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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
Herb Kolbuszowej z 1990 r.

HERB MIASTA KOLBUSZOWEJ UCHWALONY W 1990 R.
To drugi z kolei urzędowy wzór herbu uchwalony przez Radę Miejską (pierwszy przyjęto w 1867 r.). Zaproponowany został przez znawcę dziejów
Kolbuszowej, dyr. muzeum Macieja Skowrońskiego. Nawiązywał do pierwotnego herbu w wersji średniej. Przedstawia: tarczę barokową odwzorowaną z
XIX-wiecznych herbów napieczętnych. Na niej w polu błękitnym ręce z uściśniętymi dłońmi. Rękawy czarne. Prawy (od widza lewy) szerszy, oznaczający
chałat Żyda (element wymyślony i przeforsowany przez filosemitę J. Bardana). Powyżej rąk krzyż równoramienny srebrny, poniżej gwiazda sześciopromienna złota. Nad tarczą orzeł biały z pocztówki Chrapkowskiego, lecz w koronie, z którego wyrastają „ogonolabry”, także białe. Herb w takiej postaci został
uchwalony przez Radę Miejską w dn. 14 grudnia 1990 r. Używany był powszechnie przez ponad 10 lat.
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Przegląd Widowisk Kolędniczych
Tradycyjnie w święto Trzech Króli w
Kolbuszowej zorganizowany został przegląd Widowisk Kolędniczych.

Imprezę oficjalnie otworzyli: Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej oraz Krzysztof Wilk Przewodniczący
Rady Miejskiej.
W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło jedenaście zespołów z województwa podkarpackiego
i małopolskiego. Na scenie zaprezentowali się
kolędnicy z Ryglic, Biskupic, Kamienia, Wólki
Grodziskiej, Grodziska Dolnego, Biedaczowa,
Harasiuków, Giedlarowej, Raniżowa, a także z
Kolbuszowej.
W czasie obrad jury na scenie z pastorałkami i ludowymi pieśniami wystąpiła Kapela Jurka Wrony.
Jury w składzie Jerzy Dynia Przewodniczący Jury,
Maria Kula, Jolanta Dragan, Jolanta Danak - Gajda
przyznało nagrodę główną Złotego Turonia oraz
pierwsze, drugie i trzecie miejsca:
Złoty Turoń Nagroda główna
- Zespół Kolędniczy z Łazor
I miejsce - Zespół Ludowy „Górniacy”
I miejsce - Zespół Obrzędowy „Mazurzanie”
I miejsce - Grupa Kolędnicza z Biskupic
II miejsce - Zespół Kolędniczy „Lubcoki ”z Ryglic
II miejsce - Zespół Folklorystyczny
„Folusz” z Giedlarowej

II miejsce - Zespół Regionalny „Grodziszczoki”
z Grodziska Dolnego
II miejsce - Zespół Pieśni i Tańca z Kamienia
III miejsce

- Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy

„Leszczynka” z Wólki Grodziskiej
III miejsce - Zespół Śpiewaczy „Olszynka”
z Biedaczowa

III miejsce - Zespół Kolędniczy „Lubeckie Szkuty”
z Ryglic
Organizatorem przeglądu byli: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej.

INICJATYWA MIĘDZYPARAFIALNEGO
WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA

Po raz czwarty tym razem cztery parafie zaprezentowały w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej swój bożonarodzeniowy
dorobek artystyczny. Podobnie jak na początku w 2016 roku ze sceny popłynęły piękne kolędy. Inicjatywa wspólnego międzyparafialnego kolędowania wyszła od proboszczów parafii z Lipnicy i kolbuszowskiej pw. Św. Brata Alberta oraz aktywnego wikarego
ks. Dominika Leniarta i dyrygenta i organisty Sylwii Rauch.
W niedzielę 20 stycznia bieżącego 2019 roku
przewielebni organizatorzy ks. dziekan Jan Pępek
w asyście kapelana Józefa Półchłopka i wikarego
Przemysława Pelczara, proboszczów ks. Dr Piotra
Setlaka z Lipnicy, ks. Lucjana Szumierza z kolbuszowskiej kolegiaty oraz ks. Marka Prajsnara z
Zarębek, przy sali pełnej publiczności, rozpoczęli

cały ten kolędniczy zamęt. Na pierwszy rzut poszli debiutanci dzieciaki z Zarębek pod kierownictwem Ewy i Ryszarda Kurdów. Cóż to był za
debiut!, piękne nowe nieznane kolędy i piosenki o
charakterze świątecznym, młodzi wokaliści wykonali z entuzjazmem i radością. Naprawdę podziwu
godne jest to, że ks. Proboszcz i opiekunowie w

kryzysie demograficznym znaleźli tyle utalentowanych wokalistek. Po tym udanym wstępie
pojawili się weterani imprezy młodzież z Lipnicy.
Ta najliczniejsza występująca grupa tym razem
wystąpiła z jasełkami misyjnymi. Perfekcyjnie
przygotowani zadbali o najmniejsze szczegóły i
piękne stroje, zobaczyliśmy wystylizowane po-
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stacie z różnych stron świata oraz usłyszeliśmy
piękne kolędy. Jasełka przygotowała Maria Drapała i Sylwia Rauch, która w następnym punkcie
programu poprowadziła chór mieszany.
Ten bardzo zgrany, dobrze prowadzony zespół, będzie obchodził w tym roku dziesięciolecie swojego
istnienia przy albertyńskiej parafii. Ciężko sobie
wyobrazić uroczystości kościelne bez tego zespołu,
składającego się z osób dojrzałych śpiewających
z wyczuciem, ładnie brzmiący w przyjemny nie
natrętny sposób bez zbędnych popisów. Repertuar
grupy warty jest utrwalenia w formie wydawnictwa
płytowego, czego pragną też jego członkowie.
Na koniec wystąpiła młodzież z kolbuszowskiej
kolegiaty przy gitarowym akompaniamencie
Magdaleny Labudy, występ był bardzo radosny
i spontaniczny. Wydarzenie prowadziła Izabela
Karkut. Sama też nieprzeciętny talent wokalny
w antraktach zachęcała publiczność śpiewem do
śpiewania. Do duetu zaprosiła nawet proboszcza
Lucjana, który na koniec pobłogosławił wszystkich
zgromadzonych.
Inicjatywa początkowo dwóch parafii rozszerza
się, być może za rok urośnie do sporego przeglądu na którym ze względu na różnorodność form,
ciekawy repertuar, jakość wykonania nudzić na
pewno nikt się nie będzie. Podczas kolędowania
atmosfera na scenie i widowni jest wyjątkowa,
pełna ciepła i przytulności.

Harcerze przekazali
Betlejemskie Światło Pokoju

W niedzielę 16 grudnia w Rzeszowie podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. Biskupa Jana Wątrobę nastąpiło rozesłanie Betlejemskiego Światła
Pokoju. Komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny przywiózł lampion ze światłem
z Zakopanego, które przekazali słowaccy skauci przekazali polskim harcerzom.
Ta sztafeta trwa już od 27 lat. Na uroczystościach niedzielnych było około 60 harcerzy i
zuchów z kolbuszowskiego hufca wraz z opiekunami. Mottem tegorocznego rozesłania jest „Światło, które łączy”, ta myśl ma przyświecać nam w
codziennym zabieganiu oraz wtedy, gdy będziemy
wspólnie zasiadać do stołu świątecznego.

Betlejemskie Światło przed świętami zostaje
przekazywane do parafii naszego Powiatu, urzędów, do szkół, przedszkoli i wszystkich instytucji
a także zakładów leczniczych i szpitali tak jak to
czynią harcerze w całym kraju.
Dnia 21 grudnia o godzinie 18 nastąpiło na Rynku w Kolbuszowej uroczyste przekazanie BŚP

władzom naszego miasta – światło odebrał osobiście Pan Burmistrz Jan Zuba, Pan Marek Kuna
w imieniu Starosty Powiatu oraz przedstawiciele
służb mundurowych: Straży Pożarnej, Komendy
Policji i Straży Miejskiej.
Wcześniej harcerze z Hufca ZHP Kolbuszowa
im. Janka Bytnara przekazali Betlejemskie Światło
Pokoju w Kolegiacie ks. Proboszczowi Lucjanowi
Szumierzowi oraz delegacjom wszystkich drużyn
harcerskich. Harcerze uczestniczący w sztafecie
światła roznosząc je do domów – mieszkańcom
naszego Powiatu – stało się powoli tradycją w
naszym hufcu. Ludzie przyjmują harcerzy, mamy
bardzo pozytywną odpowiedź, z roku na rok udaje nam się przekazać światło na coraz większym
terenie.
Julita Stępień
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ORSZAK KOLĘDNICZEJ TRADYCJI

