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r PREZYDENT RP
NA OBCHODACH
100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI cd. czytaj na str. 3
r MARSZAŁEK SEJMU RP
W KOLBUSZOWEJ cd. czytaj na str. 19
r 100 KILOMETRÓW
NA STULECIE
cd. czytaj na str. 10

27
lat minęło...

MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Herby na pieczęciach urzędowych
używanych w latach 1867 - 1948

Herb na pieczęci Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowej,

Herb na pieczęci Urzędu Gminy Miasta Kolbuszowej,
używanej w 1880 r. (CPAHU we Lwowie)

Herb na pieczęci Szkoły Ludowej Czteroklasowej w Kolbuszowej, używanej w 1874 r. (AP w Rzeszowie)

Herb na pieczęci Szkoły Ludowej Pięcioklasowej w Kol-

Herb na pieczęci Magistratu Miasta Kolbuszowej,

Herb na pieczęci Zarządu Miejskiego w Kolbuszowej,

używanej w 1875 r. (CPAHU we Lwowie)

używanej w 1932 r. (AH MKL w Kolbuszowej)

buszowej, używanej w 1902 r. (CPAHU we Lwowie)

używanej w 1948 r. (AP w Rzeszowie)

Herby na powyższych fotografiach ukazane są w wielkim powiększeniu. Na oryginalnych odciskach pieczęci mają one wysokość kilkunastu milimetrów.
Wszystkie przedstawiają tarczę barokową typu polskiego, na której szczycie stoi polski orzeł biały wzoru wojskowego, bez korony. Zza niego labry. W polu
tarczy ręce z uściśniętymi dłońmi. Nad nimi krzyż kawalerski, pod nimi gwiazda sześciopromienna, heraldyczna. Takiego wzoru herbu używało oficjalnie
miasto powiatowe Kolbuszowa w latach 1867 – 1950. Fot. Benedykt Popek, Joachim Popek
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Prezydent RP na obchodach 100-lecia
odzyskania niepodległości

Setki mieszkańców wzięło udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda. Głowa państwa przyjechała do Kolbuszowej na zaproszenie: posła Zbigniewa Chmielowca,
Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia i Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych, pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby, w intencji poległych za ojczyznę oraz mieszkańców powiatu
kolbuszowskiego.
Następnie, na czele z wojskową asystą honorową oraz pocztami sztandarowymi, przedstawicielami władz, harcerzami, strzelcami, przemaszerowano na kolbuszowski Rynek. Po oficjalnym
przywitaniu, prezydent odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, którą poświęcił ks.
biskup Jan Wątroba.
Po odśpiewaniu hymnu i podniesieniu flagi
na maszt, prezydent wystąpił z przemówieniem,
w którym, mówił o zasłużonych mieszkańcach
Kolbuszowej, m.in. o Janku Bytnarze i ks.
Ludwiku Ruczce.
Kolejnym punktem programu było wbicie gwoździ do Tarczy Niepodległości przez: Prezydenta
RP Andrzej Dudę, Posła na Sejm RP Zbigniewa
Chmielowca, Senatora RP Zdzisława Pupę, Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę, Starostę
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia oraz Burmistrza
Kolbuszowej Jana Zubę.

Złożenie wieńców przed pomnikiem poświęconym
„Żołnierzom i Bohaterom walczącym
i poległym za wolność, niepodległość
i suwerenność Ojczyzny” poprzedziło
odczytanie Apelu
Pamięci i salwa honorowa.
Kwiaty wraz z prezydentem złożyli Jan
Szadkowski Prezes
oddz. Związku Sybiraków w Kolbuszowej oraz Franciszek Batory Wiceprezes Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” w Rzeszowie. Kolejne
wiązanki złożyli: Poseł Zbigniew Chmielowiec
oraz Senator RP Pan Zdzisław Pupa, Wojewoda
Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, przedstawiciele Wojska Polskiego, Komendant Wojewódzki
Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, Komen-

dant Powiatowy Policji w Kolbuszowej insp. Stanisław Babula, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kolbuszowej mł. bryg. Jacek
Nita, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek,
Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula,
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Zastępca
Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil.
Po części oficjalnej prezydent spotkał się
z mieszkańcami.
J.Mazur
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Początek jest najważniejszą częścią pracy

Inauguracyjna sesja MRM X kadencji odbyła się 16.10.2018r. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Wilk.

Zwracając się do młodzieży pogratulował im odwagi i zaangażowania
w działalność społeczną. Zaznaczył przy tym, że nie jest to praca lekka,
ale może być źródłem satysfakcji, bo młodzi radni mogą realizować swoje
potrzeby i pomysły, które przyczynią się do rozwoju naszego miasta i gminy.
Następnie młodzi radni powtarzając za Przewodniczącym RM. Krzysztofem
Wilkiem słowa przysięgi, złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali chusty.
Kolejnym punktem naszego posiedzenia był wybór Komisji Skrutacyjnej
w celu przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i dwóch zastępców
przewodniczącego MRM. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej. A. Grabiec przedstawiła wyniki. Przewodniczącym
MRM został Hubert Chodorowski z SP. Nr 2 w Kolbuszowej, zastępcami
wybrano Wiktorię Wilk i Maksymilian Wilk z SP. Nr 1 w Kolbuszowej. Następnie ukonstytuowały się cztery komisje stałe i przystąpiły do opracowania
planów pracy. Na tym posiedzenie zakończono.
Lucyna Urban

BARWY BIESZCZAD
PĘDZLEM I OBIEKTYWEM.

W dniu 27 października 2018r. w Galerii pod „Trąbami i Bębnem” Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Wetlina
2018”. W plenerach organizowanych (od 15 lat) przez kolbuszowską instytucję kultury, uczestniczą artyści, amatorzy i profesjonalni z Kolbuszowej, Sokołowa i Głogowa
Małopolskiego. Twórcy to miłośnicy artystycznego podejścia do rzeczywistości, którego wyrazem są prace plastyczne i fotografie. Efekty pleneru to wykonanych 21 prac
malarskich i rysunkowych i 51 fotografii. Bieszczadzki plener był bardzo oczekiwany
przez grupę i zrealizowany 5 - 6 października przy pięknej jesiennej pogodzie w okolicach Wetliny. Bazę dla twórców stanowiły pensjonaty Przysłupia.
W sobotni wieczór na wystawie pojawiła się
bardzo duża grupa zainteresowanych sztukami
plastycznymi i fotografiami. Sporą część publiczności stanowili artyści, twórcy, oraz ich rodziny
i znajomi. Była też spora grupa bywalców różnych
wydarzeń artystycznych. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli bardzo interesujące prace
wykonane w różnych technikach plastycznych,
obrazy i rysunki oraz bardzo dobre fotografie.
Zwiedzających wystawę ciężko było oderwać od
ekspozycji, w końcu to się udało. Wszyscy zasiedli na sali widowiskowej, by obejrzeć tradycyj-

ną prezentację poplenerową Tomasza Koczura
(jak zwykle ciekawą i dowcipną) i wysłuchać
klimatycznego koncertu „Tria Bożeny Mazur”.
Muzycy przenieśli nas w świat muzyki Martyny
Jakubowicz doskonale łączącej się z bieszczadzkimi pejzażami. W każdy dźwięk, każdy utwór
widzowie wsłuchiwali się z dużą wrażliwością;
wokalistkę Bożenę Mazur, gitarzystę Stanisława
Grelę i harmonijkarza Roberta Lenerta nagradzając
gromkimi brawami. Na zakończenie była pyszna
kawa i świetne ciastka z kolbuszowskich piekarni,
których sława ze względu na smak wyrobów sięga

coraz dalej poza okolicę. Z kolei przekąski w stylu
bieszczadzkim w dużym wyborze przygotowały
artystki kuchni z MDK.
Organizatorzy są zadowoleni, że ciekawa forma
łącząca różne dziedziny sztuki spotkała się znów
z zainteresowaniem publiczności.
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Dzień Edukacji Narodowej

Pracownicy gminnej oświaty obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W czwartek, 11 października odbyło się spotkanie władz samorządowych z nauczycielami oraz pracownikami szkół. Głównym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień najlepszym pedagogom.
W tym roku Nagrodę Burmistrza otrzymało 27 osób. Spotkanie zorganizowano w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Uroczystość rozpoczęła się
częścią artystyczną przygotowaną przez Szkołę Podstawową w Zarębkach.
Burmistrz Jan Zuba, Zastępca Burmistrza Marek Gil, V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Fryc, Inspektor Oświaty Ireneusz Kogut w uznaniu
zasług edukacyjnych wręczyli nagrody, które otrzymali:
Małgorzata Mroczek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
Izabela Syniec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
Urszula Szepieniec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
Elżbieta Czachor - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Mirosław Kaczmarczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Jolanta Lasota - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Elżbieta Skowrońska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
Ks. Stanisław Krasoń - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
Krystyna Magda - ZSS w Kolbuszowej Dolnej
Agata Oleniacz - ZSS w Kolbuszowej Dolnej
Barbara Wiącek - Szkoła Podstawowa w Przedborzu
Joanna Sieraczyńska - Szkoła Podstawowa w Widełce
Rafał Przywara - Szkoła Podstawowa w Widełce
Danuta Żądło - Szkoła Podstawowa w Weryni
Bożena Janus - Szkoła Podstawowa w Weryni
Teresa Saj - Szkoła Podstawowa w Przedborzu
Beata Pyra - Szkoła Podstawowa w Zarębkach
Kinga Frodyma- Stobierska - Szkoła Podstawowa w Domatkowie
Barbara Antosz - Szkoła Podstawowa w Bukowcu

Jan Dryja

31
października
2018r.
zmarł
Jan
Dryja długoletni uczestnik działań artystycznych zespołu ludowego „GÓRNIACY” z Kolbuszowej Górnej.
W sobotę 3 listopada 2018r. został pochowany na cmentarzu
parafialnym parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Kolbuszowej Górnej. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. proboszcz parafii Stanisław Krasoń.

Duchowny w ciepłych słowach przypomniał działalność artystyczną zmarłego, którą wzbogacał życie miejscowości i tym samym przyczyniał się do kultywowania naszego rdzennego dziedzic-

Bożena Branach - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej
Dorota Panek - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej
Alina Fieluba - Publiczne Przedszkole w Widełce
Małgorzata Gniewek - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej
Maria Biestek - Szkoła Podstawowa w Kupnie
Czesław Łopata - Szkoła Podstawowa w Kupnie
Barbara Czachor - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej
Małgorzata Hariasz - Publiczne Przedszkole w Widełce
Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymał Mariusz Szamraj.
Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów pedagogicznych złożyli również:
poseł Zbigniew Chmielowiec, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Dariusz
Bździkot przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
J.Mazur

twa kulturowego Lasowiaków. Zmarły z zawodu kierowca, stał się
na przestrzeni lat niezastąpionym królem Herodem
i poszukiwaczem coraz to nowych piosenek. Ludowy humorysta, niezastąpiony w skeczach, utalentowany opowiadacz dowcipów. Świetny tancerz, krewki, porywczy, autentyczny lasowiacki charakter.
W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale kiedy tylko mógł wspomagał swoich kolegów i koleżanki z zespołu w artystycznej doli i niedoli.
Oni z kolei jak tylko mogli pomagali mu, otaczali go opieką i przyjaźnią. W licznym gronie żałobników w dniu pogrzebu pożegnali go tradycyjną pieśnią żałobną. Podobnie jak w ich tak w pamięci publiczności
i społeczności Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej pozostanie on
zapamiętany.
Zasmucona stratą społeczność Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
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„Folklor
Rzeszowiaków” zrecenzowany

MYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Zapowiadana kilka miesięcy temu publikacja podsumowująca badania przeprowadzone w regionie rzeszowskim pt. „Folklor
Rzeszowiaków” została zrecenzowana.

Poniżej widoczne są fragmenty recenzji książki,
która jest w przygotowaniu. Pomagają one uświadomić sobie, czemu konkretnie będzie poświęcona,
jakie dziedziny są w niej opisane i jakie ma znaczenie dla znajomości kultury regionu.

ZAPROSZENIE

Z kolei prof. dr hab. Piotr Dahlig z Uniwersytetu
Warszawskiego napisał:

„Wywiady […] emanują prawdą życia w społecznościach lokalnych. Chociaż odnoszą się głównie do
domeny etnografii, mieszczą się i zasilają refleksję
uprawianą w naukach społecznych. Lektura całości
[…] uderza różnorodnością i całkowicie przeczy
miejskiemu mniemaniu o homogeniczności wsi.
W świetle omawianych badań mogłoby się wydawać akurat odwrotnie – że to w miastach wyrastają
ludzie bez właściwości, zacierają rodowody, uleDziękuję
serdecznie
gają standaryzacji myślenia, emocji,
języka.”
Prof.

