHOR Kamil, lat 27, zam. Werynia 
9. SAJ Jakub Albert, lat 22, zam. Kolbuszowa Górna 

 
 
 
Lista nr 16 - KWW SAMORZĄD TO WSPÓLNA SPRAWA 
 

1. FRYC Jan Stanisław, lat 57, zam. Kolbuszowa Górna 
2. DRAGAN Julian Stanisław, lat 59, zam. Werynia 
3. MYTYCH Edyta Kazimiera, lat 42, zam. Kłapówka 
4. KOZIOŁ Aneta Bogusława, lat 34, zam. Widełka 
5. KŁODA Julian Franciszek, lat 58, zam. Kupno 
6. PRZĄDKA Teresa, lat 51, zam. Kupno 
7. SZALONY Dominika Dorota, lat 25, zam. Widełka 
8. BEBŁO Marcin, lat 38, zam. Kolbuszowa Górna 
9. SZWED Renata Edyta, lat 34, zam. Widełka 

 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30114

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Podsumowanie VII Kadencji
 Dobiega końca VII kadencja Samorządu naszej Gminy. Był to dobrze wykorzystany czas dla rozwoju naszej Małej Ojczy-

zny. Umiejętna współpraca, pozyskane środki, inwestorzy sprawiły, że możemy wszyscy mieć satysfakcję z efektów naszej wspólnej 
pracy na rzecz mieszkańców i poprawy jakości życia. Dbaliśmy o rozwój edukacji i opieki przedszkolnej. Najmłodsze dzieci mają 
zapewnioną opiekę w Niepublicznym Żłobku ,zapewniliśmy miejsca dla wszystkich dzieci w przedszkolach. Poprawiła się baza 
szkolna, czego przykładem jest rozbudowana Szkoła Podstawowa w Weryni, wyremontowane obiekty szkolne i przedszkolne. Wy-
budowane zostały dwa boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych w Weryni i Kolbuszowej Górnej.

 Aby zapewnić lepszą jakość usług komunalnych 
powołaliśmy Gminną Spółkę Komunalną, która 
dysponuje coraz lepszym sprzętem do świadczenia 
usług. Systematycznie rozwijana była rozbudowa 
i przebudowa kanalizacji w mieście i Kolbuszowej 
Górnej i Zarębkach. Stan dróg gminnych ulegał 
systematycznej poprawie. Zabiegaliśmy o rozwój 
układu komunikacyjnego w powiązaniu z drogami 
wojewódzkimi i drogą krajową nr. 9. Rozpoczęła 
się już budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni 
w kierunku Sokołowa - dojazd do drogi ekspre-
sowej S 19. Na ukończeniu są prace projektowe 
i wkrótce rozpocznie się budowa południowej 
obwodnicy w Kolbuszowej Górnej łączącej dro-
gę krajową z drogą wojewódzką. To rozwiązanie 
usprawni ruch w centrum Kolbuszowej. Wspólnie 
z naszym posłem Zbigniewem Chmielowcem , 
samorządem powiatu kolbuszowskiego , powiatem 
ropczycko-sędziszowskim oraz gminą Sędziszów 
Małopolski rozpoczęliśmy starania o budowę wę-
zła autostradowego „Kolbuszowa” oraz przebudo-
wę drogi wojewódzkiej Kolbuszowa -Sędziszów 
Małopolski. Podjęliśmy skuteczne starania o włą-
czenie naszej gminy do programu Podkarpackiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Przejęliśmy nieodpłatnie od 
PKP budynek dworcowy wraz z działką, zakupi-
liśmy grunty pod budowę parkingu obok dworca. 
Posiadamy już dokumentację wraz pozwoleniem 
na budowę nowoczesnego centrum przesiadko-
wego wraz z parkingiem na 100 miejsc. Pojawi 
sie nowy przystanek kolejowy w Kolbuszowej 
Górnej – Wojków wraz z parkingiem. Te zadania 
będą współfinansowane z Programu Podkarpackiej 
Kolei Aglomeracyjnej, na który Marszałek Woj. 
Podkarpackiego Władysław Ortyl podpisał już 
umowę z Centrum Unijnych Projektów Transpor-
towych. Kolej aglomeracyjna znacznie usprawni 
dojazd z Kolbuszowej do Rzeszowa i z powrotem.

 Dbaliśmy o rozwój usług dla seniorów . 
W budynku dawnej szkoły w Hucie Przedbor-
skiej utworzyliśmy Dzienny Dom Seniora dla 25 
osób. Jeszcze w tym roku w parafii św. Br. Alberta 
z inicjatywy księdza proboszcza Jana Pępka roz-
pocznie działalność drugi Dzienny Dom Seniora. 
Na kolejny mamy już przygotowaną dokumentację 
i pozwolenie na budowę, powstanie w Kolbuszo-
wej w ramach rewitalizacji miasta. Rozwijane są 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne. 
 Ważną dziedziną życia mieszkańców jest sport 
i rekreacja. Baza sportowo rekreacyjna jest wciąż 
rozwijana. Jeszcze w tym roku rozpocznie się prze-
budowa kolbuszowskiego stadionu wraz z budową 
kompleksu lekkoatletycznego a także powstaną 
kolejne strefy relaksu i aktywności fizycznej 
w Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej 
i w Kolbuszowej przy ul. Bora Komorowskiego. 
Odbywało się wiele wydarzeń sportowo rekre-
acyjnych. Największą z nich jest Puchar Polski 
Nordic Walking organizowany wspólnie z Polską 
Federacją Nordic Walking , Akademią Wychowa-
nia i Sportu w Gdańsku. Promujemy i rozwijamy 
zdrowy i aktywny styl życia dla wszystkich miesz-
kańców niezależnie od wieku. Także w dziedzinie 
kultury organizowanych było wydarzeń wśród 
których należy wymienić Festiwal Psalmów Da-
widowych organizowany w Kolbuszowej przez 
Fundację im. Rodziny Ulmów, Ministerstwo Kul-
tury, Urząd Marszałkowski, Miejski Dom Kultury 
i Urząd Miejski. Wkrótce oddane zostanie do użyt-
ku Regionalne Centrum Kultury i Edukacji, które 
mieścić się będzie w remontowanym budynku 
dawnej synagogi. Budynek jest własnością Gminy. 
Pojawi się tam galeria malarstwa polskiego. Jest to 
dar polskich artystów, którzy od 18 lat przyjeżdżają 
do Kolbuszowej na ogólnopolski plener malarski.
 Dzięki dobrze przygotowanym terenom inwe-