Tradycja kolędowania to stary zwyczaj. W okresie od ,,Szczepana” do „Trzech Króli” chodzili od domu do domu kolędnicy,
stanowiąc nieodzowny element życia społeczności w tym świątecznym czasie. Gospodarze bardzo dbali o to, by kolędnicy ich nie
pominęli swoją wizytą i życzeniami.
W latach siedemdziesiątych dwudziestego
wieku kolędnicze obyczaje zaczęły zanikać.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
z inicjatywy różnych instytucji kultury z Rzeszowa
i Kolbuszowej zorganizowano pierwszy Przegląd
Widowisk Kolędniczych, którego celem było
zachowanie od zapomnienia rodzimych tradycji
świątecznych. Od lat dziewięćdziesiątych jest to
ciągłe, najpoważniejsze tego rodzaju wydarzenie
na terenie Podkarpacia.
Wraz z ustanowieniem Święta Trzech Króli dniem
wolnym od pracy, Przegląd odbywa się zawsze 6
stycznia i jest pierwszą imprezą kulturalną Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, rozpoczynającą nowy rok. W bieżącym 2019 roku pojawiło się na nim 11 grup kolędniczych z ponad 170
ludowymi aktorami. Kolorowy tłum zawładnął
kolbuszowskim obiektem i innymi miejscami w
okolicy. W przeciwieństwie do tak popularnych od
niedawna w całej Polsce, wzorowanych na południowoeuropejskich Orszakach Trzech Króli, nasz
przegląd jest bardziej spontaniczny, ludyczny, ekspresyjny, kultywujący przepiękne ludowe tradycje.
Cóż, każdy swoje chwali. W Kolbuszowej jesteśmy
dumni, że po raz 36 wspólnie z Muzeum Kultury
Ludowej oraz Wojewódzkim Domem Kultury w
Rzeszowie przyczynić się możemy do zachowania
naszego narodowego dziedzictwa.
To dziedzictwo to różnorodne widowiska, najpopularniejsze w tym roku ,,Herody”, ale też inne takie
jak ,,Owsioki”, ,,Kolęda z kozą”, ,,Szczodroki” czy
„Kolęda z Rajem”. Tą ostatnią po raz pierwszy
przedstawił miejscowy Zespół Ludowy Górniacy.
Był to z ich strony swoisty hołd ,, chwila ciszy” dla
odeszłego niedawno do ,,krainy wiecznego kolędowania” Jana Dryji, niezapomnianego odtwórcy roli

Heroda. Ta postać w tej kolędzie akurat nie występuje. Przegląd, który jest konkursem sędziowało
jury, którego przewodniczącym był Jerzy Dynia
dziennikarz radiowy i telewizyjny, członkami:
Jolanta Dragan etnograf i etnomuzykolog, Maria Kula etnolog, Jolanta Danak-Gajda etnograf,
muzykolog, reprezentujący znamienite instytucje
i olbrzymią wiedzę o ludowej kulturze. Kolędnicy przybyli z Giedlarowej, Grodziska Dolnego,
Lubczy, Biedaczowa, Łazor, Kolbuszowej Górnej,
Kamienia, Biskupic, Mazurów, Wólki Grodziskiej.
Powitali ich Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba i
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk.
W tym roku oprócz występu w ciepłych pieleszach
domu kultury, każdy zespół występował w terenie
na rynku miejskim, przez dwie godziny szalały tam,
diabły, anioły, kostuchy, dziady inne postacie ko-

lędnicze. Relacje z przeglądu obejrzeć będzie można w TVP. Wysłaliśmy też kolędników na spotkania opłatkowe w Kolbuszowej Dolnej i Świerczowie, gdzie Górniacy oraz mali i dorośli kolędnicy
z Lubczy zrobili niezły zamęt. Miłą niespodzianką
i przerywnikiem podczas konkursu były odwiedziny muzykujących kolędników. Zagrali folkowo i
dynamicznie, przedstawiając kilka scen z tradycyjnego przedstawienia z nową ekspresją. W rolę
dziada wcielił się prezes orkiestry Witold Wojdyło, ,,nawijał” tak jak mało, który polityk potrafi
(z taką gadką, wygrałby każdą debatę). Dobra
muzyka, zabawne efektowne stroje, żywy występ
spotkał się z gorącym przyjęciem.
Gdy jury udało się na obrady, zagrała Kapela
Jurka Wrony w świątecznym składzie, zaczęli
od kolęd za którymi poszły polki i oberki. Kto
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tylko mógł, to tańczył i tym samym rozpoczęliśmy ludowy karnawał taneczny w mieście nad
Nilem. Tancerze pewnie wywijaliby do rana, gdyby nie to, że jury zakończyło obrady i ogłosiło
wynik konkursu. Bezapelacyjnie nagrodę główną ,,Złotego Turonia” zdobył Zespół Kolędniczy
z Łazor gmina Harasiuki za widowisko ,,Herody”.
Górniacy za ,,Kolędę z Rajem” otrzymali pierwsze miejsce, co bardzo cieszy i świadczy o dobrej
kondycji nestorów lasowiackiej sceny. Wszystkim
grupom należą się ogromne podziękowania za
wytrwałość w pielęgnowaniu rdzennie polskiej
kultury. Nagrody zespołom wręczyła Ewa Draus
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
stała bywalczyni przeglądów, oraz dyrektorzy instytucji organizujących. Na koniec zabrzmiało
sakramentalne,, do zobaczenia za rok” i oby sił
ludowym artystom nigdy nie zabrakło do niesienia
dalej tradycji swoich dziadów i ojców.

Szycie toczy
się dalej

Muzeum zaprasza na kolejne warsztaty tradycyjnego szycia. Na poprzednich
uczestnicy szyli koszule i zapaski. Tym
razem można sobie sprawić spodnie lub
spódnicę.

Haftowana biała spódnica lub odświętne spodnie
z bielonego płótna lnianego stanowią nieodzowną
część lasowiackiego stroju ludowego. Te właśnie
elementy tradycyjnej garderoby będzie można
sobie uszyć w czasie warsztatów szycia w skansenie. Nad powstawaniem spódnic i spodni czuwać będzie Anita Ryba – instruktor rękodzieła
artystycznego, mistrz hafciarstwa, absolwentka
Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, właścicielka Pracowni Plastycznej i Rękodzielniczej „Nitaka”.

STROJE LASOWIACKIE BĘDĄ
UZUPEŁNIANE NA DWÓCH
SPOTKANIACH:
23 lutego, sobota, 10.00 – 16.30 (szycie spodni
i spódnic, półgodzinna przerwa kawowa), koszt:
110 zł – w cenie wszystkie potrzebne do pracy
materiały
9 marca, sobota, 10.00 – 16.30 (dokończenie szycia i półgodzinna przerwa), koszt: 60 zł – w cenie
wszystkie potrzebne do pracy materiały.
Ze względu na to, że przed pierwszym spotkaniem trzeba zakupić wszelkie niezbędne materiały,
obowiązuje przedpłata wysokości 110 zł. Istnieje
możliwość rezygnacji z warsztatów do 7.02.2019
r. Potem przedpłata nie będzie zwracana.
Zgłoszenia: do 8 lutego 2019 r., e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl, tel. 17 227 12 96.
Przedpłaty należy przelewać na konto w Banku
PKO SA (42 1240 2627 1111 0000 3253 6124) z
dopiskiem „warsztaty szycia”.

Pracownicy Muzeum Kultury Ludowej prezentują strój lasowiacki. Fot. Jan Mazurkiewicz
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„Folklor Rzeszowiaków” wydany

Muzeum z ogromną radością zawiadamia, że książka podsumowująca kilkuletnie badania nad kulturą ludową Rzeszowiaków
została wydana!
W latach 2014 – 2016 w Rzeszowskiem, Łańcuckiem i Przeworskiem zostały przeprowadzone badania nad kulturą ludową mieszkańców tych terenów.
O jej bogactwie będzie można przeczytać w książce pt. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian.
Według badań terenowych 2014-2016”. Na prezentację publikacji i rozmowy o niej koordynatorzy
projektu zaproszą na przełomie stycznia i lutego.
Na spotkaniu będzie się można zaopatrzyć w
książkę.
Oto spis treści wydawnictwa:

WPROWADZENIE
1. Od redaktora – Katarzyna Barańska
2. Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków – Jacek Tejchma
3. O badaniach w Rzeszowskiem – Jacek Bardan

HISTORIA
1. Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku – Izabela
Wodzińska

WSPÓŁCZESNOŚĆ
1. Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się
obrazu świata – Arkadiusz Więch
2. Wizerunki i pamięć o innych w narracjach
mieszkańców wsi – Tomasz Kosiek
3. Religijność ludowa i świat wierzeń – Elżbieta
Dudek-Młynarska
4. Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie
– Karolina Migurska, Justyna Niepokój-Gil
5. Obrzędowość rodzinna – Jan Barański
6. Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych
mieszkańców wsi – Arkadiusz Więch
7. Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka – Wojciech Dragan

Strój regionalny. Fot. Jacek Tejchma
8. Zajęcia codzienne – obraz przemian – Wojciech Dragan
9. Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe – Urszula Rzeszut-Baran
10. Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju
ludowego – Katarzyna Ignas
11. Język – zanik, zmiana, kontynuacja – Janusz
Radwański
12. Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa – Janusz Radwański
13. Pieśni Rzeszowiaków – Jolanta Dragan
14. Folklor muzyczny – Agata Witowicz
15. Taniec i zwyczaj taneczny – Tomasz Nowak
16. Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa – Agata
Hemon
17. Literatura cytowana

MATERIAŁY Z BADAŃ
1. Wywiady
2. Pieśni
3. Melodie
4. Filmy
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa
Podkarpackiego.

Hej, kolęda, kolęda!