6 Październik
2017 czwartek
W recenzji prof. dra hab. Jana Święcha z Instytutu
Etnologii i Antropologii
Uniwersytetu
nie zapraszamy
naKulturowej
wieczór
czytania
Jagiellońskiego można przeczytać:
powiadań
Agnieszki Czachor
„Przedstawione do recenzji artykuły są efektem badań terenowych
zorganizowanych przez
„Świerszcze
wybielone
na Muzeum
kość”
Kultury Ludowej w Kolbuszowej prowadzonych
żyseriiw Grzegorza
Wójcickiego.
latach 2014 – 2016. Zasięg
przestrzenny badań

Teksty czytają:
nta Dragan
Katarzyna Dypa
a Front
Urszula Kaczmarczyk
ciech Dragan
Karol Wesołowski
„Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15

wszystkim za udział w

objął obszar, który w literaturze przedmiotu przy- dr hab. Kazimierz moim
Ożóg zwieczorze
Uniwersytetu
autorskim, który odbył się 12
pisany jest grupie etnograficznej Rzeszowiaków. Rzeszowskiego zauważył:
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za proW zamyśle końcowym efektem ma być oprawadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
cowanie w formie monografii przedstawiające „Z największym zainteresowaniem studiuję
za świetną
Równocześnie gorąco
[…] worganizację.
czasie kowspółczesny obraz kulturowy interesującego nas najnowsze materiały zebrane
zapraszam
na
teatralną
promocję
mojej nowej
lejnych
wielkich
badań
terenowych
[…]
przez
terenu oraz określenie tempa przemian wybranych
pracowników
kolbuszowskiego
Muzeum
Kultury
areałów kulturowych, wskazanie tych, których
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”,
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
te potwierdzają
korzenie tkwią w lokalnej tradycji, i tych, które Ludowej. […] Badaniaktóra
odbędziewysoką
się 26 października
o godz. 19:00
kontakt: Jolanta Dragan
merytoryczną,
metodologiczną,
edukacyjną
(posą nowymi praktykami w naturalnym procesie
w „Galicji”.
pularyzatorską) rangę tej placówki muzealnej i tel. 17 227 12 96, wew. 37
rozwoju kultury.
Postawmy zatem pytanie: czy takie opracowanie jest jej ważność – także naukową – nie tylko dla spo- e-mail: zbiory@muzeumkolbuszowa.pl
potrzebne? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że łeczności lokalnej Podkarpacia, szczególnie dla
tak. Z jednej strony będzie ono dokumentem współ- mieszkańców Rzeszowszczyzny, ale i dla nauki
angażowało się
czesnego obrazu kulturowego Rzeszowiaków, (humanistyki) polskiej.”
kilkadziesiąt osób.
z drugiej zaś dopełnieniem wcale niemałego doUczniowie
mieKsiążki
można
spodziewać
się już na Gwiazdkę.
robku publikowanego etnografów i regionalistów,
koncentrujących się w przeszłości na opisie zjali okazję poznać
wisk, które umownie określamy tradycyjną kulturą
dziedzictwo kultuLudowej
organi- tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy:
ludową”.

WStęP Wolny

ura wsi. Moja kultura
uga edycja konkursu

y
m 2017/2018 kolejKultura wsi. Moja
udziału wszystkich
szkół ponadgimnabywa się pod patroctwa i Rozwoju Wsi
ewództwa Podkar-

chcą dowiedzieć się,
ów województwa podkulturze wsi i małych

wziąć udział indywiduskładające się maksymnazjów i szkół ponadem jest przygotowanie
, reportażu radiowego,
mu dokumentalnego. W

„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swoimi klasami wezmą również udział w wycieczce
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej,
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych
imprez folklorystycznych w województwie podkarpackim.
Pierwsza edycja konkursu spotkała się z
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

rowe i historyczne
regionu,
a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały zebrane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące konkursu 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

ejsce na Twoją reklamę!
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„Jednym dźwiękiem wyłamuję drzwi
„w ramach Programu Równać Szanse 2017

W dniu 16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie odbyło się uroczyste podsumowanie 16
miesięcy realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „LOLEK” w Kupnie.
Nasze początki zaczęły się od wspólnego ogniska,
na którym poznaliśmy się na nowo, a to pociągnęło za sobą nowe wydarzenia. Podczas projektu
uczestniczyliśmy w spotkaniach, które odbywały
się z panem A. Łęgą i panem P. Waleckim, ale
również spotykaliśmy się we wspólnym gronie,
a naszym celem było nagranie płyty i przezwyciężenie swoich słabości. Bieszczady- piękna, a
zarazem malownicza kraina. Tam odbyła się nasza
pierwsza, wspólna wycieczka. Wsparcie i siły a
przede wszystkim chęci to przepis na wejście na
najwyższy szczyt Bieszczad -Tarnicę. Było ciężko, ale daliśmy radę. Wyciągnęliśmy z niej dużo
dobrego, zmotywowało nas to do dalszych działań.
Podróże to nie tylko to, co robiliśmy w projekcie.
Braliśmy udział również w konkursach m.in. w
Przeglądzie Piosenki Turystycznej, gdzie zajęliśmy
I miejsce. Ostatnia nasza wspólna podróż była
połączona z nagrywaniem płyty. Zwiedziliśmy
Beskid Niski - interesujące i jak się później okazało zaskakujące miejsce, które było pełne niespodzianek i zwrotów akcji. Zwieńczeniem naszego
pobytu były niekiedy męczące i wyczerpujące
godziny spędzone w studiu. Dzięki p. Ewie Siem-

biedzie i panu Grzesiowi, którzy nas wspierali był
to niezapomniany czas i na pewno zmienił on nas.
Nasz projekt się kończy, ale piosenki i wspomnienia pozostaną w naszej pamięci na długo. Nauczyliśmy się tutaj dużo, poznaliśmy wielu wspaniałych
ludzi i zwiedziliśmy niezwykłe miejsca. Choć trud-

Wygrane duety

W sobotę, 17.11. uczestnicy projektu „Jednym dźwiękiem wyłamuję drzwi”, działającym
przy Stowarzyszeniu „Lolek w Kupnie” i Szkole Podstawowej w Kupnie odebrali nagrody w wojewódzkim konkursie pt. „Jesienią góry są najszczersze” w kategorii: „piosenka” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16 w Rzeszowie pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Wojewody Podkarpackiego i Rektora Politechniki Rzeszowskiej.
Laureatami zostali:
I miejsce – Amelia Kuna i Karolina Dziuba za
piosenkę „Pocztówka z Beskidu”
II miejsce – Karolina Niezgoda i Krystian Antos
– „Noc w Bacówce”
Komisja konkursowa podkreśliła bardzo wysoki
poziom artystyczny naszych uczestników.

Opiekunami Projektu w ramach Programu Równać
Szanse 2017 byli: Urszula Puzio – Szewc, Ewa
Siembida i Mariusz Szamraj, a laureaci konkursu są uczniami i absolwentami w Gimnazjum w
Kupnie.

no nam się pożegnać możemy powiedzieć: ‘‘ Do
zobaczenia na szlaku...”
Koordynator projektu: mgr Urszula PuzioSzewc
Uczestnik projektu: Ania Mazan
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
NIEZWYKŁE SPOTKANIE
Na początku października odwiedził przedszkole niezwykły gość z Zambii.
Była to siostra zakonna, rodowita Afrykanka, która należy do wspólnoty sióstr
Służebniczek Starowiejskich posługujących w przedszkolu.
Siostry Służebniczki Starowiejskie do Zambii wyjechały 90 lat temu.
W placówkach służą jako pielęgniarki, felczerki, lekarki. Praca ich jest bardzo ciężka z tytułu braku podstawowych leków, środków opatrunkowych,
przyrządów. Ludność tamtejsza jest niedożywiona, odwodniona, narażona na
choroby tropikalne, wśród których szczególnie niebezpieczna jest malaria. Jest
tam również ogromna liczba sierot, których rodzice umarli na AIDS. Siostry
prowadzą szpitale misyjne i przychodnie zdrowia. Niemal każda misja, a jest
ich 30 w afrykańskiej prowincji, prowadzi ochronki. Prowadzone są również
szkoły podstawowe i średnie. Edukacja obejmuje nie tylko sieroty, ale również
dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych. Dla sióstr ważne jest, aby dać im
wykształcenie. Jak same siostry mówią: „lepiej dać komuś wędkę niż rybę”.
Innymi słowy: ważne jest, aby kształcić dzieci i młodzież. Doraźna pomoc
nie da takich efektów.
W Zambii i Republice Południowej Afryki pracuje około 170 sióstr tubylczych, a Polek zostało 12. Siostry Afrykanki znakomicie zastępują swoje
Polskie współsiostry. Bardzo dobrze znają kulturę, obyczaje, wiedzą jak podejść do ludzi, jak ich do czegoś zachęcić, czego od nich wymagać. Obecnie
prowincja przeżywa rozkwit, otwierają się nowe domy, placówki, gdzie siostry
zajmują się dziećmi i młodzieżą.
I właśnie o swojej pracy opowiadała siostra Afrykanka, która przyjechała
do Polski na urlop. Przedszkolaki z zafascynowaniem słuchały opowiadań
niezwykłego gościa o przyrodzie, kulturze, zwyczajach panujących w Zambii,
a także o swoich afrykańskich rówieśnikach, których dzieciństwo przebiega
zupełnie inaczej niż dzieci w Polsce. Jest uboższe, trudniejsze, dlatego gość
prosił przedszkolaków o modlitewne wsparcie w intencji dzieci i sióstr pracujących w Zambii.
(na stronie www.sluzebniczkinmp.pl
można znaleźć informacje jak pomóc misji w Zambii)

Po wstępnym zapoznaniu się przedszkolaków, rozpoczęła się wyśmienita
zabawa. Dzieci szybko znalazły ze sobą wspólny język, inicjowały i realizowały coraz to inne pełne inwencji pomysły.
Świeże powietrze i ruch, wzmogły apetyt i jako, że był to dzień pieczonego ziemniaka to właśnie one królowały na stole, wraz z pieczoną kiełbaską.
Jako, że wszyscy znakomicie się spisali, każdy przedszkolak za zakończenie
otrzymał Medal „Super Przedszkolaka”.

Wspólne gry i zabawy przedszkolaków podczas obchodzonego „Dnia pieczonego ziemniaka”.

KONKURS PAPIESKI
W październiku po raz kolejny zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Kupnie Konkurs Papieski. Wzięły w nim udział również przedszkolaki z ochronki. W kategorii: recytacja wiersza – II miejsce zajęła Zosia
Tomczyk. W kategorii plakat rodzinny: I miejsce: Hania Abbas, Tymoteusz
Rusin, Ania i Zosia Tomczyk; II miejsce zdobyła Julka Trześniowska i Kinga
Raszewska. Gratulujemy!

WYCIECZKA DO MUZEUM BOMBEK

W drugiej połowie października przedszkolaki wybrały się na wycieczkę
do Muzeum Bombek w Nowej Dębie. Dzieci miały możliwość obejrzenia
różnego rodzaju bombek w różnych kolorach i w przeróżnych kształtach. Zapoznały się z procesem ich powstania i dekoracji. Dzieci były pod ogromnym
wrażeniem precyzji i dokładności, z jaką wykonywane są ozdoby choinkowe.
Przedszkolaki miały okazję zabawić się w dekoratora bombek, co nie
okazało się wcale prostą sprawą. Własnoręcznie wykonaną bombkę dzieci
zabrały ze sobą do domu, otrzymały także bombkę ze swoim imieniem. Będą
one znakomitą ozdobą świątecznej choinki.

Siostra zakonna, rodowita Afrykanka, która należy do wspólnoty sióstr Służebniczek Starowiejskich posługujących w przedszkolu była gościem ochronki.

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W październiku na zaproszenie dyrektor przedszkola s. Bożeny do ochronki
przybyła grupa przedszkolaków z Wolicy Piaskowej wraz ze swoimi nauczycielkami i opiekunami.
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PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wycieczka przedszkolaków do Muzeum Bombek w Nowej Dębie.

DZIEŃ ORIGAMI
Dnia 24 października przypada Światowy Dzień Origami. Origami to
japońska sztuka składania papieru. Tradycyjne origami polega na stworzeniu
figur z kwadratowego arkusza poprzez zaginania, bez użycia nożyczek i kleju. Według Japończyków Origami pomaga w nauce matematyki, geometrii.
Ćwiczy sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań wg
ściśle określonej kolejności.
Przedszkolaki również spróbowały się zmierzyć z tą sztuką. Okazało się, że
wcale nie jest to prosta sprawa. Udało się jednak wykonać królika z papieru
oraz domek. Dzieci były bardzo dumne ze swoich małych dzieł.

Dzieci były bardzo dumne ze swoich małych dzieł.

TEATR W PRZEDSZKOLU
Dnia 30 października ochronkę odwiedził Teatr „Zielony Melonik”, który
wystawił przedstawienie pt. „Gdzie jest Staś?”.
Historia – bardzo na czasie, opowiadała o chłopcu, który z wesołego, radosnego dziecka stał się smutnym, znerwicowanym, wskutek uzależnienia od
komputera. Przedstawienie miało na celu przestrzec dzieci przed spędzaniem
nadmiernej ilości czasu przed komputerem grając w gry lub surfując w Internecie i okazało się być tematyką bardzo znaną i bliską przedszkolakom.

Teatr „Zielony Melonik” odwiedził przedszkole.