stycyjnym poprawiliśmy warunki do rozwoju dzia-
łalności gospodarczej dla naszych przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy. 
Dbaliśmy także o rozwój budownictwa mieszka-
niowego oferując do sprzedaży uzbrojone działki 
budowlane pod budownictwo jednorodzinne. Po-
zyskaliśmy inwestorów którzy wznieśli budynki 
wielorodzinne przy ul. J.Pawła II oraz przy ul. 
Krakowskiej.
Łącznie wydatki inwestycyjne przekroczyły kwotę 
50 mln. zł. A zrealizowanych zostało ponad 200 
różnego rodzaju zadań.
 Realizacja tak wielu zadań była możliwa dzięki 
bardzo dobrej współpracy i zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji. Bardzo dziękuje panu Posłowi 
Zbigniewowi Chmielowcowi, Pani Ewie Leniart 
Wojewodzie podkarpackiej i jej współpracowni-
kom. Dziękuję Zarządowi Woj, Podkarpackiego 
i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego a tak-
że Radnym Sejmiku. Dziękuję naszym radnym 
sejmiku wojewódzkiego pani Ewie Draus i panu 
Bogdanowi Romaniukowi pełniącemu jednocze-
śnie funkcję Wicemarszałka Woj. Podkarpackiego. 
Dziękuję samorządowi powiatu kolbuszowskiego 
na czele z panem Józefem Kardysiem Starostą Kol-
buszowskim .Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za 
bardzo dobrą współpracę , zaangażowanie i zrozu-
mienie. Bardzo dziękuję moim współpracownikom 
z Urzędu Miejskiego za profesjonalną, pełną za-
angażowania pracę. Dziękuję Dyrektorom Szkół, 
Przedszkoli, Przedszkoli Niepublicznych, Dyrek-
torowi MDK i Dyrektorowi Biblioteki, Zespołu 
Oświatowego, Zarządowi Spółki Komunalnej, 
Przedsiębiorcom i inwestorom. Dziękuję Orga-
nizacjom Pożytku Publicznego, Fundacjom, Sto-
warzyszeniom , Służbom Mundurowym. Dziękuję 
szczególnie Mieszkańcom za aktywność i wsparcie 
jakie nam Państwo okazywali.

Z wyrazami szacunku
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

Powiat Kolbuszowski jednym z najlepszych 
powiatów w kraju

Powiat Kolbuszowski zajmuje I miejsce spośród innych powiatów w województwie podkarpackim, jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej. Jest również jednym z czterech najlepiej inwestujących na 
Podkarpaciu Samorządów Powiatowych. 
Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, 
opracowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie oraz Krajową Radę Regionalnych Izb 
Obrachunkowych. 

W CZOŁÓWCE 
Z TEJ KLASYFIKACJI WYNIKA, ŻE PO-
WIAT KOLBUSZOWSKI ZAJMUJE IV MIEJ-
SCE W KRAJU i I W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM NA 314 POWIATÓW 
ZIEMSKICH W POLSCE, jeśli chodzi o udział 
środków europejskich w wydatkach ogółem. Wy-
przedzają nas tylko powiaty: chełmski, zwoleński 
oraz namysłowski. Za nami zostają w tyle m.in. tak 
duże powiaty jak: RZESZOWSKI, STALOWO-
WOLSKI, DĘBICKI CZY MIELECKI. 

W GRONIE NAJLEPSZYCH 
Z rankingu wynika również, że Powiat Kolbuszow-

ski jest jednym z czterech najlepiej inwestujących 
na Podkarpaciu Samorządów Powiatowych. Na 
314 powiatów ziemskich, POWIAT KOLBU-
SZOWSKI ZNALAZŁ SIĘ NA 61. MIEJSCU 
W POLSCE ORAZ NA 4. W WOJEWÓDZ-
TWIE PODKARPACKIM, uzyskując wynik 
na poziomie 19,2 proc., jeśli idzie o poniesione 
nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w do-
chodach ogółem. Wskaźnik ten jest jednym z wielu 
kryteriów, branych pod uwagę do analizy sytuacji 
finansowej jednostki samorządu i pokazuje jaką 
część wydatków ogółem stanowią wydatki inwe-
stycyjne. Im wyższa relacja, tym dana jednostka 
wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, 
ukierunkowaną na realizację zadań, służących ca-
łemu społeczeństwu. 

EFEKTY CIĘŻKIEJ PRACY 
Warto tu podkreślić fakt, że Powiat Kolbuszowski 

w porównaniu do powiatów zajmujących miejsce 
w czołówce rankingu jest powiatem najmniejszym 
z najniższym budżetem. Jednak mimo tego, jak 
wskazuje powyższa klasyfikacja, przy rozsądnym 
i celowym działaniu można osiągać dobre wyniki. 
– Wysokie miejsca, jakie Powiat Kolbuszowski 
zajął w rankingu są wynikiem ciężkiej pracy oraz 
współpracy z posłem RP Zbigniewem Chmielow-
cem – mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 
– Decyzje jakie podejmujemy odnośnie prowadze-
nia polityki finansowej Powiatu Kolbuszowskiego 
jak i realizacji zadań wymagają wielu ustaleń, 
uzgodnień i spotkań. Staramy się, aby Powiat 
Kolbuszowski rozwijał się harmonijnie, dlatego 
na szczególnym względzie mamy zarówno zada-
nia z zakresu oświaty, służby zdrowia, rozwoju 
przedsiębiorczości jak i remonty dróg i budowę 
chodników – dodaje Starosta Kolbuszowski. 

Barbara Żarkowska 

Starosta Kolbuszowski z tytułem 
„Samorządowca 20-lecia”

– Zarząd Związku Powiatów Polskich przygotował specjalną nagrodę dla osób, które wyróżniają się w działalności publicznej 
na szczeblu powiatowym. Dla osób, które wniosły twórczy wkład w działalność powiatu – tymi słowami rozpoczął swoje wystą-
pienie Robert Godek, wiceprezes Związku Powiatów Polskich. Po czym wręczył Staroście Kolbuszowskiemu statuetkę oraz tytuł 
„Samorządowca 20-lecia”. 
- Drogi kolego Starosto. Już dobrych kilka lat ra-
zem współpracujemy. Jesteś człowiekiem, który 
w trudnych sytuacjach potrafi powiedzieć dobitnie 
co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Potrafisz nie-
zwykle ważne rzeczy dla powiatów przygotować 
i przeprowadzić. Za to dziękuję – dodał wiceprezes 
Robert Godek, zwracając się do wyróżnionego 
Starosty oraz zebranych gości. 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś przyznane 
wyróżnienie traktuje jako nagrodę za pracę wło-
żoną w rozwój Powiatu Kolbuszowskiego, ale 
również jest ona dla niego motywacją do jeszcze 
bardziej wytężonej służby na rzecz mieszkań-
ców. – Przyznany tytuł „Samorządowca 20-lecia” 
z pewnością cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje 

– mówi Starosta Kolbuszowski. – Dedykuję go 
całej obecnej Radzie Powiatu Kolbuszowskiego 
i Zarządowi, byłym radnym oraz Komitetowi Pro-
testacyjnemu w Obronie Rejonu Kolbuszowa, jak 
również Komitetowi na Rzecz Restauracji Powiatu 
Kolbuszowskiego, ponieważ bez dobrego zespołu 
ludzi zgodnie współpracujących nie byłbym w sta-
nie zrealizować tak wielu inwestycji służących 
naszym mieszkańcom. Raduje mnie również fakt, 
iż nasze wysiłki zostały docenione na arenie ogól-
nopolskiej. Związek Powiatów Polskich bowiem 
zrzesza powiaty z całej Polski – dodaje Starosta 
Kolbuszowski. 