Projekt „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” trwa i właśnie wchodzi w swoją najpiękniejszą fazę – rozmów, wypytywania,
śpiewania, słuchania i przeglądania fotografii. Wcześniej – jesienią – zespół badaczy robił kwerendy w przeróżnych instytucjach
kultury, teraz przeprowadza wywiady.
W lipcu Muzeum dzieliło się wiadomością o rozpoczęciu projektu „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” mającego na celu zebranie informacji
dotyczących kolędowania na terenach Lasowiaków
i Rzeszowiaków. W październiku zespół badaczy
zakończył pierwszy etap projektu.
Jesienią pracownicy Muzeum uzyskali zgodę na
przejrzenie materiałów archiwalnych dotyczących
tradycyjnych form kolędowania w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli. Oddziale Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie oraz w Muzeum
Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku. Zakończono kwerendy, a więc wybrano wiadomości
o kolędowaniu, grupach kolędniczych, a także

zgromadzono pokaźną liczbę tekstów i melodii
kolęd, pastorałek i kolęd życzących z terenu Lasowiaków i Rzeszowiaków zarchiwizowanych w
latach wcześniejszych. Na podstawie tych źródeł
opracowywane są kwestionariusze potrzebne do
przeprowadzenia rzetelnych badań terenowych.
Wywiady przeprowadzane z informatorami, czyli
z tymi przedstawicielami społeczeństwa, którzy
kolędują lub pamiętają tę tradycyjną formę, to ten
moment, kiedy zbiera się najcenniejsze materiały
do badań – żywe świadectwa tradycji, historie,
które będą dla następnych pokoleń źródłem wiedzy
o przodkach, ich życiu, będą także podstawą (m.in.
dzięki planowanej publikacji książkowej), by ową
tradycję podtrzymać w jak najwierniejszej formie.

Poniżej pracownicy Muzeum prezentują fragmenty
niektórych rozmów, które do tej pory przeprowadzili. W planach są spotkania z informatorami z
dziesięciu powiatów na terenie Rzeszowszczyzny, mieszkańcami tak samo wsi, miasteczek, jak
i większych ośrodków.

MOŻNA PRZED ŚLUBEM
Pan Józef Szot z Kosówki mówił, że po kolędzie
chodzili kawalerowie, „żonatych nie było ani
jednego”, nie było żadnych dziewcząt „gdzie by
kto w tych latach puścił dziewczynę na kolędę”.
Kolędnicy to byli przeważnie chłopcy przed wojskiem, ale też i starsi 20-22 letni, bo w okolicy
było wielu zwolnionych od służby wojskowej jako
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jedyni żywiciele rodziny. Kres kolędowaniu kładł
dopiero ślub.

W CO SIĘ UBRAĆ? ZA KOGO SIĘ
PRZEBRAĆ?
Józef Szot organizował w Kosówce kolędę z Herodem. Sam grał Heroda, poza tym było czterech
pastuszków, setnik, diabeł „na pierwszym miejscu”, dziad, dwóch Żydów, turoń „Głowa była tako
długo, rogi były zawijane baranie”, kłapał i ruszał
dolną szczęką. W paszczy miał zęby i czerwony
język. Turoń mógł psocić, np. kolędnik odgrywający go, mógł chować dziewczyny pod swoją kapą.
Kolęda z herodem liczyła około 10-12 kolędników.
Pan Andrzej Świstara z Trzciany opowiadał, że
w jego miejscowości „chodzili po kolędzie z turoniem, chociaż rzadko, ponieważ trzeba było do
tego większej ilości ludzi”. Łatwiej było się zorganizować z gwiazdą: „Ja miałem taką gwiazdę
podświetlaną świeczką. Przywiozłem taką gwiazdę
z Łętowni: miała około półtora metra średnicy,
była podświetlana (…) i miała pompony. I z tą
gwiazdą chodzili po kolędzie. Inni kolędnicy w
okolicy jak chodzili z gwiazdą, to ona zwykle
była mała, taka miniaturka. Nie była podświetlana, tylko się kręciła. Wspominał też o kolędzie z
„banią”. „Bania to była kula oblepiana kolorowym papierem, miała wstążki. Z banią chodziło
2-3 chłopaków i śpiewało kolędy. (…) Była też
kolęda z Herodem. Trzeba było do niej 8-9 osób.
Samo widowisko trwało ok. pół godziny, dlatego
nie obeszło się dużo domów z nim, zwykle ok. 10
tylko. Chodziło się do 22.00-23.00, to już było
późno i się nie chodziło już po kolędzie wtedy.
Chociaż dzisiaj chodzą kolędnicy czasem i do 2
w nocy”.

I PO CO TO WSZYSTKO?
Michał Dudek pochodzący z Sarzyny tak odpowiadał na to pytanie: „to chodziło się i chwałę Bogu
głosiło, Panu Jezusowi się śpiewało, dla Dzieciątka
Jezus które się narodziło. Młodsi kolędowali i starsi. Młodzież chodziła od Szczepana, w Jana – do
Trzech Króli. W Boże Narodzenie się nie kolędowało i po Trzech Króli też nie. Jak myśmy chodzili, to się kolędowało (śpiewało), życzeń się nie
składało. Jak Herod chodził to mieli po 17-20 lat
chłopcy, chodziliśmy tam, gdzie dziewczyny były”.
A za chwilę dodawał: „Kolędowanie kiedyś to
były odwiedziny, dla młodzieży to była rozrywka,
kolędowało się też dla pieniędzy. Jak się zarobiło,
to panny się zapraszało i robiło się taką prywatkę
po kolędzie. np. dwa dni się chodziło, a na trzeci
dzień się zrobiło prywatkę”.
Pan Józef z Kosówki wspominał, że kolędnicy
dostawali pieniądze, jednak to były „żelazne pieniądze”, nie było ich dużo. Były dzielone po równo
między wszystkich uczestników kolędy. Każdy
chciał mieć „parę groszy” z kolędy. Nie trzeba było
nikogo namawiać na chodzenie z kolędą. „A jaka
inna rozrywka była wtedy? A to się poszło, a to się
z dziewczynami porozmawiało, a to wie pan, jak
to tak.”

Rozmowa o tradycyjnym kolędowaniu w Siedlance. Berło króla Heroda. Fot. Justyna Niepokój-Gil
Nie zawsze dostawało się pieniądze. Rozmówcy
z Widełki wspominają też o chodzeniu „po szczodrakach”. Były to niewielkie, okrągłe bułeczki
drożdżowe, bez nadzienia, białe albo razowe. Małe
dzieci i dziewczęta z uboższych rodzin, wtedy
kiedy była wojna albo bieda, chodziły po domach,
śpiewały kolędy i za to dostawały te szczodraki, kawałek chleba czy trochę masła. Pani Teofila Sudoł
z Widełki opowiadała, że nie wszędzie były dobre
te bułeczki i za dziecka wybierali te domy, gdzie
gospodynie były przygotowane i piekły smaczne
szczodraki.

WCZORAJ I DZIŚ
Stolarz z Kosówki opowiadał, że w latach 70.,
już na ich początku zwyczaj chodzenia z kolędą
w Kosówce zaczął zanikać. Wiązało się to ze zmianą zabudowy z drewnianej na murowaną, ludzie
nie chcieli wpuszczać kolędników, bo mieli nowe
dom i podłogi, o które dbali, tymczasem przy kolędowaniu zawsze nanosiło się wody. Kolędowanie popierał ksiądz, który dziękował kolędnikom.
Obecnie tylko jeden z mieszkańców chodzi po
domach przebrany za króla, zbiera w ten sposób
pieniądze na alkohol.
Pan Michał z Sarzyny mówił, że kolędowanie bardzo się zmieniło, przede wszystkim pod względem
śpiewu kolęd, bo nie umieją śpiewać, młodzież nawet połowy pieśni nie potrafi zaśpiewać, nie znają
tekstów. „Za moich czasów i czasów rodziców to
siedziało się w Adwencie i śpiewało kolędy, to
każdy umiał, a teraz nie umią”. Ostatnio jak dzieci
chodzą po kolędzie to „nie mają ani gwiazdy, ani
niczego, tylko chodzą”.
Etnografowie przeprowadzający wywiady zauważają, że dziś tradycyjnie kolęduje się jeszcze
w małych miejscowościach, natomiast w miastach
coraz rzadziej chodzi się z kolędą. Praktyką, której
popularność rośnie z roku na rok zwłaszcza w
dużych ośrodkach, jest chodzenie 6 stycznia na
pochody Trzech Króli.