„Dzisiaj wielka jest rocznica
11 listopada
Tym co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa…
...W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.”
W tym roku przypada niezwykle ważna, bo 100. Rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
W Przedszkolu Niepublicznym pw. Św. Józefa w Kolbuszowej już od
września trwały przygotowania do tego doniosłego wydarzenia. Dzieci
poznawały wydarzenia z przeszłości Polski, dzieje słynnych Polaków, jak
chociażby Ignacego Jana Paderewskiego, który po wielokroć powtarzał:
„walczyć o ojczyznę to największy obowiązek i największy dla Polaka
zaszczyt”. Uczyły się patriotycznych pieśni i wierszy, aby zadość uczynić
słowom Józefa Piłsudskiego: „Uczcie się historii. Znajomość jej jest bardzo
potrzebna w życiu”. Zasadziły również wspólnie „Drzewo Pamięci” jako
symbol życia i wolności.
W dniu 9 listopada odbyła się uroczysta wieczornica patriotyczna, której
przedsmak przedszkolaki poczuły już w godzinach dopołudniowych podczas
wspólnego odśpiewania hymnu Polski o godz. 11.11 (zgodnie z propozycją
minister edukacji) wspólnie z wieloma tysiącami przedszkolaków i uczniów
w przedszkolach i szkołach w całej Polsce.
W uroczystej akademii uczestniczyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie
przedszkolaków oraz zaproszeni goście: Matka Prowincjalna s. Bronisława
Wieczorek, siostra wikaria, proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej ks. Lucjan Szumierz, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, a także Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Uroczystość
rozpoczęła dyrektor ochronki s. Bożena Ostrowska, która przywitała wszystkich przybyłych gości.
Przedszkolaki rozpoczęły występ od uroczystego odtańczenia poloneza, by
następnie przedstawić scenkę dotyczącą rozbiorów Polski oraz odzyskania
przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Dzieci śpiewały pieśni patriotyczne,
których wykonanie porywało widzów za serce i niejednemu z gości wycisnęło
łzy z oczu.
Wierzymy, że głęboko wzruszające sceny na długo pozostaną w pamięci
i sercach nie tylko widzów, ale przede wszystkim przedszkolaków i bliskie
im staną się słowa Henryka Sienkiewicza, które warto pamiętać: „Sławić
wszystko co polskie, kochać naród polski, czcić jego przeszłość i wierzyć
w jego przyszłość”.
Anna Zawisza

Uroczysta wieczornica patriotyczna z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
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Niektórzy lubią poezję

W ramach XXVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej 4 października 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce spotkanie autorskie z rosyjskim poetą, tłumaczem i bardem Valdmirem Stockmanem. To artysta, który świetnie mówi po polsku, ponieważ od 26 lat mieszka w Polsce, a językiem polskim interesował się od czasów młodości.
W Bibliotece Szkolnej zaprezentował uczniom
swoje wiersze po polsku i po rosyjsku. Opowiadał
o procesie twórczym i o trudności w tłumaczeniu poezji. Następnie zaprezentował swoje pieśni
przy akompaniamencie gitary. W ciekawy sposób
mówił o twórcach rosyjskiej pieśni bardowskiej
Bułacie Okudżawie i Włodzimierzu Wysockim.
Zachwycił młodych słuchaczy pasją, z jaką opo-

wiadał o swoich zainteresowaniach oraz dużymi
umiejętnościami wokalnymi. Padło bardzo wiele
pytań ze strony uczniów i spotkanie przybrało
formę interesującego dialogu artysty i nastolatków, których zafascynowała poezja czytana
i śpiewana.
Spotkanie w ramach Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Poetyckiej odbyło się

w naszej szkole po raz kolejny dzięki współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
w Kolbuszowej. Jest dowodem na to, że wciąż
„niektórzy lubią poezję”, jak mówiła Wisława
Szymborska. Takich uczniów w Widełce znalazło
się sporo.

Renata Peret

100 kilometrów na stulecie

Już po raz VI Kolbuszowski Klub Nordic Walking włączył się w obchody Święta Niepodległości. W związku z piękną, 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości KKNW zorganizował 11 listopada 2018 r. Marsz Niepodległości. Maszerujący mieli
specjalne wyzwanie - zrobić 100 kilometrów na 100-lecie wolności, idąc ulicami od Kościuszki do Piłsudskiego.
Zadanie zostało wykonane - członkowie Klubu,
sympatycy chodzenia z kijkami i mieszkańcy miasta utworzyli ponad 100 osobową kolumnę. Pokonali kilometrowy odcinek z parkingu przy ulicy 11
Listopada do Stadionu. Po spotkaniu na parkingu,
wspólnym odśpiewaniu hymnu utworzyliśmy biało-czerwoną kolumnę, by we wspólnym marszu,
do wtóru werbla przemaszerować ulicami miasta.
Przed wyruszeniem każdy otrzymał odblaskową
opaskę w barwach narodowych z napisem Niepodległa, ufundowaną przez Starostwo Kolbuszow-

skie. Maszerującym sprzyjała piękna, słoneczna
pogoda, poprawiając i tak wyśmienite nastroje.
Ważnym akcentem był udział harcerzy i uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum. Biało-czerwona
kolumna szła ulicą 11 Listopada, Kościuszki, wokół ronda, następnie na Rynku zatrzymaliśmy się,
by zrobić wspólne zdjęcie na tle pomnika i studni.
Po sesji zdjęciowej ruszyliśmy dalej tak, aby ulicą
Piłsudskiego dojść na stadion. Tu tradycyjnie już
zrobiono kolejne wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Tu na każdego uczestnika czekała niespodzianka,
ufundowana przez Zarządy Osiedli wraz z Zarzą-

dem Fundacji - piękne okolicznościowe medale
jako pamiątkę wspólnego maszerowania. Po wręczeniu, krótka sesja zdjęciowa z medalami i można
było zasiąść do stołu, by wspólne świętować.
Nad bezpieczeństwem maszerujących czuwały
służby porządkowe, Policja oraz Straż Miejska,
którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu za
przybycie i wspólne świętowanie Niepodległości.
Zapraszamy do udziału w kolejnych Marszach
i imprezach organizowanych przez Kolbuszowski
Klub Nordic Walking.
KKNW
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Kolbuszowa świętowała 100 lat
Niepodległości Polski

Uroczysta akademia, bale, marsz nordic walking i wspólne śpiewanie hymnu – mieszkańcy uczcili setną rocznicę odzyskania
niepodległości. W dniach 9-11 listopada nie zabrakło wydarzeń kulturalnych i sportowych.
W piątek, 9 listopada w Szkole Podstawowej
Nr 1 odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie
szkoły zaprezentowali okolicznościowy program
słowno-muzyczny. Po przedstawieniu wręczono
nagrody zwycięzcom „Powiatowego Konkursu
Interdyscyplinarnego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości” oraz konkursu „Niepodległa w obiektywie- rekonstrukcja fotografii
międzywojennej” Następnie wystąpili laureaci
Konkursu Piosenki Patriotycznej.
Rocznicę odzyskania niepodległości świętowano
również na sportowo. W sobotę, 10 listopada zorganizowano Międzynarodowy Turniej Oldbojów.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn z kraju i zagranicy. W hali LO zagrali oldboje: z Tiszaújváros
(Węgry), Romanowa (Ukraina), Nowojaworowska
(Ukraina), Humennego (Słowacja), Sniny (Słowa-

OGŁOSZENIA UMIG

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:

■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

cja), a także Oldboje Kolbuszowa, Kaziki Kolbuszowa i Gol Team Oldboys Sędziszów Małopolski.
Wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbył się
Bal Niepodległości. W spotkaniu, wzięło udział
kilkadziesiąt osób. Bal rozpoczęto śpiewaniem
pieśni patriotycznych. Zabawę taneczną poprzedził
wspólny polonez. Dla gości przygotowano poczęstunek oraz biało-czerwony tort. Każdy, otrzymał
pamiątkowy kotylion.
Rano, 11 listopada na ulicach miasta zagrała Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.
O godz.10.15 delegacje złożyły kwiaty na grobach
Powstańców Listopadowych, Styczniowych, ks. L.
Ruczki – Ojca Sybiraków i Legionistów.
Pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom
i Bohaterom Walczącym i Poległym za Wolność
i Suwerenność Ojczyzny” władze powiatu i gminy,

przedstawiciele służb mundurowych oraz harcerze
złożyli kwiaty. Zapalono również znicze. Następnie przy akompaniamencie orkiestry, mieszkańcy
wspólnie zaśpiewali hymn.
Po południu Kolbuszowski Klub Nordic Walking
zorganizował Marsz Niepodległości. Przez miasto
przeszło ponad stu uczestników. Trasa prowadziła
od ulicy 11 Listopada, przez Rynek, ul. Piłsudskiego na stadion.
W tym dniu, świętowali również najmłodsi. W hali
LO dla przedszkolaków przygotowano Bal Niepodległości. Program obejmował m.in.: odśpiewanie hymnu, teatrzyk dla dzieci, wspólne ułożenie
flagi biało-czerwonej. Organizatorem imprezy był
Zarząd Osiedla nr 1, 2, 3, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, pod patronatem Burmistrza
Kolbuszowej.

Rodzinie zmarłego
Śp. Piotra Jachyry
Notariusza

wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy Urzędu Miejskiego

Grzegorzowi Dzimiera

Komendantowi Straży Miejskiej w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy
Urzędu Miejskiego
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I sesja Rady Miejskiej w Kolbuszowej

19 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
Porządek sesji przewidywał złożenie ślubowania przez Burmistrza Kolbuszowej oraz Radnych Rady Miejskiej wybranych 21
października 2018 roku, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących, a także przewodniczących i członków komisji stałych.
RADNI RADY MIEJSKIEJ (2018-2023)
1. Bochniarz Barbara
2. Dragan Julian
3. Dworak Stanisław
4. Draus Barbara
5. Fryc Józef
6. Halat Grażyna
7. Kaczanowski Adam
8. Kaczmarczyk Mirosław
9. Karkut Michał
10. Kluza Krzysztof
11. Maziarz Grażyna
12. Michno Paweł
13. Panek Piotr
14. Pytlak Zbigniew
15. Pik Dorian
16. Rumak Stanisław
17. Szafraniec Barbara
18. Wójcicki Krzysztof
19. Wiktor Bronisław
20. Wilk Krzysztof
21. Ząbczyk Roman
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kolbuszowej wybrano Krzysztofa Wilka, a wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Kluza
oraz Krzysztof Wójcicki.
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Kolbuszowej:

KOMISJA REWIZYJNA
1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Ko
misji
3. Julian Dragan
4. Stanisław Dworak
5. Józef Fryc
6. Paweł Michno
7. Zbigniew Pytlak

KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

1. Stanisław Rumak - Przewodniczący Komisji
2 Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego
Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Julian Dragan
5. Stanisław Dworak
6. Adam Kaczanowski
7. Mirosław Kaczmarczyk
8. Krzysztof Kluza
9. Roman Ząbczyk

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY,
KULTURY FIZYCZNEJ, OPIEKI
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Szafraniec - Z-ca Przewodniczącego
Komisji
3. Józef Fryc
4. Krzysztof Kluza
5. Piotr Panek
6. Dorian Pik
7. Krzysztof Wójcicki

KOMISJA MANDATOWO REGULAMINOWO - SAMORZĄDOWA
1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego
Komisji
3. Barbara Draus
4. Grażyna Halat
5. Adam Kaczanowski
6. Barbara Szafraniec
7. Krzyszfot Wójcicki

KOMISJA ROLNICTWA I
INWENTARYZACJI MIENIA
1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Dworak
4. Michał Karkut
5. Grażyna Maziarz
6. Zbigniew Pytlak
7. Roman Ząbczyk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I
PETYCJI

1. Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący
Komisji
2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Michał Karkut
5. Dorian Pik
6. Stanisław Rumak
7. Roman Ząbczyk
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Tereny wokół stawów w Weryni

Zagospodarowano tereny wokół stawów w Weryni. W ramach zadania powstała infrastruktura dla wędkarzy oraz uczestników
lekcji przyrodniczych.
Koszt przedsięwzięcia to około 350 tys. zł. z czego
200 tys. zł, stanowi dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na
lata 2014-2020.

Wybudowano parking, budynek wiaty służącej
celom rekreacyjnym oraz budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Wytyczono chodniki. Stanęły również stojaki na rowery.

Podkreślono walory przyrodnicze tego miejsca.
Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zamontowano tablice informujące o występującej na tym terenie
florze i faunie.
J. Mazur

WYCIECZKA DO WIOSEK ŚWIATA – PARKU
EDUKACJI GLOBALNEJ

Dzieci z PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej zwiedziły Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej
w Krakowie oraz wzięły udział w warsztatach, na których odkrywały niezwykłe oblicza Arktyki. Wioski Świata w Krakowie to jedyne
miejsce w Polsce, ale i w Europie, gdzie różnorodne kultury znajdują się obok siebie, na wyciągnięcie dłoni. Wokół wielkoformatowej mapy świata ułożonej z kostki brukowej powstały zabudowania charakterystyczne dla wszystkich kontynentów - tradycyjna
afrykańska wioska, papuaski dom na palach, andyjska chata, oryginalna mongolska jurta, indiańskie tipi, południowoamerykański slums, a także nietopniejące igloo. W domkach podziwiać można oryginalne stroje, instrumenty oraz przedmioty codziennego
użytku przywiezione z różnych części świata.
Po zwiedzeniu Wiosek Świata uczniowie byli także
na Wawelu i w krypcie, gdzie spoczywa Marszałek
Józef Piłsudski oraz Prezydent Lech Kaczyński
wraz z małżonką. To była doskonała okazja, aby

jeszcze raz uczcić 100 lecie Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Wycieczka była możliwa dzięki grantowi pozyskanemu przez TPHK w ramach konkursu „Ty-

dzień Edukacji Globalnej 2018” realizowanego
przez Fundację Edukacja dla Demokracji będącego elementem projektu „Edukacja globalna –
2018. Regranting dla organizacji pozarządowych”,
współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP.
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XVI Gminny Festiwal Papieski w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie
Z okazji obchodów Dnia Papieskiego w dniu 14.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie
został zorganizowany XVI Gminny Festiwal Papieski. Główne cele festiwalu to
pogłębienie znajomości osoby i twórczości Jana Pawła II i upowszechnienie jej
w środowisku oraz promowanie młodych
talentów.