Barbara Żarkowska 

Starosta Kolbuszowski za szczególny wkład w roz-
wój powiatu kolbuszowskiego został uhonorowany 
Statuetką oraz tytułem „Samorządowca 20-lecia”. 
Fot. B. Żarkowska 
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Sami zobaczcie i oceńcie!
Ostatnie lata dla szkół średnich z naszego powiatu należały do niezwykle bogatych. Był to czas dynamicznego rozwoju tych 

placówek. Szkoły piękniały, pojawiało się w nich coraz więcej nowego sprzętu, jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne nowoczesne 
boiska wielofunkcyjne. Doczekaliśmy się też ogólnodostępnych kortów tenisowych. 

Dorobek „sportowy” IV i trwającej jeszcze V kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego oraz Zarządu, któremu przewodniczył 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś najlepiej zobrazują poniższe zdjęcia.

Kompleks boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomi-
czych w Weryni. 

Kompleks lekkoatletyczny przy kolbuszowskim LO, na który składa się: boisko do piłki nożnej, 
bieżnie oraz skocznia do skoku w dal. 

Nowoczesna baza sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Kolbuszowej: boisko wielofunkcyjne i kompleks lekkoatletyczny.

Z kortów tenisowych korzystać mogą wszyscy mieszkańcy powiatu.

Nowoczesna bieżnia. 

Korty tenisowe przy ZST to pierwsze w Kolbuszowej ogólnodostępne 
obiekty sportowe. 
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Drogi, chodniki i mosty
W minionej V kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego na inwestycje drogowo-mostowe przeznaczonych zostało około 60 milio-

nów złotych. W tym czasie odremontowano ponad 80 kilometrów dróg powiatowych, wybudowano również wiele odcinków chodnika. 

Nawierzchnie powiatowe remontowane były w każdej gminie powiatu. 
W większości modernizacje odbywały się przy udziale funduszy, pozyskanych 
przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego ze źródeł zewnętrznych. Warto 
podkreślić, że w tym roku remontowi poddawana jest ostatnia powiatowa 
nawierzchnia żwirowa. 
LICZBA KILOMETRÓW DRÓG WRAZ CHODNIKAMI, ZREALIZO-
WANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W LATACH 2015-2018:
Cmolas – 5,7 km
Kolbuszowa – 29,6 km
Niwiska – 23,2 km
Majdan Królewski – 6,0 km
Dzikowiec – 12,1 km
Raniżów – 11,3 km
Na zadania z zakresu inwestycji drogowo-mostowych, w latach 2015-2018, 
przeznaczono 31,1 mln zł, w tym: 9,5 mln zł środki gmin; środki Powiatu 
i fundusze pozyskane przez Powiat 21,6 mln zł. 

Nowo odremontowana droga powiatowa Zarębki-Kolbuszowa Dolna.  
Fot. B. Żarkowska

Odremontowana droga powiatowa w Dzikowcu. Zmodernizowana droga powiatowa w Widełce. 

Odremontowana droga powiatowa Werynia-Kłapówka-Widełka to trasa, którą 
mieszkańcy często pokonują jadąc do Rzeszowa. Nowo wybudowany chodnik w Mechowcu. 

Nowa, gładka nawierzchnia prowadząca z Kolbuszowej do Niwisk. Przebudowana droga powiatowa Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Kró-
lewski, w Płazówce.
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P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

W stronę pacjenta 
Ostatnie lata dla kolbuszowskiego Szpitala Powiatowego pełne były zmian. Rozpoczęto potężną inwestycję polegającą na 

budowie bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni, swoje skrzydła rozwinął Oddział Urologiczny, w 2017 roku natomiast 
uruchomiony został Oddział Rehabilitacyjny. 
- Dzisiaj, po rocznym funkcjonowaniu tego oddziału widać, że jego utworze-
nie i uruchomienie było dobrą decyzją. Na oddziale w zasadzie cały czas jest 
pełne obłożenie i co najważniejsze pacjenci po wypadkach czy operacjach, 
np. wymianie stawu biodrowego mogą dochodzić do sił i sprawności. Wszy-
scy wiemy, że czas oczekiwania na rehabilitację jest bardzo długi, niekiedy 
trwa kilka miesięcy, dzięki temu, że w naszym szpitalu jest tego typu oddział 
pacjenci mają szansę na szybszą pomoc – mówi Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś. Na wysokim poziomie prosperuje również Oddział Urologiczny. 
Pomoc na oddziale udzielana jest bardzo wielu pacjentom. Zajmują się nimi 
wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Dyrekcja szpitala wspólnie 
z Samorządem Powiatowym dba, aby Oddział doposażany był w nowoczesny 
sprzęt medyczny. 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej służy potrzebującym pacjentom. 
Fot. B. Żarkowska

Obecnie w kolbuszowskim szpitalu realizowana jest spora inwestycja polega-
jąca na budowie bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni. W ramach 
tego zadania powstanie nowy spełniający najwyższe standardy wielostanowi-
skowy blok operacyjny z profesjonalną salą wybudzeń, trzy sale operacyjne, 
sala przygotowania pacjenta oraz sala wybudzeń. Każda z nich wyposażona 
zostanie w tor wizyjny umożliwiający rejestrację i transmisję zapisu operacji 
w celu bezpośredniej konsultacji medycznej w trakcie zabiegu. Kupiony 
zostanie także sprzęt medyczny, tj. m.in. laser do kruszenia kamieni, zestaw 
narzędzi artroskopowych z optyką, nóż ultradźwiękowy, sprzęt do rentgeno-
diagnostyki czy wysokiej kasy aparat USG. Całe zadanie ma kosztować 11,5 
mln zł, przy czym dofinansowanie unijne stanowi 9 742 492 zł. 

Oddział Rehabilitacji wyposażony jest w bardzo dobry sprzęt medyczny. 