NIE WSZYSTKO POSZŁO W
ZAPOMNIENIE
Z rozmowy z Haliną i Zbigniewem Koczwarami
z Kochanów dowiedzieliśmy się, że właśnie tam,
w okolicy Stalowej Woli dzieją się rzeczy niezwykłe. Pan Zbigniew relacjonował: „Pomysł
tkwił w nas od 30 lat. Myśleliśmy: trzeba zrobić
kolędę z Herodem, straż przy Grobie Pańskim na
Wielkanoc, ale jakoś nie mogliśmy się dogadać
z ówczesnym proboszczem, który nie był chętny
na takie coś, nie wiem, takie były czasy chyba.
Zresztą myśmy byli bardzo zajęci, prowadziliśmy
kilka dużych firm. Teraz, jak już interesy przejęły dzieci, trochę mamy więcej czasu, żeby się
poświęcić właśnie takim pasjom, hobby życiowemu. (…) Namówiliśmy ludzi do tego działania,
założyliśmy stowarzyszenie. Działa w nim około
80 osób. I od początku, jak tylko go założyliśmy,
nikt ze stowarzyszenia nie odszedł. A nawet się
ludzie dopytują, czy będzie jakiś nabór, bo chętnie
by się poudzielali. Ale najważniejsze jest to, że
do tej grupy jasełkowej należy około 30 dzieci i
młodzieży w wieku 8-18 lat. Dzisiaj młodzież jest
ciężko wyciągnąć od tych komputerów, bajerów,
smartfonów. A tu przychodzą bardzo chętnie. I już
teraz, od połowy listopada się dopytują kiedy będą
próby jasełek, bo już chcą przychodzić i już chcą
grać. To jest coś niesamowitego. Przychodzi też
kilka rodzin, których wszyscy członkowie są zaangażowani w jasełka. Nie ma co tu ukrywać: ważne
są środki finansowe. Ci ludzie, którzy biorą w tym
udział nie angażują się finansowo, tylko czasowo”.
Tutaj warto wspomnieć, że całe przedsięwzięcie
jest finansowane przez państwo Koczwarów. „Nikt
nam nie pomaga: ani ministerstwo, ani marszałek,
nikt. Pisaliśmy gdzie się dało, bo nam się wydawało, ze te instytucje powinny chociaż trochę
pomóc finansowo przy takiej skali działalności.
Do dziś nie dostaliśmy ani jednej złotówki. Ale my
się nie załamujemy. Nie potrafimy się przypodo-
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bać, żeby ktoś nas wspomógł. No to działamy sami,
nie zniechęcamy się”. Na spektakle jasełkowe organizowane w Kochanach przyjeżdżają ludzie z
całej Polski: „Jak przyjedzie ktoś raz, przyjeżdża
i następnym roku. Są i z Wrocławia, Szczecina,
Białegostoku, Częstochowy, Łodzi, Poznania, Lublina, no i z Podkarpacia: Przemyśl, Rzeszów, Leżajsk, z wszystkich większych miast”. Oprócz jasełek na spotkaniach pod Stalową Wolą pokazywane
jest także tradycyjne kolędowanie z Herodem.
Jasełka w Kochanach są prezentowane od 28 grudnia do 26 stycznia, we wszystkie soboty i niedziele,
dwukrotnie w ciągu wieczoru. Żeby usprawnić
ruch widzów i nie dopuścić do niepotrzebnego
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tłoku, organizatorzy wprowadzili zapisy i bilety
na poszczególne spektakle. Są to rodzaje cegiełek. Zebrane pieniądze nie są przeznaczone na
spektakle. Zebraną kwotę państwo Koczwarowie
przeznaczyli na cele charytatywne: zapomogi dla
biednych uczniów, osób starszych, chorych itp. Pan
Zbigniew dopowiada: „Nikt do tej pory nie wziął
ani złotówki za swoją pracę i czas. Przychodzą, bo
chcą się udzielać.”

„BYŚCIE PAŃSTWO STO LAT ŻYLI, A
PO ŚMIERCI W NIEBIE BYLI”
W Nowym Roku życzymy wszystkim Czytelnikom, aby mieli tyle radości życia, sił, chęci, wiary
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i zaangażowania, co przywoływani rozmówcy,
którzy mimo biedy, wojny, ciężkich czasów komunizmu i innych przeciwności losu i historii kolędowali na chwałę Bożego Dzieciątka tak, jak to
bywało za ich dziada i pradziada.
Projekt „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„We młynie,
mościwy
panie!”

Muzeum zawiadamia, że zakończono realizację pierwszego etapu projektu,
który ma na celu udostępnienie w kolbuszowskim skansenie 5 młynów i przygotowanie stałej wystawy pokazującej specyfikę młynarskiego rzemiosła.

U początku roku muzealnicy pragną zdać sprawę
z prac, które mimo niesprzyjających warunków
postępują w skansenie nieustannie po to, by w kolejnych latach oferta muzealna mogła być jeszcze
bogatsza, a doświadczenie i wiedza wyniesione
przez turystów – pełniejsze.
W młynie wodnym z Żołyni zakonserwowano i
zmodernizowano urządzenia napędowe i doprowadzające wodę. Zabiegami konserwatorskimi
zostały objęte także te mechanizmy młyna, które
służą do transportowania ziarna przez cały proces
jego przetwarzania i czyszczenia. W wiatrakach –
holendrze z Padwi i paltraku z Rudy – odnowiono
urządzenia napędowe oraz elementy stałe: podwaliny, schody i poręcze.
Przygotowano również założenia koncepcyjne i
merytoryczne do przyszłej ekspozycji. Autorem założeń merytorycznych jest prof. dr hab. Jan Święch
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, scenariusz wystawy natomiast opracował dr Jerzy Adamczewski –
pracownik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
oraz Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie.
Aby móc otworzyć tę wystawę końcem 2019 r.,
zostały do tego odpowiednio przygotowane zabytkowe wnętrza naszych skansenowskich młynów.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

Młyn wodny z Żołyni w zimowej scenerii. Fot. Jan Mazurkiewicz
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
„MALEŃKA MIŁOŚĆ W ŻŁOBIE ŚPI”
Czas przygotowań i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, na przyjście Syna Bożego w postaci maleńkiego Dzieciątka to najpiękniejszy i najbardziej oczekiwany przez dzieci okres w ciągu roku.
W ochronce od początku grudnia można było wyczuć tę niezwykłą atmosferę. Zapoczątkowało ją przybycie do placówki Świętego Mikołaja, a
potem nastał czas intensywnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli wykonywały wiele ozdób świątecznych
wykorzystując do tego celu materiały przyrodnicze, a nawet recyklingowe.
Wśród stworzonych przez dzieci małych dzieł były: bombki, łańcuchy, światy,
różnego rodzaju choineczki, kartki pocztowe, szopki. Tymi niezwykłymi
dziełami były udekorowane sale oraz hol przedszkola. Był też czas pieczenia
i ozdabiania pierniczków, oraz wspólnego ubierania choinki.

„SZLACHETNA PACZKA”
Dzieci oraz Rodzice przedszkolaków zaangażują się w wiele akcji charytatywnych. Jedną z nich był udział w „Szlachetnej Paczce”. Przedszkole objęło
pomocą rodzinę osoby autystycznej z Kolbuszowej. Zaangażowanie rodziców
i nauczycieli przyniosło nieoczekiwane efekty - zebrano nie tylko produkty
spożywcze, konieczne do codziennego funkcjonowania, ale również artykuły
higieniczno–sanitarne.

„MARZYCIELSKA POCZTA”

„Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za włączenie się w akcję i
dzielenie się tym co mamy materialnego, ale również za swoją życzliwość i
dobroć”.

„WIGILIA W PRZEDSZKOLU”
Wreszcie nadszedł ten oczekiwany długo czas. Dnia 21 grudnia cała społeczność przedszkola: dzieci, Grono Pedagogiczne oraz personel placówki
wspólnie usiedli do uroczystego posiłku. „Wigilię” poprzedziła wspólna
modlitwa i łamanie się opłatkiem. Po wspólnym posiłku złożonym z tradycyjnych potraw wszyscy wspólnie kolędowali czując przedsmak świąt.

„TEATR W PRZEDSZKOLU”
8 stycznia odwiedził przedszkole teatr kukiełkowy z inscenizacją pt. „Kruszynka”, z przesłaniem, że zawsze, w każdej sytuacji należy być dobrym i
życzliwym dla innych, chętnie pomagać, a nie wyzyskiwać innych.
21 stycznia zaś zawitał do ochronki bardzo lubiany przez dzieci teatr
Eden z Wieliczki z adaptacją klasyki literatury światowej „Opowieść Wigilijna”. Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na akcję przedstawienia. Wraz
z głównym bohaterem Ebenzerem Scrooge’m uczyły się, że nie warto być
chciwym i samolubnym ale dobrym, umiejącym dzielić się z innymi miłością
oraz dobrami materialnymi. Aktorzy teatru zawsze wprowadzają przemiłą
atmosferę, a dzieci z przejęciem angażują się w losy bohaterów.

„Marzycielska Poczta” to akcja polegająca na wysyłaniu tradycyjnych
listów i kartek do chorych dzieci, które kochają otrzymywać takie przesyłki.
Honorowy Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.
Przedszkolaki na zajęciach popołudniowych wspólnie tworzyły kartki
świąteczne, rysowały obrazki, redagowały życzenia, a także próbowały napisać w kilku słowach coś o sobie. Te wspaniałe prace wspólnie zapakowały
i zaadresowały do 8-letniego Filipa z Katowic u którego zdiagnozowano i
usunięto guza mózgu.
Chłopiec przed chorobą był członkiem klubu piłkarskiego, a w przyszłości
chciałby zostać paleontologiem. Przed nim jeszcze 8 cykli chemioterapii oraz
rehabilitacja. Dzieci śląc życzenia, kartki i obrazki chciały zapewnić go, że
wspierają go w tym trudnym procesie leczenia i są razem z nim.
Przedszkole odwiedziła grupa teatralna z przedstawieniem pt. „Opowieść
Wigilijna”.

„WIZYTA DUSZPASTERSKA”
Dnia 10 stycznia z wizytą duszpasterską zwaną potocznie kolędą, przybył
do przedszkola proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej ks. Lucjan Szumierz. Po wspólnej modlitwie, poświęceniu sal i

Przedszkolaki włączyły się w akcję pn. „Marzycielska Poczta”.

„PRZYTULANKA NA ODWAGĘ”
Przedszkolaki oraz ich Rodzice włączyli się w akcję organizowaną przez
Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu. Celem akcji była
zbiórka pluszaków, których nowymi właścicielami zostaną mali pacjenci
Szpitala Oddziału Ratunkowego. Taka przytulanka sprawia, że mały pacjent
czuje się lepiej i bezpieczniej.

Z wizytą duszpasterską do przedszkola przybył proboszcz Kolegiaty pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej ks. Lucjan Szumierz.
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błogosławieństwie nastąpiła chwila ożywionej rozmowy księdza proboszcza
z przedszkolakami. Dzieci otrzymały na pamiątkę wizyty obrazki.