Festiwal przeprowadzono w następujących kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne, list.
Eliminacje zostały przeprowadzone w dniu 8
października 2018 r. a udział w nich wzięło 204
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz nadesłano 196 pięknych prac
plastycznych.

W niedzielę, 14 października - Dzień Papieski, odbył się uroczysty finał, podczas, którego wystąpili
laureaci w poszczególnych kategoriach.
Nagrody za zajęcie I miejsc wręczali zaproszeni
goście: Ks. Dziekan Prałat Kazimierz Osak, Pan
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Pani
Ewa Draus Radna Sejmiku woj. podkarpackiego,
Burmistrz Kolbuszowej Pan Jan Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Wilk, Prezes
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Pan
Grzegorz Romaniuk, Radny z Kupna Pan Julian
Kłoda, osoby zasłużone dla Kupna: Pan Józef Jakubczyk i Pan Adam Przybyło oraz zaproszeni
dyrektorzy szkół i przedszkoli. Po uroczystym

Elżbieta Chmielowiec

Remont kwatery żołnierzy
Wojska Polskiego z 1939 r.

Na ukończeniu jest remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r., na
cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Prace obejmowały demontaż zużytych elementów pomnika, odgrzybianie, dezynfekcję oraz czyszczenie.
Zamontowane zostały nowe płyty granitowe na
murku otaczającym kwatery oraz wymieniono krzyże. Odnowiono również pomnik pomiędzy nimi.

koncercie można było podziwiać wystawę prac
plastycznych oraz skosztować „ kremówek papieskich”.
Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom festiwalu, ich opiekunom dydaktycznym oraz kochanym rodzicom za wspaniałe przygotowanie i udział w Festiwalu, który
co roku odbija się szerokim echem w środowisku
lokalnym. Cieszy nas, że Festiwal jest miejscem
kuźni talentów indywidualnych i zbiorowych,
jednoczy i scala rodziny, które tak licznie angażują się i współtworzą tę uroczystość. To do Was
wszystkich odnoszą się słowa naszego Wielkiego
Rodaka Świętego Jana Pawła II „ Wy jesteście
moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją świata”.

Elementy metalowe pomnika oczyszczono oraz zabezpieczono przed powstawaniem patyny. Pomiędzy nasadzeniami wysypany został grys granitowy.

Zarówno kwatery, jak i pomnik wymagały gruntownego remontu. Ostatnie prace wykonano na
przełomie lat 60. i 70.
Na remont pomnika i kwater gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości prawie
53 tys. zł, z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 tys. zł. Koszt wszystkich prac
wyniósł prawie 120 tys. zł.
J.Mazur
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Zakończyły się prace przy rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej na ul. Piłsudskiego 111. Inwestycja wyniosła 1,2 mln zł.
Przebudowano budynek byłej betoniarni - dostosowano pomieszczenia magazynowe betoniarni pod
działalność PSZOK. Do użytku jest szesnaście wiat
garażowych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach zadania wyremontowana została również droga i plac przywagowy
oraz wybudowana waga samochodowa.
Na wykonanie inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys. zł., z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa
Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
Punkt jest czynny: w poniedziałki i środy w godz.
9.00-17.00, we wtorki, czwartki i piątki w godz.
7.00-15.00. W 3-cią sobotę każdego miesiąca
w godz. 8.00-14.00, w 3-ci poniedziałek każdego
miesiąca PSZOK będzie nieczynny.

W PSZOK-u, mieszkańcy mogą oddać problemowe odpady komunalne, m.in. przeterminowane
lekarstwa, opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, i inne odpady

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
Szczegóły oraz zasady odbioru odpadów
w PSZOK-u na ulotce informacyjnej.
J. Mazur
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Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuje za udział w wyborach samorządowych.
Szczególnie dziękuję tym Państwu, którzy okazali mi swoje
zaufanie i obdarzyli mnie poparciem.
Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania.
Z wyrazami szacunku
Jan Zuba

Inwestycje drogowe

Ponad 1 mln zł wyniosła rozbudowa ul. Piaskowej oraz przebudowa ul. Krakowskiej. Zakres prac to: roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników oraz ułożenie warstwy z betonu asfaltowego. Na ulicy Krakowskiej wyremontowany został odcinek o dł. 865 m. Na ul. Piaskowej rozbudowa obejmuje odcinek o dł. 285 m. Prace dobiegają końca.
Przebudowano ul. Warzywną. Koszt inwestycji to
ponad 200 tys. zł. Asfalt został położony na odcinku 138 m. Na realizację zadania gmina otrzymała
dotację w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1501 km 0+008,75 – 0+134
w Kolbuszowej. Koszt zadania wyniósł prawie 222
tys. zł. W ramach inwestycji została przebudowa-

na droga pomiędzy Domem Weselnym Dworek a
Galerią nad Nilem. Zadanie polegało na budowie
kanalizacji deszczowej, wykonaniu nawierzchni
jezdni z kostki betonowej i chodnika.
Do dyspozycji mieszkańców jest prawie 50 miejsc
postojowych, w tym 34 na parkingu przy Urzędzie
Miejskim oraz dodatkowe 15 na placu obok budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł. W ramach

parking przy Urzędzie Miejskim

ul. Warzywna

ul. Piaskowa

ul. Krakowska

budowy parkingu przeprowadzone zostały roboty
ziemne, wykonane odwodnienie, podbudowa miejsc
parkingowych oraz wykonana jezdnia manewrowa.
Na realizację zadania gmina otrzymała promesę na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Podpisano umowę na wykonanie odcinka drogi
gminnej Widełka-Majdan. Zakres robót obejmuje
przebudowę drogi na długości 285 m. Koszt zadania
to ponad 170 tys. zł.
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Rada Powiatu Kolbuszowskiego VI kadencji
rozpoczęła pracę

W sobotę (17 listopada) Rada Powiatu Kolbuszowskiego VI kadencji rozpoczęła swoją pracę. Podczas sobotniego posiedzenia
wybrany został Starosta Kolbuszowski, jego Zastępca, Zarząd Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu. Ukonstytuowały się
również Komisje Stałe Rady.
Wybór Przewodniczącego Rady, Starosty Kolbuszowskiego, Wicestarosty, Zarządu Powiatu
oraz Wiceprzewodniczących Rady odbywał się
w głosowaniu tajnym. Decyzją radnych na stanowisko Starosty Kolbuszowskiego wybrany został
Józef Kardyś, funkcję Przewodniczącego Rady

Uroczyste ślubowanie. Fot. B. Żarkowska

Głosowanie.

Powiatu piastował będzie Mieczysław Burek, zaś
na zastępcę Starosty Kolbuszowskiego wybrano
Wojciecha Cebulę. W skład Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego natomiast weszli: Henryk Wojdyło,
Józef Prymon oraz Marek Kuna. Wiceprzewod-

niczącymi Rady Powiatu zostali Emil Wilk oraz
Zbigniew Ofiara.
W Radzie Powiatu Kolbuszowskiego pojawiło
się pięć nowych twarzy: Jerzy Magda, Roman
Petejko, Ewa Posłuszny, Grażyna Wyka oraz Maria
Zawada.

Wybór Przewodniczącego Rady, Starosty Kolbuszowskiego, Wicestarosty,
Zarządu Powiatu oraz Wiceprzewodniczących Rady odbywał się w głosowaniu tajnym.

Głos oddany do urny.
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Członkowie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego (od lewej): Marek Kuna, Józef Prymon i Henryk Nowy radny Roman Petejko oddaje swój głos.
Wojdyło.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego Mieczysław Burek i jego zastępcy (po lewej) Emil Wilk, (po prawej) Zbigniew Ofiara.

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI
STAŁYCH RADY
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Roman Petejko
Jerzy Magda - Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Kopeć - Sekretarz
Członkowie:
Barbara Wojnas
Ewa Posłuszny

KOMISJA GOSPODARKI MIENIEM
I FINANSÓW
Przewodniczący: Barbara Wojnas
Członkowie:
Lucjan Wilk
Grzegorz Romaniuk
Józef Prymon
Henryk Wojdyło
Zbigniew Ofiara

KOMISJA PROMOCJI, EDUKACJI,
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Przewodniczący: Grażyna Wyka
Członkowie:
Ewa Posłuszny
Maria Zawada
Jerzy Magda
Lucjan Wilk

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY
ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący: Stanisław Kopeć
Członkowie:
Henryk Wojdyło
Emil Wilk
Zbigniew Ofiara
Marek Kuna
Marian Hopek

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY
RODZINIE I SPRAW SPOŁECZNYCH
Przewodniczący: Maria Zawada
Członkowie:
Grzegorz Romaniuk
Józef Prymon
Roman Petejko
Emil Wilk
Grażyna Wyka

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI
Przewodniczący: Ewa Posłuszny
Członkowie:
Barbara Wojnas
Stanisław Kopeć
Jerzy Magda
Lucjan Wilk
Opr. Barbara Żarkowska

NOWI RADNI RADY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Jerzy Magda

Roman Petejko

Ewa Posłuszny

Grażyna Wyka

Maria Zawada
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Marszałek Sejmu RP w Kolbuszowej

W środę (17 października), Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński odwiedził Kolbuszową.
W środowe przedpołudnie Pan Marszałek najpierw gościł w Zespole Szkół Technicznych w
Kolbuszowej, gdzie spotkał się z nauczycielami
szkoły. Podczas spotkania poruszane były kwestie
związane z reformą oświaty oraz kwestie dotyczące spopularyzowania kształcenia zawodowego.
Na koniec wizyty Marszałek Marek Kuchciński
obejrzał poszczególne klasopracownie oraz bazę
sportową, jaką dysponuje kolbuszowski ZST.
Kolejnym punktem środowej wizyty Marszałka
Marka Kuchcińskiego była konferencja prasowa,
zorganizowana w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
prasy lokalnej, radia oraz TVP. Podczas spotkania
mowa była o budowie drogi ekspresowej łączą-

cej m.in. Rzeszów z Radomiem i
Warszawą, rozmawiano również o
projekcie ustawy Funduszy Dróg
Samorządowych, który zakłada
dofinasowanie na budowę i remontów dróg lokalnych.
W spotkaniach z Marszałkiem RP
udział wzięli również: Posłanka
RP Krystyna Wróblewska, Poseł
RP Zbigniew Chmielowiec, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś.
Barbara Żarkowska Wizyta Marszałka Sejmu RP w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

Narodowe
Święto
Niepodległości
„Jeszcze Polska nie zginęła…” – słowa hymnu
państwowego rozbrzmiały – 11 listopada – również
z kolbuszowskiego Rynku. Wcześniej na cmentarzu
parafialnym w Kolbuszowej odmówiona została
modlitwa za wszystkich poległych za Ojczyznę.
B. Żarkowska

Złożenie kwiatów i modlitwa na cmentarzu. Fot. B. Żarkowska

Nasza młodzież jest najlepsza!

Dwadzieścioro uczniów, uczęszczających do szkół średnich, funkcjonujących w powiecie kolbuszowskim otrzymało Stypendia Powiatu Kolbuszowskiego. – Możemy być dumni z naszej młodzieży – mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Uroczyste
wręczenie stypendiów nastąpiło podczas sesji Rady Powiatu. (18 października)
Przyznawanie stypendiów zdolnej młodzieży,
uczęszczającej do szkół średnich, znajdujących
się na terenie powiatu kolbuszowskiego, już na
stałe wpisało się do „kalendarza budżetowego”
Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego. A i osób,
które w pełni zasługują na gratyfikacje finansowe
za bardzo dobre wyniki w nauce, zaangażowanie i
wzorowe zachowanie wciąż nie brakuje. To cieszy
i powoduje, że władze Powiatu Kolbuszowskiego
„hojną ręką” nagradzają najlepszych z najlepszych.
W tym gronie znajdują się m.in. laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, językowych,
muzycznych oraz sportowych.
Stypendium Powiatu Kolbuszowskiego na rok
szkolny 2018/2019 wynosi 1600 zł dla każdego
ucznia. Płacone jest w dwóch ratach. Jedna rata w
wysokości 800 zł wypłacona zostanie do 14 grudnia 2018 r., zaś druga do 17 maja 2019 r. Jeszcze
raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym, życząc
im niesłabnącego zapału i chęci do zdobywania
wiedzy.