Nowy aparat USG na Oddziale Urologicznym. 

Nowa winda przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczni-
czym w Kolbuszowej. 

Nowoczesna Izba Przyjęć w kolbuszow-
skim szpitalu.

W ostatnich latach zakupiony został nowy ambulans wraz z no-
woczesnym wyposażeniem. 
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„NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z kulturą”
„Kultura „Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej”

za sprawą realizacji projektu przez stowarzyszenie 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HUTY KO-
MOROWSKIEJ
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Huty Ko-
morowskiej na podstawie umowy zawartej z Fun-
dacją PZU realizuje projekt p.n.: Kultura „Dziś-
-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej w ramach 
konkursu „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU 
z kulturą”.
Realizacja zadań wynikających z projektu wpisuje 
się w profil działalności stowarzyszenia, którego 
główną misją jest działalność w obszarach kultury, 
oświaty, edukacji, działalność informacyjna, spor-
towa, profilaktyczna, turystyczna, ekologiczna, 
szczególnie na rzecz społeczności lokalnej. 
Celem projektu jest zorganizowanie wycieczek 
do instytucji kultury i muzeów historycznych dla 
42 dzieci ze szkoły w Hucie Komorowskiej. Za-
dania wynikające z realizacji projektu będą orga-
nizowane na podstawie porozumienia zawartego 
z Publiczną Szkołą Podstawową im. Kardynała 
Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. 
Stowarzyszenie przewidziało osiem wyjazdów 
do poszczególnych miejsc związanych z kultu-

rą wyższą lub historią, tj.: Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskie-
go w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej, udział w spektaklu w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, udział 
w spektaklu w Teatrze Maska w Rzeszowie oraz 
udział w podróży do przeszłości p.n. „Dzieje hi-
storii w przekazie Radomyśla nad Sanem”. Za-
planowano także wyjazd do Opery Krakowskiej 
w Krakowie oraz do Filharmonii w Rzeszowie. 
Wyjazdy będą odbywać się raz w miesiącu od 
października do maja przyszłego roku autokarem 
wraz z opiekunami.
Zamierzeniem stowarzyszenia jest realizacja 
projektu, który pomógłby zwiększyć dostęp do 
szeroko pojętej kultury wyższej uczniom szkoły 
podstawowej w Hucie Komorowskiej, tj.: odwie-
dzenie instytucji kultury, poznanie dóbr kultury, 
odwiedzenie muzeów historycznych, zwiększenie 
wiedzy historycznej, zwłaszcza dotyczącej od-
zyskania przez Polskę niepodległości, zwiększe-
nie wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego 
w regionie, poznanie dorobku i osiągnięć ludzi 

- twórców kultury, którzy przyczynili się do roz-
woju w różnych dziedzinach życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego.
Realizacja zadań przewidzianych w ramach reali-
zacji projektu p.n. „Kultura „Dziś-jutro-pojutrze” 
w Hucie Komorowskiej” z pewnością przyczy-
ni się do uwrażliwienia na dobra kultury wśród 
uczestników projektu, ukształtowania u dzieci po-
stawy bycia aktywnym odbiorcą kultury, rozwoju 
zainteresowań kulturą i historią, wzrostu wiedzy 
na temat istnienia i zakresu funkcjonowania ośrod-
ków kultury, poszukiwania źródeł informacji na 
temat kultury i historii, ukształtowania ciekawości 
poznawczej, aktywnej postawy wobec wartości 
patriotycznych, kulturalnych i społecznych.
 Prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Huty 
Komorowskiej jest pani dr Ewa Kopeć, w skład 
zarządu wchodzi też ks. lic. Daniel Koryciński 
Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowiec-
kiego w Hucie Komorowskiej i PDM oraz kate-
cheta w miejscowej szkole podstawowej, z której 
uczniowie wezmą udział w projekcie „Kultura 
„Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej”.

Wrześniowe występy badmintonistów  
z Widełki na wysokim poziomie

Drugą połowę sezonu badmintoniści rozpoczęli od osiągnięcia wysokich wyników na turniejach zagranicznych, międzynaro-
dowych i ogólnopolskich.

Nasz kadrowicz Konrad Płoch wziął udział 
w turnieju w Mińsku Belarus International 2018, 
na którym doszedł w grze podwójnej i miesza-
nej do dwóch ćwierć finałów. W deblu wystąpił  
z zawodnikiem z Komety Sianów Dominikiem 
Ziętkiem, natomiast w grze mieszanej z Aleksan-
drą Goszczyńską z Milenium Warszawa. Kon-
rad wystąpił także w turnieju międzynarodowym 
w Bieruniu, tam odpadł o wejście do ćwierćfinałów 
w grze podwójnej z Aleksandrem Jabłoński UKS 
Hubal Białystok.

Świetny wynik zanotował także nasz junior młod-
szy Szymon Maciąg, który na POLISH INTER-
NATIONAL U17 w Lubinie wywalczył brązowy 
medal w grze mieszanej z Julią Pławecką UKSB 
Plesbad Pszczyna. Do listopada, Szymek weźmie 
jeszcze udział w turniejach międzynarodowych na 
Słowacji i Litwie.
Nasi młodsi zawodnicy także udowodnili wy-
soką dyspozycję podczas Ogólnopolskiego 
turnieju młodzików i młodzików młodszych 

w Żyrakowie. Zawodniczki Emilia Pastuła  
i Klaudia Rzeszutek w kategorii młodzik młodszy 
w grze podwójnej sięgnęły po pierwsze miejsce.  
W ślad za nimi w kategorii młodzik Kamil Malak 
w grze podwójnej z Maksymilianem Danielakiem  
z Piotrkowa Trybunalskiego wywalczył pierwsze 
miejsce. Za nami trzy turnieje wrześniowe, mamy 
nadzieję, iż na kolejnych turniejach wyniki będą 
także wysokie. 

Piotr Surowiec
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Będzie chodnik i nowy asfalt  
w Porębach Dymarskich 

Już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie dwóch nowych odcinków chodnika. Jeden z nich pojawi się w Woli Raniżow-
skiej, zaś drugi w Mazurach. Do końca listopada natomiast budowlańcy mają czas, aby uporać się z remontem oraz rozbudową 
drogi powiatowej w Porębach Dymarskich. 
Prace remontowe przy drodze powiatowej Lipnica 
– Poręby Dymarskie – Majdan Królewski, w Porę-
bach Dymarskich prowadzone są dzięki promesie, 
jaką otrzymał Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go. Końcem lipca br. Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś odebrał promesę na realizację zadań 
z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 650 tys. zł. Fundusze te, w 80 proc., 
pozwoliły na rozpoczęcie inwestycji polegają-
cej na odbudowie drogi powiatowej w Porębach 
Dymarskich. Mowa tu o odcinku liczącym 1700 

metrów, biegnącym od Płazówki w kierunku Porąb 
Dymarskich. Pozostałe 20 procent zadania pokryte 
zostanie z budżetu Powiatu. 