„ODWIEDZINY PANI ZIMY”
10 stycznia odwiedziła przedszkolaków Pani Zima. Przygotowała dla dzieci
wiele zabaw tanecznych, z rekwizytami oraz ze śpiewem. Gdy dzieci nieco
się zmęczyły Pani Zima zaprosiła przedszkolaków do wspólnego eksperymentowania z wodą, śniegiem, lodem, barwnikami, świeczkami i innymi
substancjami. Niektóre spośród doświadczeń dzieci miały możliwość wykonać
same – była to niezwykła frajda dla nich. Przedszkolaki aż buzie otwierały z
zachwytu podczas wykonywania wielu eksperymentów. Niespodzianką dla
dzieci było wspólne stworzenie sztucznego śniegu, którym znakomicie można
bawić się nawet w ciepłym pomieszczeniu.
Dzieci zapewniły, że kochają zimę i chcą aby długo z nimi została. Cóż,
póki co zima spełnia prośbę dzieci.
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W przedszkolu była to okazja do wspólnych zabaw z Kubusiem Puchatkiem.
Dzieci miały możliwość wysłuchania kilku opowieści o przygodach misia i
jego przyjaciół, bawiły się z misiem, wybrały się na spacer po Stumilowym
Lesie i przeżywały tam wiele przygód, wykonały prace plastyczne i techniczne
związane z Kubusiem Puchatkiem.
Otrzymały również pamiątkowe medale oraz słodkie co nieco od Kubusia.
Zabawa z Kubusiem Puchatkiem była świetna, więc świętowanie oraz wspólne
z nim zabawy przeciągnęły się na niemal cały następny tydzień.

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem,
miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z ochronki gościły swoje
Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji w sobotę dnia 19 stycznia
w Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej. Po przywitaniu gości przez dyrektor
przedszkola siostrę Bożenę nadszedł czas na występ przedszkolaków. Dzieci
pod kierunkiem nauczycieli przygotowały dla wspaniałych gości „Jasełka”
okraszone wieloma kolędami i piosenkami. Niejednemu widzowi zakręciła
się łza w oku widząc swoje wnuczki z przejęciem odgrywających swoje role.
Obecny na uroczystości ks. Proboszcz Lucjan Szumierz pobłogosławił
opłatki i wszyscy wspólnie składali sobie życzenia. W tle słychać było piękne, polskie kolędy śpiewane przez ks. Proboszcza i p. Anię. Po poczęstunku
nastąpiła wspólna zabawa karnawałowa z udziałem dzieci, rodziców, babć
i dziadków pod kierunkiem pani wodzirej. To była naprawdę wyjątkowa
uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione
twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile
spędzone wspólnie z wnukami.
Anna Zawisza

Pani Zima odwiedziła przedszkolaków.

„SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW”
Przedszkole wzięło udział w międzynarodowym konkursie plastycznym
dla dzieci „Polska wierszem malowana” w ramach projektu „Mały Miś w
świecie wielkiej literatury” organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 1
w Kolbuszowej. Warunkiem uczestnictwa było samodzielne wykonanie przez
dzieci pracy plastycznej ilustrującej dowolny wiersz o tematyce patriotycznej.
W znakomitym gronie zwycięzców z całej Polski znaleźli się również dzieci
z ochronki. III miejsce zdobyła Patrycja Tomoń lat 3, zaś Tymoteusz Rusin
lat 6 zdobył wyróżnienie. Gratulujemy!!!

„DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA”
18 stycznia wypada dzień Kubusia Puchatka (wówczas urodził się autor
– 1882r.). Sympatyczny bohater powieści Aleksandra Milne’a mimo upływu
lat nadal należy do najpopularniejszych misiów, amatorów miodu.

Dumne przedszkolaki z pamiątkowym medalem z ilustracją Kubusia Puchatka.

Wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.
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Mobilne pracownie komputerowe

Do kolbuszowskich szkół trafi nowoczesny sprzęt komputerowy. 9 stycznia br. podpisano umowę na dostarczenie mobilnych
pracowni w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów”, działania
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020. Koszt zakupu pracowni wynosi ponad 670 tys. zł.
Zakres zadania obejmuje wyposażenie
szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotowym i
w kształceniu informatycznym.
W ramach projektu w zależności od wielkości
szkoły zakupionych zostanie 9 mobilnych pracowni 16 stanowiskowych i 4 pracownie 11 stanowiskowe. Wyposażenie pracowni obejmuje: 1
laptop nauczycielski wraz z oprogramowaniem
do zarządzania pracownią, w tym komputerami
uczniowskimi, 10/15 laptopów uczniowskich z
systemem operacyjnym i pakietami oprogramowania zgodnymi z wymogami edukacyjnymi,
ruter wi-fi, przenośna szafka do przechowywania
i ładowania komputerów, sieciowe urządzenie
wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania,
skanowania, drukarka 3D, cyfrowe urządzenia
zapisujące obraz lub dźwięk, wizualizer, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji
obrazu i emisji dźwięku.

Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż trwa nabór
uczestników do Dziennego Domu
„Senior+” w Hucie Przedborskiej.

Uczestnikami zajęć Dziennego Domu mogą być
osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat,
zarówno kobiety jak i mężczyźni z terenu gminy
Kolbuszowa.
Głównym celem działalności placówki jest
zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji
seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa z życia
społecznego, poprzez zapewnienie im różnych
form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w
sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego
spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych
zainteresowań. Działalność bieżąca Dziennego
Domu „Senior+” zgodnie z założeniami rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020, polega na realizacji podstawowych
usług mających na celu udzielanie seniorom pomocy w codziennych czynnościach, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności
gorącego oraz innych usług wspomagających,
dostosowanych do potrzeb osób starszych.
W placówce uczestnicy do dyspozycji mają
kilka odpowiednio wyposażonych sal m.in.:

Z pracowni będę mogli korzystać wszyscy uczniowie. W marcu, po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli i przeprowadzeniu rekrutacji wśród dzieci,

rozpoczną się zajęcia grupowe dydaktyczno –wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki
oraz zajęcia rozwijające z informatyki i robotyki
dla uczniów objętych projektem.

pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję
sali spotkań i jadalni; pomieszczenie kuchenne;
salę klubową wyposażoną w telewizor, komputer,
bibliotekę; pomieszczenie do odpoczynku z miejscami leżącymi oraz salę, w której prowadzona jest
rehabilitacja i zajęcia ruchowe.
W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy aktywnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach, doskonaląc różne umiejętności. Ponadto placówka jest
miejscem spędzania wolnego czasu, towarzyskiej
integracji, wzajemnej pomocy i wsparcia oraz dzielenia się doświadczeniami.
W ramach zajęć kulinarnych osoby starsze
biorą udział w przygotowaniu posiłków. Celem tych zajęć jest aktywizacja i usprawnianie. Seniorzy kształtują postawę zaradności
i umiejętności funkcjonowania w grupie,
nabywają umiejętność pracy zespołowej
i odpowiedzialności za wykonywane zadania.
Uczestnicy doskonalą także umiejętność posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę
w kuchni.
Seniorzy pod kierunkiem Terapeuty zajęciowego
wykonują czynności o charakterze zajęć manualnych, które mają na celu poprawę sprawności
fizycznej, psychicznej i społecznej. Seniorzy w
ramach zajęć wykonują różnego rodzaju wyroby i
prace plastyczne. Zajęcia te integrują, aktywizują
seniorów, przyczyniają się do ogólnego usprawniania i pobudzania zaradności, uczą współdziałania
w grupie i środowisku, rozwijają różne zainteresowania, wyzwalają możliwości twórcze seniorów
oraz likwidują nudę i monotonny tryb życia.

W ramach zajęć ruchowych i rehabilitacji prowadzonych pod okiem fizjoterapeuty, seniorzy
mogą spowolnić zmiany zachodzące w organizmie i utrzymać dobrą kondycję na lata. Poprzez
codzienną aktywność ruchową i rehabilitację,
osoby starsze mogą jak najdłużej być sprawne, samodzielne i niezależne od pomocy innych
osób.
Podczas zajęć edukacyjnych seniorzy pobudzają umysł do działania, ćwiczą pamięć,
koncentrację, podzielność uwagi i inne procesy poznawcze. Celem tych zajęć jest poprawa
i jak najdłuższe utrzymanie sprawności intelektualnej.
W ramach zajęć kulturalnych uczestnicy jeżdżą
do kina i na wycieczki. Placówkę odwiedzają
także dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli,
dzięki temu możemy mówić o spotkaniach międzypokoleniowych.
Uczestnicy podczas codziennych spotkań
chętnie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają
doświadczenia, pomagają sobie wzajemnie. Ponadto chętnie uczestniczą w różnych formach
zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych np. gry
stolikowe, rozwiazywanie krzyżówek, słuchanie
radia, oglądanie telewizji i ciekawych filmów,
przeglądanie czasopism i czytanie książek. Warto
również wspomnieć, że placówka gości różnych
specjalistów i ciekawe osoby, które chętnie dzielą
się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.
Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego
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Domu Senior+ prowadzą pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
Wszelkie informacje dotyczące skierowania do placówki można uzyskać w Miej-

sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej /tel. 17 22 71 133/
oraz w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej /tel. 17 747 90 96/.
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Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach otwarcia tj. od 800 do 1500 . Placówka
mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej.