Stypendium Powiatu Kolbuszowskiego otrzymali:
1 Justyna Witas – uczennica kl. IV technikum w
ZSAE w Weryni
2. Gabriela Drałus – uczennica kl. II technikum
w ZSAE w Weryni
3. Katarzyna Róg – uczennica kl. IV technikum
w ZSAE w Weryni
4. Patrycja Ofiara – uczennica kl. IV technikum
w ZSAE w Weryni
5. Karolina Czachor – uczennica kl. IV technikum
w ZSAE w Weryni
6. Andżelika Przybyło – uczennica kl. II LO w
Kolbuszowej
7. Joanna Zawadzka – uczennica kl. II LO w Kolbuszowej
8. Kacper Furmański – uczeń kl. III LO w Kolbuszowej
9. Justyna Pacyna – uczennica kl. II LO w Kolbuszowej
10. Gabriela Przybyło – uczennica kl. III LO w
Kolbuszowej

11. Aleksandra Kuca – uczennica kl. IV technikum
ZST w Kolbuszowej
12. Agata Serafin – uczennica kl. IV technikum
ZST w Kolbuszowej
13. Paulina Serafin – uczennica kl. IV technikum
ZST w Kolbuszowej
14. Arkadiusz Rajpold – uczeń kl. IV technikum
ZST w Kolbuszowej
15. Dominika Brzoza – uczennica kl. IV ZST w
Kolbuszowej
16. Magdalena Kurdziel – uczennica kl. II technikum ZST w Kolbuszowej
17. Mateusz Antosz – uczeń kl. IV technikum ZST
w Kolbuszowej
18. Dorota Tęcza – uczennica kl. III technikum ZST
w Kolbuszowej
19. Szymon Zięba – uczeń kl. IV technikum ZST
w Kolbuszowej
20. Michał Piekarczyk – uczeń kl. II technikum
ZST w Kolbuszowej
Barbara Żarkowska
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Młodzi dla Niepodległej

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara z Kolbuszowej wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Krakowa,
zrealizowanej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Godność, wolność, niepodległość”.
W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klasy III a oraz II c. Program wycieczki był bardzo bogaty. Młodzi ludzie wzięli m.in. udział w lekcji muzealnej
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zatytułowanej „Eskadrylla
Niepodległej”. Podczas zajęć uczniowie poznali historię lotnictwa z czasów
I wojny światowej i II Rzeczpospolitej Polskiej. Odwiedzili też Muzeum
Narodowe. Tam jedna grupa uczniów wzięła udział w lekcji, zatytułowanej
„Poezjo, precz!!! Jesteś tyranem!!!” - o Stanisławie Wyspiańskim, natomiast
druga w zajęciach pn. „Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność
powstańcza”. - Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na spacer po Krakowie,
w czasie którego zobaczyliśmy plenerową ekspozycję „Kto to wie(ś)? gra z
tradycją/gra z wyobraźnią”, inspirowaną działającym w latach 1913-1926
Stowarzyszeniem Warsztaty Krakowskie – wspominają uczestnicy wyjazdu.
Następnie, podzieleni na cztery grupy, rozwiązywali quiz związany z życiem
Józefa Piłsudskiego. - Poszukiwaliśmy na terenie Krakowa tablic, pomników,
miejsc związanych z tą wyjątkową postacią historyczną. Po intensywnej pracy
w grupach wróciliśmy do schroniska i po meczu Polski z Portugalią (dodajmy-przegranym) udaliśmy się na zasłużony spoczynek – dodają uczniowie.

W KRAKOWIE

Następnego dnia młodzież zwiedzała ulicę Oleandry – miejsce wymarszu
I Kompanii Kadrowej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Wysłuchała
historii o przejęciu władzy przez Polaków w Krakowie 31.10.1918 r. (o tym
wydarzeniu informuje tablica na wieży ratuszowej). - Następnie udaliśmy się
do Muzeum w Sukiennicach, w którym mieliśmy okazję podziwiać dzieła
sztuki wybitnych autorów z XIX wieku nawiązujących m.in. do powstań
narodowych. Na dziedzińcu Collegium Maius usłyszeliśmy o osiągnięciach
polskiej nauki w okresie międzywojennym. W Katedrze Wawelskiej zobaczyliśmy kryptę Józefa Piłsudskiego. Poznaliśmy historię Katedry, weszliśmy na
dzwonnicę, aby zobaczyć Dzwon Zygmunta, który jest uruchamiany tylko w
wyjątkowych sytuacjach narodowych. Dodatkowo pani przewodnik opowiedziała nam historię Zamku Królewskiego na Wawelu – pierwszej siedziby
królów polskich – wymieniają uczniowie.

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
■ na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszone zostały
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul.
11 Listopada 10 na okres 21 dni:
1.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, leżących w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK
Mielec, Podstrefa Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie
wieczyste na okres czasu 99 lat w trybie przetargowym.
2. Wykaz Pomieszczenia Biurowego Nr 125 przeznaczonego do oddania
w Użyczenie.
Ww. Wykazy zostały również zamieszczone na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczce ww. wykazów nieruchomości można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok.
214 tel. 17 7445 732
Kolbuszowa, dnia 05.11.2018 r.
■ na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony został
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców:
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
Oddział w Kolbuszowej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Kolbuszowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej
i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej. Wykaz ten został
również zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 214 tel.
17 7445 732
Kolbuszowa, dnia 26.10.2018 r.

POWRÓT

Na koniec odwiedzili Tarnów-Mościce, gdzie obejrzeli pomnik Eugeniusza
Kwiatkowskiego – ministra gospodarki z okresu dwudziestolecia międzywojennego (1918 -1939) oraz willę, w której mieszkał, będąc dyrektorem zakładu
„Azoty”, po czym bezpiecznie wrócili do Kolbuszowej.
Wycieczka została zorganizowana 11 października i sfinansowana z ministerialnego projektu pn. „Godność, wolność, niepodległość”.

WYJAZD DO CZARNOLASU

Jednak to nie koniec wrażeń i wyjazdów. Uczniowie kolbuszowskiego Liceum, a dokładnie klasa II c, 26 września, brała udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy, która odbywała się w ramach realizowanego projektu
pn. „Niepodległa”, finansowana przez Regionalną Fundację Rozwoju „Serce”.
Pierwszym punktem wycieczki był Czarnolas, gdzie żył i tworzył ojciec poezji
polskiej - Jan Kochanowski. Młodzież odwiedziła również gmach TVP, przy
ul. Woronicza, gdzie mogła zobaczyć jak powstają programy telewizyjne.
Obowiązkowym punktem wyjazdu była wizyta na Wojskowych Powązkach,
zapalenie zniczy na grobach patrona szkoły „Rudego”, „Alka”, „Zośki”,
Matuli, A. Kamińskiego, K.K. Baczyńskiego oraz w mauzoleum Żołnierzy
Wyklętych. Wieczorem zaś podziwiali Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
- Następnego dnia rano stanęliśmy w miejscu Akcji pod Arsenałem. Tu również, na znak pamięci, zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Przypomnieliśmy
sobie historię przyjaźni kolegów i poświęcenia dla Polski. W Zamku Królewskim, rezydencji królów polskich, poznaliśmy historię i wielkość polskiej
państwowości. W Muzeum Narodowym wzięliśmy udział w lekcji muzealnej,
której celem było omówienie najważniejszych dzieł polskiej kultury materialnej. Po zajęciach mogliśmy zachwycać się np. realistycznymi obrazami
Gierymskiego, symbolicznymi obrazami Malczewskiego czy malarstwem
historycznym Matejki – wspominają uczniowie.
Opr. B. Żarkowska
■ na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony został
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul.
11 Listopada 10 na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy. Wykaz ten został
również zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 214
tel. 17 7445 732
Kolbuszowa, dnia 16.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO II PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU
■ Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza rokowania po II przetargu na
sprzedaż siedmiu drzew na pniu, rosnących na nieruchomości położonej
w miejscowości Werynia.
Cena wywoławcza: 1 338,92 zł netto + VAT.
Termin rokowań: 12 grudzień 2018 r. godz. 12.00 Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej.
Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia oraz z regulaminem dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego oraz w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej pok. 214. Tel. 17 7445 732.
Zarząd Powiatu
Kolbuszowskiego
P O W I A T O W Y
q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

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

q
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I wyjazd uczniów PSP im. Kardynała Adama
Kozłowieckiego do Muzeum w Markowej

Dzieci z PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbyły już swoją pierwszą wycieczkę. Dzięki
projektowi p.n.: „Kultura „Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej” realizowanemu przez Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej w ramach konkursu „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z kulturą” uczniowie zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Zwiedzając to wyjątkowe miejsce poświęcone
bohaterskim postawom Polaków, którzy w czasie
okupacji niemieckiej pomagali Żydom ryzykując
życie swoje i swoich rodzin dzieci otrzymały niezapomnianą lekcję historii.
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II
wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej
na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady. Muzeum prezentuje m.in. wystawę główną
pokazującą poznane i udokumentowane przypadki
udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego
województwa podkarpackiego.
Wystawa ta dedykowana jest osobom, którym
zależy na dialogu i wzajemnym szacunku oraz
każdemu, kto zechce poznać cząstkę swojej lokalnej historii opowiedzianej na tle tragicznych
wydarzeń, których doświadczyła Polska i Europa
w czasie II wojny światowej.
Uczniowie PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego skorzystali również z jednej z ofert
warsztatowych proponowanych przez Muzeum pt.
„Postawy Polaków wobec skazanych na Zagładę
Żydów”. W trakcie warsztatów dzieci miały okazję
poznać realia Holokaustu w okupowanej Polsce –
politykę niemieckiego okupanta, przykłady postaw
Polaków oraz sylwetki tych, którzy „poświęcając
życie ratowali życie”. Oprócz zwiedzenia głównej wystawy znajdującej się w budynku Muzeum
dzieci były też w Sadzie Pamięci dedykowanym

Polakom usytuowanym w bezpośrednim otoczeniu Muzeum, który stworzono Osobom ratującym
życie Żydów skazanych na zagładę w czasie niemieckiej okupacji z narażeniem życia własnego
i swoich rodzin.
W przyszłości dzieci pojadą jeszcze do Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz do Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie.
Wezmą także udział w sztuce przedstawionej przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, a także w spektaklu w Te-

atrze Maska w Rzeszowie. Wkrótce pojadą również w podróż do przeszłości p.t. „Dzieje historii
w przekazie Radomyśla nad Sanem”. Zaplanowano
także wyjazd do Opery Krakowskiej w Krakowie
oraz do Filharmonii w Rzeszowie.
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Jesienne sukcesy sportowców- chodziarzy
z Kolbuszowej

13 października 2018 r. w pięknych zakątkach Baranowa Sandomierskiego na terenie Zamku odbył się VII Nadwiślański Marsz
Nordic Walking i Bieg na Milę Parkową. W Marszu mogli wziąć wszyscy, którzy ukończyli 15 rok życia i I Marsz na Medal dla juniorów.
Sportowe zmagania przyciągnęły na teren
Zamku około 200 uczestników w różnym wieku,
startujących na dystansach 5 i 2,5 km. Trasa zawodów- 2,5 km pętla - wiodła urokliwymi ścieżkami
i zakątkami Parku wokół zamku a spacerujący
w słońcu i zwiedzający obserwowali i dopingowali
zawodników. Gościem zawodów byli Mistrzowie
Europy w Nordic Walking – Sylwia Pakosińska –
Skowron i Łukasz Witczuk.
Nie tylko pogoda dopisała – jak zwykle na tego
typu imprezach panowała gorąca atmosfera, podsycana wspaniałym dopingiem kibiców, którzy
oklaskiwali startujących dodając im sił w walce
z czasem, bólem i własnymi słabościami.
Na starcie zawodów stanęła liczna bo licząca
27 osób grupa reprezentująca Kolbuszowski Klub
Nordic Walking. Nasi zawodnicy, stanowili grupę
zróżnicowaną wiekowo – od uczniów Szkoły Podstawowej aż po emerytów. Każdy z uczestników po
ukończonym marszu otrzymał pamiątkowy medal,
pakiet startowy oraz mógł zakosztować specjałów

kulinarnych przygotowanych przez organizatorów,
którzy pomyśleli o różnych smakach zawodników.
Można było spróbować wspaniałej kiełbaski z rożna, zupy grochowej a także żurku.
Sportowcy z Kolbuszowej udowodnili, że zaangażowanie i intensywne treningi przynoszą rezultaty. Dowodem tego była częstotliwość z którą
prowadzący zawody przywoływał nazwę Kolbuszowej podczas dekorowania i wręczania pucharów zwycięzcom w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Z naszego miasta aż 5 zawodników
stało na podium. Wśród juniorów byli to: w grupie
Młodziczek – Aleksandra Trętowicz, a w grupie
młodzików: Patryk Początek – I miejsce, Karol
Tomaszewski – II miejsce– I miejsce. W grupie
Juniorki starsze: Krystyna Styga – II miejsce
a w grupie Juniorów starszych Zdzisław Bartyński – I miejsce. Organizatorzy uhonorowali także
Barbarę Nowak za najlepszą technikę chodzenia,
Helenę Rozenbajgier i Antoniego Marka jako najbardziej dojrzałych zawodników.

Dodatkową atrakcją zawodów była nagroda
dla Klubu reprezentowanego przez najliczniejszą
grupę zawodników. I tu puchar otrzymała drużyna
z Kolbuszowej – byliśmy największą grupą bo aż
29-osobową. Pozostali kolbuszowianie ukończyli
zawody dumni z siebie – niektórzy po raz pierwszy
startowali w zawodach Nordic Walking. Wszyscy
wracali bardzo zadowoleni, szczęśliwi i gotowi
do podejmowania nowych wyzwań sportowych
w następnym sezonie.
Na stronie www.nadwisla24.pl można zobaczyć relację zdjęciową oraz filmik z zawodów
– zachęcamy do obejrzenia.
Wszystkim, którzy wspierali zawodników podczas sportowych zmagań serdecznie dziękujemy.
Wszystkich, którzy chcą się nauczyć prawidłowej
techniki chodzenia z kijkami, doskonalić ją zapraszamy na treningi pod okiem instruktorów we
wtorki (o 18) na stadionie
KKNW
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Wizyta uczestników projektu
Erasmus+ w Rumunii

W ramach realizacji zadań projektu Erasmus+ „Un homme sain dans un
environnement sain” - „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku” w dniach 07.10
– 14.10.2018 roku grupa dziewięciu uczennic z liceum w Kolbuszowej uczestniczyła
w działaniu związanym z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami w szkole partnerskiej
Colegiul National „Lucian Blaga” w Sebes w Rumunii. Naszą szkołę reprezentował
Pan Dyrektor Dariusz Fus, nauczycielka języka angielskiego Pani Anna Serafin oraz
Pani Magdalena Baran – nauczycielka języka francuskiego i koordynator projektu.