ROZBUDOWA 
W Porębach Dymarskich prowadzone są także pra-
ce przy rozbudowie tejże drogi. Zadanie to polega 
na likwidacji niebezpiecznych zakrętów i poprowa-
dzenia nowego odcinka drogi, który liczył będzie 
ok. 120 m po nowym śladzie. Inwestycja ta odbywa 
się przy udziale funduszy pochodzących z budżetu 
Powiatu Kolbuszowskiego.

BUDOWA 
Z kolei jeśli chodzi o budowę nowych chodników, 
to jeden z nich budowany będzie w Woli Rani-
żowskiej na długości 1200 m (będzie to konty-
nuacja obecnego chodnika w kierunku Pozduci). 
Natomiast drugi odcinek powstanie w Mazurach 
na długości 700 m (od drogi wojewódzkiej w kie-
runku centrum miejscowości). Budowa chodników 
odbywać się będzie przy wsparciu finansowym 
gminy Raniżów.

Barbara Żarkowska 

Liceum dla Niepodległej
W Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, w najbliższym czasie, realizowanych będzie szereg różnych przedsięwzięć zwią-

zanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Działania te dofinansowane są przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego na realizację 
wszystkich wydarzeń oraz inicjatyw związanych 
z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, od Ministra Edukacji Narodo-
wej, otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 323 
zł. Przyznana dotacja pozwoli na realizację wielu, 
bardzo ciekawych inicjatyw. 

WIELOŚĆ DZIAŁAŃ 
Jednym z przedsięwzięć projektu jest organizacja 
wycieczki do Krakowa oraz Mościc „Szlakiem 
odzyskania niepodległości i osiągnieć II RP”. 
W wyjeździe uczestniczyć będzie 44-osobowa 
grupa uczniów z klas drugich i trzecich Liceum 
Ogólnokształcącego. Z kolei uczniowie klas pierw-
szych szkół średnich, klas trzecich gimnazjalnych 

oraz klas ósmych szkół podstawowych z powiatu 
kolbuszowskiego wezmą udział w miejskiej grze 
edukacyjnej „Niepodległa”. Zaplanowana została 
również wystawa „Ku Niepodległej”. Będzie też 
szkolne święto „Urodziny Niepodległej”. W wy-
darzenia te zaangażowana zostanie społeczność 
Liceum, przedstawiciele szkół z powiatu kolbu-
szowskiego oraz instytucji samorządowych, harce-
rze z Hufca ZHP w Kolbuszowej oraz mieszkańcy 
Kolbuszowej. Przeprowadzona zostanie również 
zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko dla 
Łyczakowa”.

CELE PROJEKTU 
Celem wszystkich wymienionych przedsięwzięć 
jest umacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, 
upowszechnianie wiedzy o drogach Polski do nie-
podległości i osiągnięciach II RP oraz stwarzanie 
uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokaza-
nie zalet pracy zespołowej i wykorzystania wycho-
wawczych aspektów pracy projektowej – rozwija-
nie wśród uczniów umiejętności planowania o or-
ganizacji różnorodnych imprez środowiskowych. 
Przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej 
i obywatelskiej realizowane są w ramach Priorytetu 
1, Schematu 1 B, Projektu 1 B.2 programu wielo-
letniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą 
nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 
r. Wszystkie działania prowadzone będą do końca 
listopada br. 

Barbara Żarkowska 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Rodzinie oraz Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MARIUSZA CYRANA
Byłego pracownika 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
składają:

Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Pani
Grażynie Halat

Radnej Rady Miejskiej oraz Sołtys Kol-
buszowej Dolnej

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Pani
Grażynie Halat

Radnej Rady Miejskiej oraz Sołtys Kol-
buszowej Dolnej

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Przewodniczący oraz Radni Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej



przegląd KOLBUSZOWSKINr 301 21

Międzynarodowe spotkanie koordynatorów 
w Catanzaro

W ramach projektu Erasmus+ «Un homme sain dans un environnement sain» w dniach 7-10 września delegacja z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Catanzaro we Włoszech. 

W spotkaniu wzięli też udział przedstawi-
ciele ze szkół partnerskich: Cornelia Todor 
– koordynator z Colegiul National w Rumunii, 
Mariana Alves – dyrektor szkoły, Manuel Rus-
so – wicedyrektor szkoły i koordynator oraz 
Elina Machado - nauczycielka j. francuskiego  
z Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita w Bar-
reiro w Portugalii. Organizatorami spotkania i na-
szymi przewodnikami podczas pobytu byli wszy-
scy nauczyciele włoscy zaangażowani w realizację 
projektu, z koordynatorką - Cateriną Mazzuca na 
czele. 

Podczas wizyty partnerskiej zaplanowano har-
monogram działań na kolejny rok szkolny 2018/19, 
omówiono działania zrealizowane oraz wnioski 
z ewaluacji projektu, przeanalizowano mocne i sła-
be strony projektu, przeprowadzono instruktaż po-
sługiwania się platformą Edmodo, zweryfikowano 
narzędzia do ewaluacji projektu oraz zaplanowano 
harmonogram upowszechniania rezultatów po za-
mknięciu projektu.

Międzynarodowe spotkanie projektowe było 
okazją do poznania najważniejszych zabytków 
Kalabrii. Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy 

zwiedziliśmy miasteczka Tropea, Squillace, Pizzo. 
Dyrekcja oraz nauczyciele z Istituto d’Istruzione 
Superiore “Enrico Fermi” zadbali o to, abyśmy 
wszyscy czuli się jak najlepiej w ich szkole.

W ramach projektu Erasmus+ odbędą się 
w tym roku szkolnym jeszcze dwie wymia-
ny uczniów: w dniach 7 -14 października 
w Sebes (Rumunia) oraz w kwietniu 2019 roku  
w Kolbuszowej.

Magdalena Baran – koordynator projektu
Krystyna Wilk - opiekun grupy biologicznej 

w projekcie 

Otwarcie boiska w Kolbuszowej Górnej
Ponad 400 tys. zł, kosztowała budowa boiska wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Górnej. Nowoczesny obiekt do koszykówki, 

siatkówki, piłki ręcznej i tenisa został otwarty w piątek, 28 września. Z boiska będą korzystać nie tylko uczniowie, ale i wszyscy 
mieszkańcy.