HULACY W KALENDARZU NA 2019 ROK

Lasowiackich Hulaków, powstałą w ubiegłym roku w Kolbuszowej grupę folkową, można zobaczyć w kalendarzu wydanym
przez Miejski Dom Kultury i Galerię nad Nilem w Kolbuszowej.
Autorką zdjęć do wydawnictwa jest fotografka
Magdalena Małaczyńska z zamiłowaniem portretująca muzyków. Artystka ma w swoim dorobku
fotografie gwiazd jazzu i innych gatunków muzyki.
Jej prace cenione są przez osoby portretowane i
miłośników sztuki. Zdjęcia, które niczym obrazy
posiadają klasyczną kompozycję, świetnie oddają
subtelne piękno ,,piętna’’ muzyki, odbitego na
osobie fotografowanego.
Na miejsce sesji zdjęciowej do kalendarza,Hulacy wybrali pierwszą kolbuszowską galerię handlową, atrakcyjny i najnowocześniejszy sklep w
mieście nad Nilem. Na zaproszenie właściciela,
artyści zagrali tam też cieszące się dużą popularnością koncerty. Zespół tworzą Roman Dublański,
obdarzony charyzmą wokalista i gitarzysta, gwiazda kolbuszowskiego popu z lat siedemdziesiątych
z epizodem gry w klubach muzycznych Las Vegas.
Człowiek pełen energii niezwykle oryginalny i
twórczy.
Kierownikiem muzycznym, autorem aranżacji utworów grupy jest klarnecista, Jerzy Wrona.
Postać wyjątkowa o niezwykle bogatym doświadczeniu i praktyce wykonawczej, niekwestionowany
autorytet muzyczny. Na próbach, którymi kieruje,
kształtuje on styl zespołu. Ze względu na poważanie, jakie ma w środowisku, nie ma żadnego
problemu z pozyskiwaniem do Hulaków bardzo
dobrych utalentowanych muzyków. Takich jak
siostry Barbara Rząsa - flecistka i Dorota Jamróz-

skrzypaczka, które oprócz gry na instrumentach,
świetnie uzupełniają wokalne brzmienie zespołu.
Całość tej ciągle rozwijającej się grupy dopełniają:
akordeonista Ryszard Wrona, klarnecista i saksofonista Ryszard Bajor, oraz grający na instrumentach
perkusyjnych Andrzej Serafin. Na gitarze basowej
gra Zdzisław Ziarkiewicz.
Muzyka Lasowiackich Hulaków to folk oparty
na tradycyjnych ludowych melodiach, zaaranżowanych przez Jurka Wronę oraz autorskie emocjo-

nalne teksty i kompozycje Romka Dublańskiego,
odnoszące się nostalgicznie do czasów minionych.
Wspólne granie sprawia muzykom niesamowitą
frajdę, a ich odbiorcom dużą przyjemność. Sztandarowy nowo skomponowany utwór Dublańskiego
pt. ,,Kolbuszowa” wywołuje u słuchaczy wzruszenie połączone z przysłowiową łezką w oku.
Limitowany kalendarz rozszedł się błyskawicznie
i zebrał świetne recenzje. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z płytą, której wydanie przygotowuje zespół.

Przekazanie zestawu ratowniczego
dla OSP Kolbuszowa Dolna

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbuszowej Dolnej wzbogaciła się o nowy sprzęt ratownictwa drogowego. 20 grudnia br. na
parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej Marek Gil Zastępca Burmistrza Kolbuszowej oraz Tadeusz Serafin Komendant
Gminny OSP, przekazali średni zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego.
W skład zestawu wchodzą: nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz
kolumnowy, agregat hydrauliczny oraz wąż przedłużający.
Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca pozyskano
środki w wysokości 55 000 zł.
Zakup sprzętu pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczne i szybkie prowadzenie akcji ratunkowych.
Zakup współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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Otwarcie oddziału Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej

Od 1 lutego br. otwarty dla zwiedzających będzie oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kolbuszowej na ul. Piekarskiej 17 (budynek byłej synagogi).
Dla zainteresowanych w godzinach od 10 do 17
od wtorku do soboty udostępnione zostaną trzy
wystawy.
Zabytkowy księgozbiór biblioteki parafialnej w
zbiorach biblioteki, Obrazy z Kolbuszowskich
plenerów (2000 - 2017) w zbiorach biblioteki, Jan
Antoni Ernest Hupka (1866 - 1952) Życie i dzieła.

fot. Janusz Kozłowski
Wszystkich serdecznie zapraszamy
Zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja
procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Prace zakończono 31.12.2018 r.

Wystawa
artystów z
Kolbuszowej
w Nowym
Jorku

W dniach od 16 stycznia do 28 lutego 2019, w A.R Gallery w Nowym Jorku
(USA) będzie dostępna wystawa Polska
sztuka w pigułce „POLISH ART IN A
NUTSHELL”

Piotr Rędziniak o wystawie pisze: Wystawa polskich artystów w Nowym Jorku nasuwa mi dwie
refleksje. Jest to wystawa artystów, głównie malarzy, których od wielu lat łączy pewne szczególne miejsce na mapie Polski jakim jest Kolbuszowa. Coroczne spotkania artystów zjeżdżających
się z całego kraju i z zagranicy na plener w Kolbuszowej są okazją do podziwiania i inspiracją do
malowania uroków plenerów tego zakątka Polski.
Każdy z nich niewątpliwie przywozi tam cząstkę
siebie, swój świat wrażliwości, wyobraźni i twórczej osobowości; stąd też dzieła, które powstają
na plenerze nie są, li tylko pejzażami. Ale jest
ten drugi aspekt, gdzie to artyści rozjeżdżając się

po plenerze, wywożą z sobą cząstkę Kolbuszowej
i to w różnych postaciach. Są to zachowane pod
powiekami widoki i zapamiętane kolorowe obłoki
na niebie, są to zawierane przyjaźnie i brzmiące
w uszach rozmowy a nawet smaki regionalnej
kuchni i zapachy tutejszego powietrza. My sami
- artyści - nie zdajemy sobie sprawy jak głęboko i
na długo Kolbuszowa pozostaje w nas, i ma wpływ
na dzieła, które tworzymy później. Ta wystawa
jest właśnie zapisem tego, co powstaje później. W
Nowym Jorku, który jest mekką artystów, tyglem
kultur i sztuki pokazujemy, dzięki zaangażowaniu Janusz Skowrona, na małym formacie - jak

w pigułce - dokonania polskich artystów. Polską
sztukę, której dodatkowego zabarwienia nadaje
Kolbuszowa.
W wystawie biorą udział: Katarzyna Cesarz, Alicja Nikiel, Krystyna Bileńki, Anna Lupa- Suchy,
Valeria Moskvitina, Maria Fuks, Anna Baran, Józefa Czachor, Kamil Jurasek, Aleksander Majerski, Klaudia Potapow, Eugeniusz Potapow, Artur
Skowron, Maciej Majewski, Anna Korzec, Andrzej Korzec, Henryk Lasko, Karol Karwowski,
Edward Kociański, Piotr Rędziniak, Maksymilian
Starzec i Janusz Skowron (kurator wystawy).
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

OBWIESZCZENIA

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)
Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w
związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, wystąpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem
o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Rzeszowie uzgodnił w zakresie sanitarno-epidemiologicznym odstąpienie od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”,
opinią sanitarną z dnia 6 grudnia 2018 r. znak:
SNZ.9020.1.125.2018.JM.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 10 grudnia
2018 r. znak: WOOŚ.410.1.104.2018.AP.2 wyraził
opinię, że przedmiotowy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” nie wymaga
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę stanowiska powyższych
organów oraz uwarunkowania określone
w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), charakter
działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a także cechy obszaru objętego oddziały-

waniem na środowisko, Burmistrz Kolbuszowej
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21.
Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa, w pokoju nr 2,
w godzinach urzędowania, tj.: pon. 8:00 – 16:00,
wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Burmistrz Kolbuszowej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska podaje do publicznej
wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2026.”
Treść dokumentu zostanie opublikowana na okres
21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 4 lutego 2019r. na stronie: bip.kolbuszowa.pl zakładka
ochrona środowiska.
Wszyscy Zainteresowani mogą wnosić do Burmistrza Kolbuszowej swoje uwagi, wnioski co do
treści przedmiotowego dokumentu w formie ust-

nej, pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres:
ul. Obrońców pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
www.umig@kolbuszowa.pl
z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Kolbuszowa.”