Poniżej relacja uczennic, które uczestniczyły
w tym spotkaniu.
Dominika Szczur, kl. II c:
Po długiej, wyczerpującej podróży dotarliśmy do naszych „nowych” rodzin.
W pierwszy dzień odwiedziliśmy szkołę Colegiul National „ L.Blaga” po, której zostaliśmy oprowadzeni.
Tego dnia przedstawiono nam zasady korzystania z aplikacji Photo Voice oraz podzielono nas
na grupy międzynarodowe. Naszym zadaniem
przez najbliższe dni miało być wykonywanie
zdjęć, będących odpowiedzią na pytanie “Czy
istnieje możliwość życia w czystym środowisku”.
Po południu w szkole odbyły się warsztaty i spotkanie, które poprowadził Emil Zorilâ na temat
dzikich jadalnych roślin np. pokrzywa, szczaw
czy mlecz. Mieliśmy okazję do stworzenia wła-

snych przepisów z tych rzadko używanych roślin.
Wieczorem udaliśmy się na spacer po Sebeş z naszymi korespondentami. Kolację zjedliśmy u rodzin
mając przy tym okazję do lepszego poznanie się.
I tak minął nam dzień pełen emocji i pierwszych
wrażeń.
Gabriela Przybyło, kl. III c:
We wtorek, już przed ósmą zebraliśmy się pod
liceum w Sebes. Wkrótce po tym wyruszyliśmy autobusem do Devy. Czekało tam na nas małe wyzwanie - aby dotrzeć do ruin fortecy -usytuowanych na
szczycie wzgórza musieliśmy wspinać się po dosyć
stromym wzgórzu. W drodze do celu podziwialiśmy
piękne widoki. Zalesione góry, stada owiec, rzeki
i miasteczka w oddali z pewnością urzekły każdego
uczestnika wyprawy. Po zwiedzeniu ruin i zrobieniu
pamiątkowych fotografii, udaliśmy się na lunch. Po
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„podładowaniu baterii”, wyruszyliśmy na zwiedzanie pobliskiej fabryki herbaty. Zobaczyliśmy
jak przebiega proces powstawania tego produktu
dostępnego w sklepach na całym świecie. Od pracowników fabryki otrzymaliśmy na pamiątkę po
paczce herbaty rumiankowej.
Następnym punktem programu był zachwycający zamek w Hunedoarze. Olbrzymia budowla znajdowała się na tle zapierającego dech w piersiach
zielonego krajobrazu. Wewnątrz na zwiedzających
czekały dziesiątki komnat, schodów i ciekawostek
o historii tamtejszych mieszkańców. Gdy opuściliśmy przepiękny zamek, udaliśmy się w podróż
powrotną do Sebes. Dopiero wieczorem wróciliśmy
do domów naszych korespondentów.
Anna Sobolewska, Magdalena Hałdaś, kl. II c
Środę zaczęliśmy od pracy w szkole nad
plakatami na temat zanieczyszczeń. Praca ta
odbyła się w grupach międzynarodowych, co
było dobrą okazją do integracji. Po przeniesieniu
naszych pomysłów na papier każda z sześciu grup
zaprezentowała swój plakat prezentujący metody
na zmniejszenie zanieczyszczeń w wodzie, glebie
i powietrzu.
Następnie udaliśmy się do wsi Daia Românâ,
gdzie mieliśmy okazję spróbować lokalnych,
naturalnych wyrobów: oliwy tłoczonej na zimno z pysznym wiejskim chlebem, różnych serów, jogurtów, konfitur. Obejrzeliśmy też
proces produkcji oliwy z pestek słonecznika.
Popołudnie spędziliśmy spacerując po pięknym
miasteczku o nazwie Alba Iulia, gdzie zwiedziliśmy
między innymi dwie nisamowite katedry: średniowieczną katolicką i XX -wieczną prawosławną
oraz odrestaurowana twierdzę Alba Carolina.
Emilia Bogacz, kl. IIIc:
W czwartek, z samego rana wyruszyliśmy
zwiedzić hydroelektrownię w Sugag. Po przejściu przez 700 metrowy tunel dotarliśmy do serca hydroelektrowni, gdzie zobaczyliśmy wielkie
i hałaśliwe turbiny napędzające wodę, ogromny transformator oraz szczegółowo zapoznaliśmy się z technologią pozyskiwania energii w tej zbiornikowej elektrowni wodnej.
W miasteczku Sugag czekało na nas jeszcze wiele
innych atrakcji: zwiedziliśmy regionalne muzeum
historyczne oraz zostaliśmy oprowadzeni po prze-
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pięknej cerkwi prawosławnej. Zostaliśmy także
zaproszeni na tradycyjny obiad składający się ze
specjałów kuchni rumuńskiej - tochitura – danie
mięsne oraz balmos – rodzaj mamałygi, czyli kaszy
kukurydzianej, z serem.
Po południu zaś, w niedaleko położonej górskiej
miejscowości, mieliśmy okazję zobaczyć młyn wodny oraz jego zastosowanie w dzisiejszych czasach.
Tego dnia czekał nas jeszcze przejazd malowniczą trasą Transalpina, biegnącą przez góry Parang. Ozłocone liście drzew, skaliste zbocza oraz
górskie rzeki na długo pozostaną w naszej pamięci.
Podczas wyjazdu najbardziej zdziwiło mnie to, że
Rumunia bardzo różni się od ogólnie przyjętych
stereotypów. Nic z nich nie jest prawdą i czułam
się tam bardzo bezpiecznie. Najbardziej urzekła
mnie tamtejsza architektura. Domy są kolorowe,
urocze, klimatyczne, ogółem inne niż te polskie.
Dzisiejszy, nowoczesny styl tam nie dotarł, co
moim zdaniem jest wielką zaletą. Ciekawa jest
również ich tradycyjna rumuńska kuchnia, która
bardzo nie różni się od polskiej. Miałam okazję
spróbować tzw. Sarmale, czyli rumuńskie gołąbki, prawie identyczne jak te polskie. Najbardziej
smakowały mi Papanasi czyli pączki podane na
ciepło z lodami.
Marcelina Karkut, kl. II a:
Piątek - był to dzień wymagający większego
nakładu pracy, gdyż w programie przewidziano
sadzenie drzewek w pobliskim lesie. Po krótkim
szkoleniu przeprowadzonym przez tamtejszych
leśników zabraliśmy się ochoczo do pracy. Efektem naszej kilkugodzinnej pracy było zasadzenie
około 280 sadzonek. Należy dodać, że rumuńscy
korespondenci przygotowali dla nas przepyszne
tradycyjne przysmaki (jabłeczniki, serniki, ciasteczka), które dodawały nam energii do pracy.
W trakcie przerwy słuchaliśmy tradycyjnej muzyki
i bawiliśmy się w nowopoznaną grę ”Ninja”.
Po południu czekała nas jeszcze praca podsumowująca nasze działania podczas pobytu w Sebes.
W grupach międzynarodowych mieliśmy wybrać 40
najlepszych zdjęć prezentujących otaczającą nas
naturę. Z wybranych zdjęć przygotowany zostanie
film pt. “Zdrowe środowisko - czy to możliwe?”
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Po wszystkich prezentacjach nadszedł czas
na jeden ze smutniejszych momentów - oficjalne
pożegnanie. Utalentowani uczniowie ze szkoły
rumuńskiej zaprezentowali swoje umiejętności
podczas krótkiej akademii. Na zakończenie każdy
uczestnik wizyty otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
piękne upominki.
Magdalena Kołodziej, Sylwia Lis, Beata Stochla, kl. III c:
W sobotę, 13 października, około godziny 8
wyjechaliśmy w stronę Bran. Po drodze zwiedziliśmy średniowieczny zamek Fagaras pełen historycznych eksponatów, wśród których znalazły
się różne rodzaje broni, meble, ceramika, stare
dokumenty, fotografie, urządzenia fotograficzne,
a nawet muzyczne.
Jednak głównym celem naszej wyprawy był tego
dnia najbardziej znany punkt w Transylwanii - zamek „Drakuli” w Bran. Choć zamek w rzeczywistości nie zaskakiwał wielkością, to jednak w środku
odkryliśmy wiele tajnych przejść i zakamarków.
Poznaliśmy także historię właścicieli tego miejsca
oraz legendy związane z pierwowzorem postaci
Drakuli, którym był – groźny Vlad Palownik. Dowiedzieliśmy się, że słowo „drakula” oznaczało tyle
co „diabeł”, a budowla była wybudowana z dość
niskim sufitem dlatego, że w tamtych czasach ludzie
byli niżsi. Po tej intrygującej dawce ciekawostek
historycznych dostaliśmy chwilę czasu na „pobuszowanie” między straganami z pamiątkami.
W drodze powrotnej mieliśmy jeszcze przystanek
w miejscowości Brasov - gdzie zaskoczył nas przepiękny rynek.
Niestety był to już ostatni wyjazd naszych uczniów
do szkół partnerskich sfinansowany z akcji Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół programu
Erasmus+. W kwietniu spodziewamy się rewizyty uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich
z Włoch, Portugalii i Rumunii. Będzie to okazja
dla uczniów, którzy nie mieli szansy uczestnictwa w wizycie partnerskiej do poznania kolegów
z innych krajów europejskich, goszczenia ich
w swoich domach, komunikowania się w językach obcych oraz zaprezentowania naszego miasta,
regionu oraz polskich tradycji.
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Dzięki projektowi Erasmus+ ten rok szkolny będzie wzbogacony o dodatkowe działania. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych
zajęciach interdyscyplinarnych z biologii,
geografii i języków obcych poszerzając swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania
i zrównoważonego rozwoju. Zorganizowanych
będzie kilka konkursów plastycznych, warsztaty
z dietetykiem, spotkanie ze sportowcem, majówka
na rowerze i wiele innych. Podczas trwania projektu uczniowie będą nabywali nowe umiejętności
językowe, a dzięki współpracy w grupach międzynarodowych udoskonalaną kompetencje z języków francuskiego i angielskiego. Kontynuować
będziemy pracę na naszym projektowym blogu,
gdzie znajdują się wszystkie artykuły uczestników
projektu dotyczące aktualnych problemów ekologicznych, zdrowej diety oraz wiele przepisów na
proste do wykonania dania.
Ważnym punktem naszych działań będzie zachęcenie uczniów do aktywnego obywatelstwa
i ochrony środowiska. Dzięki włączaniu się w ponadnarodowe akcje (Światowy Dzień Wody, Godzina dla Ziemi, Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata) nadal będziemy propagować konieczność dbania o środowisko naturalne, korzystanie
z ekologicznych środków transportu, segregowanie
odpadów. Promować będziemy także zdrowy styl
życia (Europejski Dzień Zdrowego Odżywiania).
Dzięki udziałowi w projekcie międzynarodowym uczniowie zdobywają nowe kompetencje
komunikacyjne i informatyczne, uczą się krytycznego myślenia, podejmowania inicjatyw społecznych, aktywnego działania, rozwijają kreatywność
i ciekawość świata.
Zapraszamy na stronę www.lokolbuszowa.
edupage.org, gdzie w zakładce Erasmus+ mogą
zapoznać się Państwo z wszystkimi podejmowanymi przez nas działaniami, a także obejrzeć filmy
z odbytych do tej pory wyjazdów.
Magdalena Baran – koordynator projektu
oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego im.
Janka Bytnara
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Tablica niepodległości w Raniżowie