W otwarciu udział wzięli m.in. Bogdan Romaniuk 
Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego, Ewa Draus 
Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej, Krzysztof Wilk Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Wojciech Cebula Wice-
starosta Kolbuszowski, Radni Rady Miejskiej, 
Krystyna Czochara Dyrektor SP w Kolbuszowej 
Górnej, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. 

Obiekt poświęcił ks. proboszcz Stanisław Krasoń. 
Po uroczystym przecięciu wstęgi, na nowym bo-
isku pierwsze gole strzelili kolbuszowscy samo-
rządowcy. Obiekt testowali również uczniowie.
Nawierzchnia boiska o wymiarach 44m x 24m, wy-
konana została z trawy syntetycznej. Do dyspozycji 
użytkowników jest boisko do koszykówki, boisko 

do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki oraz kort 
tenisowy. Na placu stanęła trybuna na 100 miejsc. 
Zadanie zrealizowane zostało w ramach działania 
„Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na te-
renie Gminy Kolbuszowa” – „Program rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej 2017”. Na jego 
wykonanie pozyskano prawie 200 tys. zł, ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

J.Mazur
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„Wawele” w Mazurach
Jak zdążyliśmy zapowiedzieć w poprzednim numerze naszej gazety, w dniu 16 

września, w Mazurach (gm. Raniżów) została zorganizowana wielka, piękna impreza 
rekreacyjna pod nazwą „Mazurskie Mecyje”. Słowo „mecyje”, choć było kiedyś często 
używane, to dziś już archaizm. Pochodzi z języka żydowskiego jidysz, gdzie oznaczało 
coś nadzwyczajnego, jakiś specjał, osobliwość. Używano go też niekiedy prześmiew-
czo, ironicznie.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Mazury, któremu przewodniczy 
obecnie Bogusław Golesz. Grupa aktywnych 
działaczy społecznych, do których oprócz pre-
zesa należy zaliczyć między innymi - Marię Za-
wadę, Romana Jaskułę, Jana Rzeszutka, Agatę 
Potocką, Wojciecha Sowę i Krzysztofa Nowaka. 
Także kilkunastu innych, których nie sposób tu 
wszystkich wymienić. Oni wymyślili tą imprezę, 
potrafili pozyskać z zewnątrz niemałe pieniądze, 
oraz udźwignąć główny ciężar jej przygotowania 
i przeprowadzenia. Dużej pomocy organizacyjnej 
udzielili im strażacy miejscowej OSP, na czele 
z prezesem Czesławem Białasem. Gospodarzem 
Domu Strażaka i terenu wokół. Przygotowali oni 
pokaz musztry paradnej oraz sprawności bojowej 
dziecięcego oddziału strażackiego, którym dowo-
dził kilkuletni Przemek Białas. To chyba jedyny 

taki oddział w okolicy. Pięknie umundurowany 
i wyposażony w prawdziwy sprzęt strażacki, oczy-
wiście dopasowany do ich wieku.

Atrakcyjny program artystyczny przygotowa-
ła też miejscowa Szkoła Podstawowa. Składały 
się na niego krótkie występy młodzieży szkolnej, 
ukazujące m.in. sąd dawnych bartników z okolic 
Raniżowa. Wyrazy uznania należą się nie tylko 
młodym aktorom, ale też pani dyrektor Renacie Za-
wartka, Bożenie Smolak oraz innym nauczycielom 
zaangażowanym w przygotowanie inscenizacji. 
Imprezę wsparli też, na miarę swych możliwości, 
sołtys Jan Adamczyk i członkowie Rady Sołeckiej. 
W trakcie jej trwania częstowali gości chlebem 
wiejskim, smarowanym apetycznym smalcem 
z cebulką, lub miodem z mazurskich pasiek. Na-
tomiast smaczne ciasto pieczone oferowały młode 
mazurskie gospodynie. Do swego stołu przyciągały 

wypiekami własnymi, ale i osobistym wdziękiem. 
Przy sąsiednich stołach można było kupić napoje 
chłodzące (było ciepło, piękna letnia pogoda), 
pierniki o różnych kształtach, z napisem „Mazury” 
oraz watę cukrową. Dużym powodzeniem cieszyło 
się stoisko z piwem beczkowym. Sprzedawanym 
po atrakcyjnej cenie. 

Było też coś dla ducha. Osobne stoisko, kier-
masz z książkami znanej poetki Zofii Korzeń-
skiej. Urodzonej w Mazurach i piszącej dużo o tej 
wiosce. Można było zobaczyć jej portrety, wiele 
książek, niektóre z nich kupić. Zachęcały do tego 
jej córki – Dorota i Marzena Korzeńskie. Wielu 
przybyłych gości miało okazję zwiedzić wreszcie 
Mazurską Izbę Regionalną, gdzie przewodnikiem 
był sołtys J. Adamczyk. Ludzie zaglądali również 
do stoiska Placówki KRUS. Tam materiały infor-
macyjne prezentował oraz odpowiedzi na pytania 
udzielał osobiście kierownik Jan Puzio. Przez cały 
czas, aż do nocy, oblegane były miejsca zabaw dla 
dzieci. Duży zamek powietrzny ze zjeżdżalnią, 
tunele, trampolina, no i bandżo – dla tych najod-
ważniejszych, może przyszłych pilotów. Kto wie…

Program imprezy rozpoczął przemarsz, czyli pa-
rada zespołów dziecięcych i młodzieżowych, z par-
kingu przed kościołem i szkołą, na plac przed remi-
zą. Długo ciągnący się barwny orszak prowadziła 
orkiestra dęta, istniejąca przy Ognisku Muzycznym 
w Mazurach. Dyrygowała pani Aleksandra Niezgo-
dowa – dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Kolbuszowej. Orkiestra ta wkrótce dała koncert 
na scenie. Potem rozpoczęły się występy młodzie-
żowych zespołów folklorystycznych: „Lesiaki” 
z Raniżowa i „Wolanie” z Woli Raniżowskiej. 
Przepiękne występy. Kolorowe stroje krakowskie, 
rzeszowskie, lasowiackie, tańce, muzyka. I mocne 
brawa wielu widzów. Setek osób. Nieco cichsze 

Koncert Orkiestry Dętej z Mazurów. Dyryguje nauczyciel Ogniska Muzycznego Bronisław Niezgoda.

Inscenizacja sądu bartniczego, w wykonaniu uczniów szkoły w Mazurach. 