Złożone wnioski, uwagi będą stanowić podstawę
do ponownego przeprowadzenia szczegółowej
analizy treści dokumentu z możliwością, wykorzystania Państwa propozycji.
Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie powyżej wskazanym, nie będą być mogły być uwzględnione ze względów proceduralnych.
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem)
o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na
rok 2019”. Roczna opłata wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5
% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających
powyżej 18 % alkoholu.
Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w ter-

minach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub
jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego
roku kalendarzowego.
Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2018)
winien złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za
rok 2018 oddzielnie dla poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych, celem naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2019 r.
Jeżeli sprzedaż przekroczyła :
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 %
zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4
% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w
roku poprzednim

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5
% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży
tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej
18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 %
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim.
Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 powoduje wygaśnięcie
zezwolenia.
W przypadku niezłożenia oświadczenia do
31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeże-
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li przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia
31 stycznia 2019 r., nie złoży oświadczenia
wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty
rocznej.
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do
dnia 31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli

przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2019 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej
powiększonej o 30 % opłaty rocznej.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło
z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych, względnie
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niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia.
Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie
telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

GMINA KOLBUSZOWA PIONIEREM WE
WDRAŻANIU SYSTEMÓW WSPIERAJĄCYCH
GOSPODARKĘ WODNĄ
Gmina Kolbuszowa we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., zakończyła wdrażanie
rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie siecią wodociągową na swoim terenie. Prace z tym związane odbyły się w ramach
projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej”, który realizowany był w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Podsumowaniem projektu była konferencja, która
odbyła się 15 stycznia br. w budynku Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
W konferencji uczestniczyli pracownicy firmy
realizującej projekt oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z całego Podkarpacia.
Celem projektu, który realizowany był od kwietnia do grudnia 2018 roku, było opracowanie i
wdrożenie modeli hydraulicznych sieci wodociągowej Gminy Kolbuszowa, sporządzonych dla
ujęć wody: Cmolas oraz Widełka, tj. wirtualnego
odwzorowania pracy sieci wodociągowej. Dzięki temu, możliwe jest sporządzenie dokładnego
bilansu produkcji, sprzedaży i strat wody w sieci
wodociągowej, oceny pracy sieci wodociągowej,
jej optymalizacji oraz planowania utrzymania i

rozbudowy sieci w przyszłości – system pozwala
m.in. na:
• wyszukiwanie anomalii i niewykrytych awarii
na sieci wodociągowej,
• zmniejszenie zużycia kosztów energii elektrycznej,
• wspieranie przyłączania nowych odbiorców,
• zapewnienie odpowiednich warunków dla przepływu pożarowego,
• wykonywanie szeregu analiz wpływających na
zmniejszenie strat wody,
• analizy i raportowanie sieci,
• wspieranie dyspozytora w sytuacjach awaryjnych i planowanych pracach eksploatacyjnych.
Jak podkreśla Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba
- wdrożony system to narzędzie, dzięki które-

mu możliwy jest bieżący monitoring pracy sieci
wodnej oraz wspieranie podejmowania decyzji
w zakresie rozwoju gospodarki wodnej - „Gmina
Kolbuszowa otrzymała narzędzie, które wspiera
codzienną pracę w zakresie gospodarki wodnej.
Możemy śmiało powiedzieć, że funkcjonalności
wdrożone w ramach zrealizowanych prac, są rozwiązaniem pionierskim w skali naszego regionu,
co wpisuje się w przyjętą przez nas politykę w
zakresie rozwoju”.
Realizacja projektu możliwa była dzięki środkom
pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą systemu i
koordynatorem prac był rzeszowski oddział firmy
DHI Polska sp. z o.o., zajmujący się wdrażaniem
rozwiązań wspierających gospodarkę wodną.

OGŁOSZENIA UMIG

■zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

■zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

■zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r., poz. 2204) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY

Jan Zuba
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Wyjątkowy rok dla Polski

2018 rok był wyjątkowy. Wyjątkowy dla każdego Polaka. Miliony naszych rodaków świętowało 100. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Wiele wydarzeń organizowanych było również w powiecie kolbuszowskim. Ich zwieńczeniem były
Powiatowe Obchody, w których uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda. - Dziękuję za to, że dbacie o pamięć poległych, walczących o wolną Polskę oraz pielęgnujecie pamięć o tych, którzy wnieśli ogromny wkład w kształt naszej Ojczyzny. Jestem wdzięczny
wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością liczne wydarzenia, organizowane na terenie POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO,
podkreślając jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej Ojczyzny – mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
Powiat Kolbuszowski do obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowywał się już od lipca 2017 roku. To właśnie
wtedy Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, któremu
przewodniczy Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
podjął uchwałę, dotyczącą organizacji obchodów
rocznicowych. Następnie temat ten został przedstawiony podczas Konwentu Starosty, Burmistrza
i Wójtów Gmin Powiatu Kolbuszowskiego. W
trakcie tego spotkania Starosta Kolbuszowski
zaprosił do współpracy i zaangażowanie się w
obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości gminy z powiatu kolbuszowskiego.
Wszystkie wyraziły chęć udziału w tym wydarzeniu. Podczas kolejnych spotkań, organizowanych
w Starostwie Powiatowym, zastanawiano się nad
pomysłami i wydarzeniami, upamiętniającymi
to ważne wydarzenie. Padały różne propozycje i
koncepcje. Łączyło ich jedno – maksymalne zaangażowanie mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego – od tych najmłodszych, po młodzież oraz
dorosłych.

MIESZKAŃCY DLA NIEPODLEGŁEJ
Jak się okazuje mieszkańcy oraz poszczególne
jednostki i instytucje stanęły na wysokości za-

dania. Pomysłów i inicjatyw, upamiętniających
Stulecie Odzyskania Niepodległości było bardzo
dużo. W naszym powiecie zorganizowanych zostało grubo ponad pół tysiąca różnego rodzaju
wydarzeń. Organizowane były: festyny, konferencje, przedstawienia, turnieje, akademie, koncerty,
wystawy, konkursy, pikniki, wykłady, rajdy oraz
przedstawienia. Odbywały się także spotkania z
historykami, regionalistami, wieczornice, lekcje
tematyczne w szkołach oraz festiwal kulinarny
„Ciasteczka biało-czerwone”.

UROCZYSTOŚCI W PLENERZE
W roku jubileuszowym, w naszym powiecie,
zorganizowane zostały również dwie duże, plenerowe uroczystości, w których uczestniczyło
wielu mieszkańców naszego powiatu. Jedna z
nich odbyła się 10 czerwca, na kolbuszowskim
Rynku. Jej punktem głównym było widowisko
historyczne, zatytułowane „Od Austro-Węgier do
Polski Niepodległej. Rok 1918 w Kolbuszowej”.
Widowisko przygotowała Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, dzięki dotacji z Programu „Niepodległa”. Miało ono na
celu przybliżenie lokalnej społeczności przejęcia
władzy z rąk austriackich w Kolbuszowej w 1918

Pani Premier wzięła udział w rozstrzygnięciu Powiatowego Konkursu Twórczości
Patriotycznej.

roku, w oparciu o wspomnienia Jana Hupki „Z czasów Wielkiej Wojny: pamiętnik nie kombatanta”.
Widowisko rozpoczął efektowny wjazd dra Jana
Hupki na kolbuszowski Rynek, na który przybył
zabytkowym samochodem. Przywitał go Jerzy
Osiniak, wnuk Marcina Osiniaka, który wspólnie
z Janem Hupką przemawiał 27 października 1918
roku na kolbuszowskim Rynku, podczas wielkiej,
ponad sześciotysięcznej manifestacji patriotycznej.
Dr Jan Hupka wraz z towarzyszącym mu Marcinem Osiniakiem, po przejściu przez szpaler utworzony przez Strzelców ze Związku Strzeleckiego
„Strzelec” - Józefa Piłsudskiego oraz harcerzy
z kolbuszowskiego Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego, wkroczyli na scenę, gdzie wygłosili
swoje wystąpienia.

ZDJĘCIE GODŁA
Kolejnym punktem widowiska było symboliczne
zdjęcie godła austriackiego oraz zawieszenie orła
polskiego. Pod datą 2 listopada 1918 roku Jan
Hupka tak zapisał swoje wspomnienie tego dnia:
„Dziś byłem w Kolbuszowej. Z nad wszystkich
urzędów pozdejmowano już orły austrjackie i zawieszono polskie. Starosta otrzymuje rozkazy z
dwóch stron, od namiestnika ze Lwowa i od P. K.

Wizyta Premier Beaty Szydło w Kolbuszowej.
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L. (Polskiej Komisji Likwidacyjnej) z Krakowa”.
W tej scenie wystąpili Andrzej i Karol Wesołowscy. Akcentem kończącym oficjalne widowisko
historyczne było wypuszczenie 100 balonów w
barwach narodowych oraz wspólne odśpiewanie
pieśni „My, Pierwsza Brygada” w wykonaniu Orkiestry Dętej MDK w Kolbuszowej pod dyrekcją
Krzysztofa Kłody.

TARCZA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
W uroczystościach tych uczestniczyła Premier Beata Szydło, która dokonała symbolicznego wbicia
gwoździa honorowego do Tarczy Niepodległościowej, wykonanej przez lokalnego rzeźbiarza
Benedykta Popka i ufundowanej przez Starostwo
Powiatowe w Kolbuszowej. Podczas tego wydarzenia wręczone zostały także nagrody laureatom
IV Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej „Wolna i niepodległa”, organizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Z
kolei 29 października, na płycie kolbuszowskiego
Rynku, zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestniczył w nich udział Prezydent RP Andrzej
Duda. Obecna była również Orkiestra Wojskowa,
Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Wojskowa Asysta Honorowa wraz z posterunkiem honorowym, odczytany został także Apel
Pamięci oraz oddana salwa honorowa. W spotkaniu
z Prezydentem wzięło udział bardzo wielu naszych
mieszkańców.