Raniżów. Powiat kolbuszowski. Z udziałem władz gminnych, duchowieństwa, kombatantów, szkół, strażaków i publiczności, 11 listopada br. odbyły się obchody jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości.
W kościele pw. Wniebowzięcia NMP, po mszy,
młodzież gimnazjalna zaprezentowała program
słowno - muzyczny. Widowisko poetycko - patriotyczne, odwołujące się do najlepszych tradycji
niepodległościowych tej ziemi. Trzeba przyznać,
mocno zroszonej krwią w przeciągu minionego
stulecia.
Oficjalna część uroczystości odbyła się przed
Urzędem Gminy, z udziałem orkiestry dętej, licznych pocztów sztandarowych strażaków i szkól.
Był również jeden sztandar „Solidarności” rolniczej z lat osiemdziesiątych. Obecni na placu wysłuchali wartościowego przemówienia gospodarza
raniżowskiej gminy, wójta Władysława Grądziela. Człowieka, w moim przekonaniu, mądrego
i prawego. Nie koniunkturalnego patrioty. Tak
stwierdziło też wielu moich rozmówców. Dlatego jego słowa o tradycjach niepodległościowych
ziemi raniżowskiej miały szansę trafić do serc
wielu słuchaczy. Wójt odniósł się też do symboli
umieszczonych na tablicy pamiątkowej odsłanianej
podczas tej uroczystości na budynku Urzędu.
Piękną tablicę z brązu zaprojektował artysta

rzeźbiarz z Mazurów Benedykt Popek. Ten sam,
który wykonał tablicę upamiętniającą 600 lat parafii Raniżów, znajdującą się w kruchcie kościoła
w Raniżowie, tablicę pamięci księdza proboszcza
Stanisława Gołdasza w Porębach Wolskich oraz
Tarczę Niepodległości dla Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej. Jest on autorem pomników w
brązie i granicie, jak też rzeźb figuralnych w stylu
akademickim eksponowanych w kościołach, kaplicach a także świeckich obiektach użyteczności
publicznej na terenie kraju.
Tablica na raniżowskim Urzędzie należy do
większych jego dzieł w brązie. Liczy 135 cm wysokości, 81 cm szerokości i od 2 do 4 cm grubości.
Przedstawia pierwsze godło niepodległej Polski
przyjęte w 1919 r., w interpretacji artystycznej:
Orzeł o kształtach heraldycznych wyrywa się z
płyty tablicy i wznosi w górę. Wokół niego blask
chwały i promienie. Na łapach rozerwane kajdany
z odpadającymi ogniwami łańcuchów. Pod tekstem
okolicznościowym umieszczone zostały symbole
najważniejszych formacji wojskowych oraz organizacji, w których mieszkańcy gminy Raniżów

walczyli o niepodległą w latach 1914 – 1980.
Jest więc orzeł noszony na czapkach legionistów
Piłsudskiego, pierwszy orzeł armii Hallera, orzeł
żołnierzy września 1939 r., znak Polski Walczącej
używany powszechnie przez partyzantów, orzeł
kościuszkowców, logo organizacji WiN oraz logo
„Solidarności”. Pod tymi znakami walczyło i oddało życie, lub działało z narażeniem życia wielu
mieszkańców tej gminy.
Odsłonięcia tablicy dokonali – pani Genowefa
Kawalec z Raniżowa, przedstawicielka kombatantów AK, wójt Władysław Grądziel i przewodniczący Rady Gminy Ryszard Rzeszutek, proboszcz
raniżowski ks. Bogdan Piekut, proboszcz wolski
ks. Kazimierz Zięba oraz Stanisław Małek z Raniżowa, reprezentant „Solidarności”. Z powodów
zdrowotnych nie mógł tego zaszczytu dostąpić
twórca tablicy. Poświęcenia dokonał ks. Piekut.
Agnieszka Sondej
(Rzeszów)
(PS. Dziękuję moim przyjaciołom za
udostępnienie do publikacji zdjęć z
uroczystości)

Artysta podczas wykonywania prac końcowych przy Tablica niepodległości, przed zamontowaniem na Wystąpienie wójta Władysława Grądziela, którego
gipsowym modelu odlewniczym tablicy, w swej pra- ścianie budynku Urzędu.
warto było posłuchać.
cowni w Mazurach.

WSZYSTKIM WYBORCOM

którzy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moją kandydaturę w wyborach
do Rady Miejskiej w Kolbuszowej serdeczne podziękowania
składa
Bronisław Wiktor

przegląd KOLBUSZOWSKI

26

Nr 302

Mazury dla Niepodległej

W wielu miastach, powiatach, gminach, a także niektórych wioskach odbywają się obchody jubileuszu 100 – lecia odzyskania
niepodległości. Stanowią znakomitą okazję do przypomnienia jakże ważnych spraw dla naszego narodu: Komu zawdzięczamy odzyskanie utraconego w XVIII wieku Państwa Polskiego. Kto ryzykował swe zdrowie i życie, żeby to nasze młode państwo obronić
w latach 1920 – 1921 przed atakiem rosyjskich bolszewików i niemieckich faszystów w latach 1939 – 1945. Kto narażał swe życie,
zdrowie, majątek, karierę zawodową i bycie obywatelem trzeciej kategorii w okresie PRL, by kraj mógł odzyskać pełną suwerenność.
WALCZYLI O NIEPODLEGŁOŚĆ
Jedną z nielicznych wiosek naszego powiatu, gdzie jubileusz ten obchodzono bardzo pięknie, z dużym zaangażowaniem mieszkańców, są
Mazury w gm. Raniżów. Miejscowość ta znana
jest od dawna, nie tylko z kultywowania tradycji
kulturalnych, szacunku dla oświaty, oryginalnych
przedsięwzięć społecznych, ale też ponad przeciętnego patriotyzmu. Jednym z przykładów może
być „karczma powstańców”, zbudowana w tej
wiosce około 1845 r. przez hr. Reya na prośbę
konspiratorów galicyjskich. Kilku Mazurzan brało
udział w powstaniu styczniowym 1863 r. Jednym
z nich był Mikołajczyk „Krak”, ranny w nogę.
Patriotyzm rozbudzała miejscowa szkoła ludowa,
ks. Szaynok swymi kazaniami, oraz czytelnictwo
gazet. W pierwszych latach XX w. młodzież chodziła tłumnie na łąki turzańskie oglądać ćwiczenia i musztry paradne pięknie umundurowanego i
uzbrojonego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z pobliskiego Sokołowa. Nie może
więc dziwić, że gdy w 1914 r. wybuchła I wojna
światowa, to aż trzech chłopaków z Mazurów,
młodych, wykształconych, wstąpiło ochotniczo do
Legionów Polskich, organizowanych w Krakowie
przez Piłsudskiego. Byli to Jan Dec – syn Krzysztofa, podwójciego Gminy Mazury, Józef Pitak
– syn Grzegorza, gminnego oglądacza zwierząt i
Bolesław Świątek – syn Jana, kierownika szkoły.
Pod koniec wojny około dziesięciu Mazurzan
zasiliło „błękitną armię”. Byli to żołnierze armii
austriackiej, wzięci do niewoli nad rzeką Piawą.
Cudem przeżyli głód oraz kilkudniowe stanie w
zalanych polach ryżowych. Tam skorzystali z oka-

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 10 – rocznicę odzyskania niepodległości, na budynku
szkoły w Mazurach. Rok 1928
zji by zgłosić się do Armii Polskiej tworzonej we
Francji przez gen. Hallera. Należeli do nich m.in.
Franciszek Warchoł ze Starej Wsi, Jan Białas z Mokrzyszowa, Marcin Rosół i Wawrzyniec Sączawa
z Ługa, Olszowy i Sondej z Sołtysów. Do Armii
Hallera wstąpił też przybyły z USA Paweł Mikołajczyk, rodak mazurski (brat ks. A. Mikołajczyka).
Był oficerem. Po przetransportowaniu do Polski
wszyscy oni dzielnie walczyli na Wojnie Bolszewickiej. Na tejże wojnie, w różnych formacjach
wojskowych walczyło około 50 Mazurzan. Kilku
poległo (m.in. bliźniaki Andrzej i Marcin Popek

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100 – rocznicę odzyskania niepodległości, na budynku
tej samej szkoły w Mazurach. Rok 2018

z przysiółka Olszowe), wielu powróciło rannych
(m.in. Wojciech Majcher z Sołtysów).
Za kilkanaście lat wybuchła nowa wojna. We
wrześniu 1939 r. znów dziesiątki Mazurzan musiały walczyć z bronią w ręku w obronie Ojczyzny. Na
froncie zachodnim w Armii Sikorskiego, froncie
południowym w Armii Andersa i wschodnim w Armii Berlinga. Natomiast w wiosce powstała bardzo
liczna konspiracyjna Armia Krajowa. Kilka osób
należało też do Narodowej Organizacji Wojskowej
oraz Batalionów Chłopskich, organizacji które
wkrótce scaliły się z AK. Pod koniec wojny do AK
w Mazurach należało ponad 50 osób.
Po tzw. „wyzwoleniu” przez Armię Radziecką i
rozpoczęciu przez Stalina tworzenia Polski komunistycznej wielu z nich znów sięgnęło po broń. W
pierwszych latach powojennych, od jesieni 1944
do 1946 r. około 10 osób z Mazurów, związanych
z konspiracją poakowską, brało udział w akcjach
dywersyjno sabotażowych wymierzonych przeciw
stalinowcom.
Co najmniej 3 osoby działały też w NOW,
prowadząc akcje wywiadowcze, kolporterskie,
sabotażowe. W latach 1946 - 1949 około 10 mieszkańców Mazurów należało do WiN. Byli wśród
nich m.in. proboszcz ks. Stanisław Bąk (kapelan),
organista Marian Popek, kościelny Wojciech Smolak, przedwojenny radny Jakub Bal, nauczyciele
Janina Coufal i Piotr Sikora. Prowadzili ważną
działalność wywiadowczą, szkoleniową oraz informacyjną. Działała radiostacja. Mazurzanie ponieśli
też spore ofiary. Wielu z nich było inwigilowanych, aresztowanych, torturowanych, więzionych
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Trzej zaborcy prowadzą zniewoloną Polskę. Odgrywa ją uczennica klasy szóstej Wiktoria Gola
- prawnuczka żołnierza Armii Hallera Wawrzyńca
Sączawy.
i mordowanych (Józef Białas, Wawrzyniec Suski).
Największy kolbuszowski stalinowiec Kazimierz
Osetek określał Mazury oraz Nienadówkę, jako
najbardziej reakcyjne wsie w powiecie.
W 1980 r. na fali ogólnokrajowego buntu przeciw komunistom powstała w Mazurach „Solidarność Wiejska”. Było to najmocniejsze koło w
okolicy. Działało w nim aktywnie ok. 40 członków.
Uczestniczyli w strajkach okupacyjnych w Rzeszowie, Kolbuszowej i Raniżowie. Zlikwidowali
fizycznie socjalistyczną Spółdzielnię Produkcyjną
w Mazurach zwaną „kołchozem”, zakładali koła
Solidarności w sąsiednich wioskach, kolportowali
niezależne ulotki i prasę, umacniali ducha wolności. Rozbudzali nadzieje na zmianę ustroju.
Dziś, w setną rocznicę odzyskania niepodległości warto tych wszystkich ludzi przypomnieć.
Uświadomić młodemu pokoleniu - na podstawie
wyżej wymienionych przykładów, że niepodległość
nie została wywalczona raz na zawsze. Co jakiś
czas trzeba jej bronić. Brać przykład z naszych odważnych ojców, dziadków, pradziadków i dalszych
krewnych. Dobrze by było, żeby przy okazji tego
jubileuszu w każdej miejscowości naszego powiatu
odnaleźć i upamiętnić, choćby w gazecie, nazwiska osób walczących o niepodległość Ojczyzny w
poszczególnych okresach dziejów. Uratować przed
zapomnieniem to co się jeszcze da. Jako redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego zachęcamy do tego
nauczycieli, miłośników historii, kronikarzy rodzinnych i wszystkich chętnych.
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to szkoła niewielka pod względem liczebności
uczniów (aktualnie jest ich 86 w tym 25 przedszkolaków), to jednak jest dobrze zorganizowana.
Rozbudowana, doposażona, świetnie prowadzona. Kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani, z
długim stażem pracy. Chętnie współpracują ze
środowiskiem.
O godzinie 11 – tej przed budynkiem szkoły
zgromadzili się uczniowie, wraz z panią dyrektor
ZPO Renatą Zawartka oraz nauczycielami - Bożeną Smolak, Barbarą Partyka, Barbarą Potańską – Woś, Danutą Popek, Bogusławą Kozak,
Ewą Gromek, Małgorzatą Krudysz, Moniką
Partyka, Arturem Marciniakiem, nauczycielami
przedszkola – Teresą Dul i Krystyną Fila, oraz
ks. katechetą Dominikiem Żelazko. Obecni byli
też przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice
i dziadkowie uczniów. W gronie gości znaleźli
się: Proboszcz Parafii Mazury ks. Wiesław Dopart, wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel,
radna Powiatu Kolbuszowskiego Maria Zawada,
sołtys wsi Mazury Jan Adamczyk, prezes OSP
Czesław Białas, prezes SRWM Bogusław Golesz.
Obok nich stanęły poczty sztandarowe szkoły oraz
straży pożarnej.
Pierwszym punktem programu było uroczyste
odsłonięcie przez panią dyrektor tablicy pamiątkowej, umieszczonej nieopodal istniejącej tablicy
z 1928 r. Ceremonii poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wiesław Dopart. Ufundowała ją pani Maria
Zawada, absolwentka tej szkoły, mama jednego
z uczniów. Tablica wykonana została z jasnego
granitu, w bordowej ramie. Mieści napis: 1918 –
2018. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Społeczność szkolna.
Po wystąpieniu pani dyrektor, odśpiewaniu
hymny i odczytaniu apelu pamięci wszyscy zebrani
zostali zaproszeni do budynku, na salę gimnastyczną. Tam rozpoczął się drugi punkt programu
– część artystyczna, w wykonaniu uczniów szkoły.
Złożyły się na nią recytacje oraz śpiewy pieśni
patriotycznych, przy akompaniamencie skrzypiec,
gitary, fletu. Także krótkie, piękne, poruszające
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serca widzów inscenizacje - ukazujące m.in. „Polskę” z rękami związanymi łańcuchem, prowadzoną
przez trzech zaborców „Prusy, Rosję i Austrię”, czy
grupę młodych chłopców z szablami, idących do
legionów Piłsudskiego. Żegnanych przez matki,
robiące im znak krzyża na czołach i zakładające
różańce na szyję. Po jakimś czasie wracających
jako ranni, w zakrwawionych bandażach. Był to
bardzo wzruszający widok. Przypominali bowiem
do złudzenia trzech młodych mazurskich legionistów - Jana Deca, Józefa Pitaka i Bolesława Świątka, dwukrotnie rannego…
Zarówno młodzi aktorzy, jak i nieco starsi reżyserzy – pani dyr. R. Zawartka i naucz. B. Smolak,
zostali nagrodzeni długimi mocnymi brawami. No i
prośbami rodziców by te wzruszające inscenizacje
powtórzyć. Żeby więcej mieszkańców wioski mogło je obejrzeć. Szkoła w porozumieniu z proboszczem spełniła prośbę. W niedzielę 18 listopada,
podczas Sumy, zamiast kazania zaprezentowano
występy licznie zgromadzonym wiernym. Byli
mile zaskoczeni i ucieszeni. Aktorów i reżyserów
ponownie nagrodzono długimi brawami.
Kolejnymi punktami programu były wystąpienia
oficjalne przedstawicieli władz – wójta Wł. Grądziela i sołtysa J. Adamczyka. Zainteresowaniem
starszych cieszyła się też wystawa pt. „100 lat
Mazurów w fotografii”. Na siedmiu planszach
zaprezentowano skany kilkudziesięciu starych
fotografii, podzielone tematycznie: Szkoła i jej
uczniowie, życie codzienne mieszkańców, uroczystości i obrzędy. Na okoliczność jubileuszu szkoła
wydała też sześciostronicowy folder, w kolorze,
na papierze kredowym, pt. Szkoła w Mazurach.
Historia i teraźniejszość. Przedstawiono w nim pokrótce historię szkoły, ważniejsze wydarzenia z jej
funkcjonowania, kultywowanie tradycji i kultury
oraz udział w różnych projektach.