Oficjalne otwarcie imprezy przez Marysię Zawadę, 
działaczkę tej organizacji i Jana Rzeszutka, pierw-
szego prezesa SRWM. Fot. B. Popek (7)
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i mniej dynamiczne, ale również interesujące były 
występy młodych muzyków, śpiewaków oraz ba-
letu. Zaistniała dobra okazja do zaprezentowania 
uzdolnionej muzycznie młodzieży, z różnych miej-
scowości gminy Raniżów. Sporym zainteresowa-
niem cieszył się występ rapera Patryka Kaczora 
z Mazurów. Trzeba przyznać, bardzo zdolnego, 
młodego, świetnie zapowiadającego się wykonaw-

cy. Pasjonata, w pełnym tego słowa znaczeniu. Ten 
specyficzny rodzaj muzyki miał wielu wielbicieli.

Rangę imprezy podnieśli uczestniczący w niej 
przez dłuższy czas parlamentarzyści Prawa i Spra-
wiedliwości – poseł na Sejm Mieczysław Miazga 
z Górna oraz poseł Zbigniew Chmielowiec z Kol-
buszowej. Na scenie zaprezentowali się dwukrot-
nie. Raz – wręczając dyplomy i gadżety dziecięcej 
drużynie strażackiej, drugi raz – honorując odzna-

Część publiczności znajdująca się najbliżej sceny. Tu komentarza nie trzeba. Widać…

czeniami osoby zasłużone dla rolnictwa z terenu 
gminy Raniżów. W gronie tych osób znaleźli się 
m.in. Jan Suski, Roman Czułyt i Krzysztof Hart-
felder - rolnicy z Mazurów oraz Eugeniusz Sudoł 
– dyrektor BS z Raniżowa. Nie zabrakło też sa-
morządowców, szczebla powiatowego, gminnego 
i wiejskiego. Należeli do nich – przewodniczący 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego Mieczysław Bu-
rek, wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel, 
przewodniczący Rady Gminy Raniżów Ryszard 
Rzeszutek, radni gminy z Mazurów Jan Rzeszutek 
i Sławomir Spaczyński.

Największą atrakcją tego dnia był, zapowiadany 
wcześniej na plakatach, słynny zespół „Wawele” 
z Krakowa. Na specjalnej scenie, przy doborowym 
oświetleniu i nagłośnieniu, wystąpił on z dwugo-
dzinnym koncertem. W tym czasie zapełnił się 
rozległy plac wokół Izby Regionalnej i Domu Stra-
żaka, osobami przybyłymi z okolic Mazurów, Ra-
niżowa, Sokołowa, a nawet Kolbuszowej. Szacuje 
się, że około trzy tysiące osób oglądało koncert. 
Słuchało dynamicznej muzyki. Przebojów znanych 
i lubianych, z różnych okresów czasu. Lider pięcio-
osobowego zespołu – Jan Wojdak, nie tylko śpie-
wał i grał, ale z powodzeniem bawił publiczność 
swymi krótkimi wypowiedziami. Spodobały mu 
się Mazury, co kilkakrotnie podkreślał. Publicz-
ność nagradzała zespół brawami, koncertowymi 
wrzaskami, na koniec bisami. W historii wioski 
Mazury był to pierwszy tak wielki koncert, tak zna-
nego zespołu, z udziałem tak wielkiej publiczności. 
I tak udany. Najwyższe słowa uznania należą się 
organizatorom. Wszystkim. A spośród nich, chyba 
najbardziej, pani Marysi Zawadowej…

Po koncercie „Waweli” rozpoczęła się zabawa 
taneczna. Grał zespół „Cebula Band” z Górna. 
Wstęp był wolny, więc tańczono za darmo. Kto 
ile chciał.

Benedykt Popek

Urocze gospodynie mazurskie oferują swoje wypieki. Pyszne ciasto. Jan Wojdak podczas występu. Mimo swego wieku, 
zachowywał się tak, jak jego nastoletni wielbiciele.

Koncert zespołu „Wawele”. Co tu pisać… Trzeba było być i słyszeć.
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Dziękujemy 
Wam…

W dniu 16 września 2018 r. miało 
miejsce w Mazurach wydarzenie kultu-
ralne zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Mazury, we współpracy 
ze Szkołą Podstawową w Mazurach, OSP 
i sołtysem wsi, pt. „Mazurskie Mecyje”, 
które zgromadziło wiele osób, mieszkań-
ców wioski oraz wielu okolicznych miej-
scowości. 

Przygotowanie tej imprezy wiązało się z wielo-
ma uzgodnieniami dotyczącymi koncepcji, oferty 
i programu, z zamówieniem i koordynowaniem 
różnych atrakcji, wszelkich usług, z pracami lo-
gistycznymi oraz dokumentacyjnymi. Jako orga-
nizatorzy staraliśmy się podołać temu zadaniu. 
Dziś możemy powiedzieć, że impreza okazała się 
sukcesem. Przybyli na nią bardzo licznie mieszkań-

cy mieli okazję podziwiać piękne występy dzieci 
i młodzieży z gminy Raniżów, tj.:

- Mazurską Orkiestrę Dętą,
- Dziecięcą Drużynę Pożarniczą,
- Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”,
- dzieci i młodzież z grupy wokalno-tanecznej,
- dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 

gen. B. Kwiatkowskiego w Mazurach w programie 
ludowo-kabaretowym,

- kapelę ludową Mazurskie Muzykanty. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

instruktorom, koordynatorom i opiekunom tych 
zespołów za przygotowanie występów, dzieciom 
i młodzieży za duże zaangażowanie i piękne wy-
stępy, a rodzicom za wsparcie.

Podczas imprezy można było zapoznać się 
z twórczością mazurskiej poetki Zofii Korzeń-
skiej oraz zwiedzać Mazurską Izbę Regionalną. 
Można było kosztować przygotowanych wyrobów 
kulinarnych a dzieciom oferowane były plene-
rowe zjeżdżalnie i eurobungee. Kulminacyjnym 

punktem programu był koncert gwiazdy wieczoru 
- Zespołu „Wawele” oraz zabawa taneczna.

Jako organizatorzy serdeczne podziękowania 
składamy wszystkim, którzy wspomagali nas 
swoją życzliwością, radą oraz dobrym słowem, 
zaangażowaniem i wsparciem, a także za wszelką 
pomoc i poświęcony czas podczas przygotowań 
do imprezy i w jej trakcie. W szczególności za 
pomoc i pracę w kuchni, na stoiskach prezentacyj-
nych i gastronomicznych, za obsługę estradową, 
nagłośnieniową, konferansjerską, fotograficzną 
i filmową oraz rozrywkową imprezy, za prace po-
rządkowe, koordynacyjne i logistyczne. 

Dziękujemy także współorganizatorom, tj. 
Szkole Podstawowej im. gen. B. Kwiatkowskiego 
w Mazurach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ma-
zurach oraz sołtysowi wsi i Radzie Sołeckiej wsi 
Mazury za współpracę.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom wsi Ma-
zury oraz przybyłym gościom z różnych miej-
scowości za obdarzenie nas zaufaniem i za liczne 
przybycie na imprezę.