PATRIOTYCZNIE I LUDOWO
W sobotę 10 listopada odbyła się w Mazurach
główna, duża, ogólnowiejska impreza patriotyczna
pod nazwą „100 Rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości”. W jej organizację zaangażowało

W SZKOLE KWIATKOWSKIEGO
Wobec tak mocnych tradycji patriotycznych nie
może dziwić fakt, że we wsi Mazury zorganizowano aż dwie uroczystości 100 – lecia niepodległości.
Odsłonięto dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z
nich odbyła się w Szkole Podstawowej im. gen.
Br. Kwiatkowskiego, w piątek 9 listopada. Choć

Młodzi legioniści powracają ranni. Pierwszy od lewej Michał Durak, krewny legionisty Józefa Pitaka.
Niesamowity zbieg okoliczności. Fot. B. Popek
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Wiązankę kwiatów przed pomnikiem gen. Kwiatkowskiego składają starosta J. Kardyś i przewodniczący
M. Burek. Fot. B. Popek
się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury (któremu udało się pozyskać na ten cel spore środki
unijne), Sołtys i Rada Sołecka, Ochotnicza Straż
Pożarna i Szkoła Podstawowa. Uczestniczyły w
niej władze powiatowe, gminne i wiejskie, które
reprezentowali – starosta kolbuszowski Józef Kardyś, przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław
Burek, radna Powiatu Maria Zawada, wójt Gminy
Raniżów Władysław Grądziel, przewodniczący
Rady Gminy Ryszard Rzeszutek, radni Gminy z
Mazurów Anna Puzio i Andrzej Sondej oraz radni
z innych miejscowości, sołtys wsi Mazury Jan
Adamczyk. Z Krakowa przyjechała pani Krystyna
Kwiatkowska, żona patrona mazurskiej szkoły, w
towarzystwie zięcia Pawła Baczkowskiego.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym przez proboszcza
ks. Wiesława Doparta. Uczestniczyli w niej licznie
przybyli mieszkańcy wioski, w tym przedstawiciele instytucji i organizacji, nauczyciele, uczniowie,
reprezentacja OSP z bębnem i werblami, orkiestra
dęta oraz trzy poczty sztandarowe – szkoły, straży i
„Solidarności”. Po Mszy wszyscy przeszli na plac
szkolny, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem generała Kwiatkowskiego, patrona
szkoły, poległego nieopodal Katynia. Wykonano
też pamiątkowe zdjęcie zbiorowe uczestników
uroczystości. Następnie uformował się pochód,
nazwany Marszem Niepodległości, który przeszedł
pod Mazurską Izbę Regionalną. Prowadziła go
Mazurska Orkiestra Dęta, którą dyrygowała Alek-

sandra Niezgoda z Kolbuszowej. Orkiestra po raz
pierwszy zaprezentowała się w nowo sprawionych
własnych strojach, błękitnych uniformach.
Głównym punktem programu uroczystości było
odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy,
umieszczonej na dużym okrągłym kamieniu, postawionym obok Izby Regionalnej. Inicjatorem i
realizatorem tego przedsięwzięcia był osobiście
sołtys Jan Adamczyk, wspierany przez członków
Rady Sołeckiej. On też wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz apel pamięci. Odsłonięcia
tablicy dokonali: wójt Władysław Grądziel, ks.
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proboszcz Wiesław Dopart, sołtys Jan Adamczyk,
dyr. szkoły Renata Zawartka, prezes OSP Czesław
Białas i prezes SRWM Bogusław Golesz. Po ceremonii poświęcenia przedstawiciele Rady Sołeckiej złożyli przed kamieniem wiązankę kwiatów.
Tablica pamiątkowa wykonana została z czarnego
granitu w zakładzie kamieniarskim pani Marii Zawadowej. Mieści obecne godło Polski oraz napis:
„Wolna i Niepodległa 1918 – 2018. W 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości wdzięczni
za bezcenny dar wolnej Ojczyzny. Mieszkańcy
Mazurów. Mazury 11 listopada 2018 roku.”
Na podłodze tanecznej przed Domem Strażaka orkiestra dęta wystąpiła z krótkim koncertem.
Po nim rozpoczął się „Mazurski Festiwal Lasowiacki”. Tańczyły młodzieżowe zespoły folklorystyczne – „Lesiaki” z Raniżowa i „Wolanie” z
Woli Raniżowskiej. Dalsze występy odbyły się już
wewnątrz budynku, gdzie przy stołach zasiedli,
licznie, starsi mieszkańcy wioski. Mieli bowiem
okazję degustować tradycyjne wyroby kulinarne,
za darmo, ile kto chciał, m.in. – ciasta, wędliny, kaszanki, pyszny udziec, bigos, kapuśniaczki, barszcz
czerwony, także whisky domowej roboty.
Degustacja nie przeszkadzała w realizacji dalszych punktów programu imprezy. Jednym z nich
był „Konkurs gwary lasowiackiej im. Zofii Korzeńskiej”, mazurskiej rodaczki. Wzięło w nim
udział dziesięciu uczestników, uczniów szkoły.
Recytowali wiersze Korzeńskiej gwarą. Oczywiście, wcześniej musieli się tej gwary nauczyć.
Doczekaliśmy czasów kiedy dzieci wiejskie uczą
się gwary w… szkole.
Po usunięciu części stołów stworzono przestrzeń
dla występów oczekiwanego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie” z Markowej
k. Łańcuta. To znany i podziwiany zespół, który
tworzy kapela oraz kilkunastu tancerzy. Rewelacyjne występy, bardzo dynamiczne i barwne.
Niesamowity żywioł. Nie tylko pięknie tańczyli
ale też śpiewali, gwizdali, gawędzili. Mistrzowskie
wykonanie polek, oberków oraz innych tańców,
nie znanych w naszej okolicy. „Markowianie” wystąpili dwukrotnie. Raz w strojach przeworskich,

Sołtys J. Adamczyk podczas odczytywania apelu pamięci, przy tablicy upamiętniającej 100 – lecie
niepodległości w Mazurach.
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drugi raz w markowskich. Podczas przerwy w ich
występach zaprezentował się niedawno powstały
zespół młodzieżowy „Mazurskie Muzykanty” z
Mazurów. Na takiej imprezie nie mogła nie zagrać
i zaśpiewać nasza gminna Kapela Ludowa „Raniżowianie” z Raniżowa.
Na końcu warto zaznaczyć, że większość tych
atrakcji nie miała by miejsca, gdyby nie osobiste
zaangażowanie pani Marysi Zawadowej. Gdyby
nie jej umiłowanie rodzinnej wioski, które spowodowało poświęcenie wielu dni cennego prywatnego czasu, na znalezienie odpowiedniego programu
NCK, niełatwe opracowanie wniosku, złożenie go
i ściągnięcie do Mazurów niemałych funduszy.
Dziękujemy Pani Marysiu…
Benedykt Popek

Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie” z Markowej. W strojach przeworskich.

Patologia demokracji
Nasza demokracja jest już po wyborach samorządowych. Szokiem dla niektórych wyborców jest to, że aferzyści i skandaliści
przeszli w I turze. Pani prezydent Łodzi, skazana wyrokiem sądowym wygrywa wybory z 70% poparciem. Pan Trzaskowski wygrywa w I turze z kontrkandydatem walczącym z dziką reprywatyzacją w Warszawie.
Czyżby mieszkańcy naszej stolicy byli aż tak uwikłani w dziką reprywatyzację? Czy aż taka wielka
jest skala tego problemu, że tak bardzo zależy im,
by zwyciężył ten, przy którym ich interesy będą
nie zagrożone? Ryba psuje się od głowy. Przykład
idzie z góry. Do naszej rady miejskiej przeszło
dwóch kandydatów, którzy mimo młodego wieku
zdążyli już zakpić i obrazić uczucia ludzi wierzących. Są nimi: młody kolbuszowsko-rzeszowski
muzyk i młody sołtys, który podczas uroczystości
religijnych swoich mieszkańców na stronie internetowej sołectwa wzywał do „pospolitego bzykania”.
Natomiast młody muzyk ma „imponujący dorobek
artystyczny”. W 2012 r., kiedy był jeszcze szefem
komisji oświaty, dzieciom i młodzieży daje piękny
przykład, strzela w teledysku do księdza i wrzuca
go do bagażnika samochodu. Scena jak z esbeckiej
operacji „klecha” z dnia 19 października 1984r.
Później w pierwszy piątek Wielkiego Postu chce
sprowadzić do kolbuszowskiego MDK skandalizujący zespół Figo Fagot. Wypływa na szersze
wody i działa artystycznie w Rzeszowie, gdzie na
początku br. chce sprowadzić zespół Marduk, który
słynie z profanacji i obrażania uczuć religijnych.
Rzeszowiacy poznają się na tym kolbuszowskim
artyście i udaremniają występ tego zespołu. W
Kolbuszowej próbuje swoich sił w wyborach samorządowych i zostaje radnym. W listopadzie br.
w jednej z kolbuszowskich gazet pojawia się krótki
wywiad (na plus w samych superlatywach) z tym

młodym artystą, w którym
powiedział m.in. „Wierzę w
to, że jako niezależna prasa,
będzie to zauważać i pisać…”
Jakoś ta niezależna prasa nie
zauważyła jego wcześniejszego „dorobku artystycznego”. Skąd promocja tego
radnego? Czy pozostałych 20
radnych jest mniej interesujących? Należy współczuć tym
redaktorom, którzy z różnych
powodów nie mogą pisać całej prawdy do końca. Należy
ich zachęcać do szukania
obiektywnej prawdy, bo gra
warta jest świeczki w myśl
słów ks. Jerzego Popiełuszki „Prawda kosztuje dużo,
lecz wyzwala”. Nasza młoda
demokracja nie ma jeszcze
nic wspólnego z cnotą i honorem. Przyzwala na afery
i skandale. Zaciera granicę
między dobrem a złem. W
rozwiniętych demokracjach
ludzie afer i skandali skazani
są na polityczny i samorządowy niebyt.
Stanisław Gorzelany

Plakat „Le Moor”, upowszechniany na 13 urodziny zespołu, którego
liderem jest radny kolbuszowski. Czy plakat przedstawia twarz szatana?
Według opinii osób znających się na symbolice religijnej małe fotografie
z koncertów zestawione są tak, żeby w całości kompozycji można się było
dopatrzeć czoła, oczodołów, ust i brody demona.
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„Przegląd
Kolbuszowski”

u

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!

e
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Kontakt tel:
781 075 513, 604 541 286,
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456

17 28 37 295

lne videofilmowanie
wszelkich uroczystości
my tradycyjne ze zdjęciami
ceNy
ZDjĘć!!!

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

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

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

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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

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

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

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

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

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

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
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SPECJALISTYCZNY
sPecjalistyczny
GABINET LEKARSKI
gaBinet lekarski
DR
dr N.n.MED
Med. .

ARKADIUSZ
arkadiusz FLIS
flis

SPECJALISTA
sPecjalista GINEKOLOG
ginekolog--POŁOŻNIK
PoŁoŻnik
36-100
Kolbuszowa
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
ul./przy
Nowe
Miasto
(I piętro)
aptece
Pani mgr51
furmańskiej/

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

TEL./FAX 17 22 73 047

q genetyczne q sutka
q genetyczne
q sutka
q jamy brzusznej
q jamy
brzusznejq cytologia
q przepływy
naczyniowe
q przepływy
naczyniowe
q cytologia
godziny
PrzyjĘć:

KOM 510 463 899

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

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00

usg 4D
4d
USG

GODZINY
PRZYJĘĆ:
wtorek,
Piątek
17.15 – 19.15
Wtorek,
Czwartek
17.15
19.15
/pozostałe dni tygodnia
po–kontakcie
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA:
17 314;
22 74601
739;257
601537
257 537
telefon:Telefon:
17 22 73

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

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

fotograa

r Pizza r dania obiadowe
r śniadania r desery r alkohole

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

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

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

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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CENTRUM DZIECIECE
Zapraszamy:
smoczki

akc. do pielegnacji

butelki

foteliki samochodowe

zabawki

5%

wózki 3w1, spacerówki

stronie
szczegóły na

rabatu
przy pierwszej
rejestracji

www.e-babylandia.pl

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

WARSZTAT
SAMOCHODOWY
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

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