Zarząd 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury

V Marsz Nordic Walking Środowiskowych 
Domów Samopomocy Województwa 

Podkarpackiego 2018
Już po raz piąty, w ramach integracji uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz popularyzacji dyscypliny 

„Nordic Walking”, wśród osób niepełnosprawnych, odbył się V Marsz Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 
Podkarpackiego. 
Zaproszone zostały 6 osobowe reprezentacje 
uczestników z następujących placówek: ŚDS 
Bojanów, ŚDS z Brzostek, ŚDS Cieszanów ŚDS 
Dębica, ŚDS Jelna, WTZ Kolbuszowa i Cmo-
las, Uczniowie ZSS w Kolbuszowej, ŚDS Nisko, 
ŚDS Nowa Dęba, ŚDS Ropczyce, ŚDS Rzeszów, 
ŚDS Sieniawa, ŚDS Spie, ŚDS Tarnobrzeg, ŚDS 
Tyczyn, ŚDS Wola Raniżowska, ŚDS Wysoka 
Głogowska oraz gospodarze ŚDS Kolbuszowa. Im-
prezę swoją obecnością zaszczycili: pan burmistrz 
Jan Zuba oraz v-ce burmistrz Marek Gil. Gratulu-
jąc inicjatywy, jednocześnie gorąco dopingowali 
zawodników, którzy podjęli wysiłek i wyzwanie 
biorąc udział w zawodach. Kolejny rok, dzięki 
życzliwości dyrekcji, wsparcie okazali wolontariu-

sze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej, 
pod opieką pani Marty Potępy.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: kobiet 
i mężczyzn, na dwóch dystansach 2 km i 4 km. 
Dodatkowo, zaproszeni dyrektorzy, kierownicy 
i opiekunowie placówek rywalizowali o miejsce 
na podium w kategorii Vip 1,5 km. 
Zawodnicy z wielkim zaangażowaniem i wytrwa-
łością, nie zważając na niesprzyjające warunki 
pogodowe, walczyli o miejsca na podium nie za-
pominając o przyjacielskiej atmosferze oraz ry-
walizacji w duchu fair play. Udany turniej daje 
gospodarzom nadzieję na kontynuowanie spotkań 
w kolejnych latach.

Środowiskowy Dom Samopomocy
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Finansowo
 Jak mała gmina walczy o inwestorów?
Szukając w polskim Internecie „raju podatkowego 
dla firm” bardzo łatwo natkniemy się na nazwę nie 
Cypr, ani Malta, czy Hong Kong, ale na Biały Bór. 
„Najniższe podatki w Polsce”, „raj podatkowy dla 
firm”, „1 tys. zł oszczędności na ciężarówce, 2 tys. 
zł na autobusie”. Tak reklamuje się ta miejscowość. 
To gmina w województwie zachodniopomorskim. 
Liczy 2 tys. mieszkańców. Ale tutejsze rejestracje 
samochodowe ZSZ jeżdżą po całej Polsce. Bo 
Biały Bór, jak sam siebie określa, to raj podatkowy. 
Gmina trzy lata temu istotnie obniżyła podatek od 
środków transportu. To jeden z wielu podatków 
lokalnych. Płacą go właściciele samochodów cię-
żarowych, ciągników siodłowych, naczep, autobu-
sów. Roczna stawka dochodzi do 2 tys. zł. Biały 
Bór ma promocję - bierze od kilkudziesięciu to 
maksymalnie kilkuset złotych. Zwykle 10 razy 
mniej niż wynoszą limity, które co roku ustawia 
Ministerstwo Finansów. 
Wśród podatków lokalnych są m.in. opłaty za psy, 
opłaty miejscowe i uzdrowiskowe, targowe, poda-
tek leśny i rolny oraz podatek od nieruchomości. 
O ich wysokości decyduje zawsze gmina. Biały 
Bór postanowił zmniejszyć ten, który pobiera od 
właścicieli samochodów ciężarowych i autobusów. 
Zamiast 819 zł, za ciężarówkę powyżej 3,5 tony, 
pobiera 80 zł. Zamiast 1.367 zł za samochody 
ważące od 5,5 do 9 ton pobiera 100 zł. Za autobusy 
z wieloma miejscami trzeba tu rocznie zapłacić 450 
zł. Limity dopuszczają nawet 2,4 tys. zł opłaty.

Po co taka promocja? By przyciągnąć firmy. Ry-
zyko? Żadne. Przecież i tak gmina nie miała z tego 
tytułu praktycznie żadnych dochodów. Telefony się 
rozdzwoniły niemal natychmiast, dziś mają mniej 
więcej 300 tys. zł więcej w budżecie z tytułu tej 
jednej opłaty. Każde 300 tys. zł jest lepsze niż zero 
lub grosze, które były wcześniej. 
Zdecydowała po prostu matematyka. Te wpływy 
do budżetu to pieniądze, które wywalczyli tylko 
lepszym traktowaniem firm. 
Efekt? Jest za co remontować gminę.
Gminy, pod względem podatków, działają zupełnie 
jak państwa. Prześcigają się w obniżaniu tych, 
które mogą przyciągnąć inwestorów. A chętnych 
do tytułu „raju podatkowego” jest sporo. W tym 
roku tym mianem ogłosiła się również gmina 
„Trzemeszno”. „Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom przedsiębiorców działających w branży 
transportowej, 29 listopada 2017 roku rada miejska 
Trzemeszna podjęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych, które są bardzo korzystne i najniższe w Pol-
sce” - głosi komunikat na stronie gminy. Włodarze 
z regionu podkreślają, że ich tereny mogą służyć 
jako centrum logistyczne lub centra spedycyjne.
Czy nie są to przykłady i pomysły warte rozważenia 
w warunkach naszego powiatu? Niektóre z gmin 
mają przecież bardzo atrakcyjne położenie w są-
siedztwie autostrady, drogi ekspresowej, czy kolei. 

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii 

i absolwentem handlu zagranicznego; 
posiada kilkunastoletnie doświadczenie 

zawodowe – pracując na 
stanowiskach kierowniczych w sferze 

finansów, zarządzania projektami 
(w tym restrukturyzacji) oraz importu 
w największych firmach Podkarpacia



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30126

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

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

www.dobreubezpieczenia.eu

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

liczy na młode talenty!!!
Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją?

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
Kontakt tel: 

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 219 25

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

r ekspresowa gotówka
r w domu klienta
r dogodne spłaty rat
r pożyczki od 300 zl
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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!

przegląd KOLBUSZOWSKINr 208 25

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, Mieczysław Salach,  
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 i decyduje o wyborze tekstów do druku. 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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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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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



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

DRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