skiego, samorządom, instytucjom i organizacjom,
pocztom sztandarowym, księżom oraz młodzieży
za aktywny i pełny zaangażowania udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Udział
w obchodach tak ważnego święta jest świadectwem Waszego patriotyzmu, wdzięcznej pamięci
o naszych przodkach, a także szacunkiem wobec
historii i tradycji.
Ze szczególnymi wyrazami wdzięczności zwracamy się do wszystkich, którzy podjęli się organizacji różnorakich uroczystości związanych z
uczczeniem tak ważnej dla nas Polaków rocznicy.
Składamy podziękowania tym, którzy przygotowywali działania o charakterze: kulturotwórczym, artystycznym i edukacyjnym. Dziękujemy
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za liczne akademie, konkursy patriotyczne, tablice
pamiątkowe, inscenizacje i przedstawienia, przemarsze, festiwale oraz wszelkie inne inicjatywy ku
czci naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że to właśnie
pamięć i tradycja tworzą naszą narodową historię.
Z pewnością wydarzenia te pomagają nam zachować większą świadomość przynależności do jednej
wspólnej rodziny jaką jest Polska.
Wszystkim Państwu, uczestniczącym w wydarzeniach patriotycznych, poświęconych Narodowemu
Świętu Niepodległości życzymy, aby płynąca z
nich refleksja była fundamentem głębokiego poczucia odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny”.
Barbara Żarkowska

PODZIĘKOWANA DLA MIESZKAŃCÓW
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Posłem RP Zbigniewem Chmielowcem oraz Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą dziękują wszystkim mieszkańcom za udział w rocznicowych obchodach. „Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom Powiatu Kolbuszow-

Prezydent RP Andrzej Duda podczas Powiatowych Obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Fot. B. Żarkowska

Świąteczne spotkanie z Samorządami
Uczniowskimi

W piątek (11 stycznia) przedstawiciele Samorządów Uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu spotkali się
z Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego, aby wspólnie świętować i kolędować.
Spotkanie otworzył Wicestarosta Kolbuszowski
Wojciech Cebula, który przywitał wszystkich
zebranych uczniów, ich opiekunów, dyrektorów
szkół oraz zaproszonych gości. Następnie wręczył dwóm nauczycielkom akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Awans otrzymała pani Anna Piątek z Zespołu Szkół
Technicznych oraz pani Iwona Pogoda z Zespołu
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni.
W corocznym kolędowaniu uczestniczyli uczniowie z: Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Liceum
Ogólnokształcącego, dyrekcje szkół, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady
Powiatu Mieczysław Burek, ks. Lucjan Szumierz
oraz zaproszeni goście. Tradycyjne jasełka przygoJasełka w tym roku przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
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towali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych.
Młodzież przedstawiła zebranym historię narodzenia Pana Jezusa oraz zwyczaje bożonarodzeniowe.
Występ przeplatany był muzyką i słowami pięk-

Wspólne kolędowanie.
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nych, polskich kolęd, w wykonanie których bardzo
aktywnie włączył się ks. Lucjan Szumierz. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem i zasiedli do
wspólnego spożywania wigilijnych potraw, które
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przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Piątkowe
spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie.
Barbara Żarkowska

Występujących swoim silnym głosem wsparł ks. Lucjan Szumierz

Nieodpłatna pomoc prawna od tego roku
na nowych zasadach

Od dnia 1 stycznia br. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie.
Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy
prawnej reguluje znowelizowana ustawa z dnia 5
sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30
lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka
przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych
zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.
Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie
kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
Do końca 2018 r. bezpłatna pomoc prawna była
udzielana:
- młodzieży do 26. roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
- osobom, które ukończyły 65. lat,

- osobom posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom, weteranom
- zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobietom w ciąży.
Teraz katalog ten został rozszerzony o osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem
pism procesowych sporządzanych na potrzeby
karnego postępowania przygotowawczego lub na
potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego – w to miejsce
prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej
może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można

uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem
prowadzenia działalności gospodarczej.
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały
cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z
nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, drugi w
budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Niwiskach, trzeci punkt mieści się w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, zaś
czwarty w Urzędzie Gminy w Cmolasie.
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona
jest bezpłatna pomoc prawna:
• Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – poniedziałek, wtorek – 8:00-12:00
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku
do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady
prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
• Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – poniedziałek – 14:00-18:00 oraz
czwartek – 15:30-19:30.
• Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13 - piątek
- 8.00-12.00.
Opr. B. Żarkowska
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Ochrona przyrody na tapecie

W minionym roku, już po raz trzynasty, wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Tym razem szczęście dopisało Gabrieli Muszyńskiej z Gimnazjum nr 2
z Kolbuszowej oraz Konradowi Świątkowi z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni, którzy zajęli pierwsze miejsca.
Powiatowy Konkurs o Ochronie Przyrody skierowany był do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu
kolbuszowskiego. Patronat honorowy objęli nad
nim Starosta Kolbuszowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie
świadomości przyrodniczej, promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wypracowanie
wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej.
Zadaniem uczestników było rozwiązaniu testu,
który obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy
o ochronie przyrody i środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego. Okazało się, że kilkoro
z uczniów miało taką liczbę punktów, więc nie
obeszło się bez dogrywki, podczas której wyłonieni
zostali zwycięzcy konkursu.

W gronie laureatów w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjalnych znaleźli się:
I miejsce – Gabriela Muszyńska – Gimnazjum nr
2 w Kolbuszowej
II miejsce – Olga Trześniowska – Gimnazjum nr
2 w Kolbuszowej
III miejsce – Katarzyna Pisarczyk – Zespół Szkół
w Dzikowcu
IV miejsce – Aleksandra Łobaza – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej
V miejsce – Michał Mikoś – Szkoła Podstawowa
w Cmolasie
VI miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie

II miejsce – Patrycja Ofiara – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
III miejsce – Kamil Krupa – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
I miejsce dla DRUŻYNY za najlepszy wynik w
kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych –
Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej
I miejsce dla DRUŻYNY za najlepszy wynik w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
W uroczystym rozdaniu nagród uczestniczyli Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula oraz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej
Peret.

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Konrad Świątek – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Barbara Żarkowska

Laureaci jako nagrodę otrzymali m.in. karmniki dla ptaków.

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI, ŻE
■ na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada
10 na okres 21 dni: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego (część
powierzchni dachowej i poddasza na budynku
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej) przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
TK TELEKOM Sp. z o. o.
Ww. wykaz został również zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbu-

szowski.pl

Uroczyste wręczenie nagród. Fot. B. Żarkowska

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 16.01.2019 r.

■ na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada
10 na okres 21 dni: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Ww. wykaz został również zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbu-

szowski.pl

Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww.
wykazów nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11
Listopada 10, pok. 214 tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 09.01.2019 r.

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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Grupa „Ziemia Podkarpacka” ma już pięć lat!

Grupa folklorystyczna seniorów „Ziemia Podkarpacka”, działająca przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kolbuszowej ma już pięć lat. Przez ten czas seniorzy odwiedzili wiele ciekawych miejsc, uczestniczyli w licznych konkursach i
festiwalach, podczas których rozsławiali śpiewem, muzyką i tańcem Ziemię Kolbuszowską.
Grupa folklorystyczna „Ziemia Podkarpacka” powstała w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
2013 roku. W swoim repertuarze posiada piosenki
biesiadne, a także wiązanki śpiewek i tańców ludowych z całego Podkarpacia. W okresie świąt
natomiast seniorzy śpiewają najstarsze pastorałki
i kolędy, zaś w rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości zapraszali społeczeństwo do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych.
Grupa posiada swoje logo oraz stroje, które udało
się zakupić dzięki uprzejmości Burmistrza Gminy
Kolbuszowa Jana Zuby, Starosty Kolbuszowskiego
Józefa Kardysia oraz posła RP Zbigniewa Chmielowca.

Folklorystyczna grupa „Ziemia Podkarpacka”
występuje na różnych przeglądach oraz rozmaitych uroczystościach, reprezentując rejon miasta
i powiatu. Seniorzy obecni byli w Boguchwale
na Senioradzie oraz w Krzeszowie podczas Krzeszowskiego Kolędowania. Można ich było również
usłyszeć w Dębicy na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 60+, podczas którego zdobyli sympatię i aplauz widowni. Dzięki uprzejmości pana
Andrzeja Jagodzińskiego - dyrektora Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
grupa spotykała się na ćwiczeniach w bibliotece,
gdzie pod czujnym okiem Zenony Chodorowskiej – przewodniczącej Związku Emerytów oraz
pani Krystyny Mazurkiewicz-współzałożycielki

powstania grupy oraz choreografa do maja 2017
roku, szlifowała swój repertuar.
Od września 2017 roku do maja 2018 r. choreografem grupy była pani Sylwia Przybyło, zaś
opracowania muzyczne i śpiew prowadzi cały
czas niezastąpiony pan Jarosław Mazur. W chwili
obecnej choreografem grupy jest pan Piotr Drozd.
Aktualnie ćwiczenia grupy odbywają się, dzięki
uprzejmości pana dyrektora Wiesława Sitko w
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.
Z okazji 5-lecia działalności grupy życzę
wszystkim członkom dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności na dalsze lata twórczej i artystycznej
drodze – Zenona Chodorowska.

LUBIĘ LUDZI
SZLACHETNA PACZKA

połączyła niemal 2000 osób z terenu całego powiatu!
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI 08-09 grudnia dostarczyli pomoc do 29 potrzebujących rodzin z terenu powiatu kolbuszowskiego – osób starszych, samotnych, rodzin z osobą niepełnosprawną, samotnym rodzicom. Dodatkowo 8 rodzin otrzymało
pomoc w postaci paczek z żywnością i środkami chemicznymi, zebranych dzięki hojności kolbuszowian.
08-09 grudnia odbył się XVIII finał projektu
SZLACHETNA PACZKA. Jest to prawdziwy
„weekend cudów”. Paczki przygotowane przez
darczyńców dla konkretnych rodzin dotarły do domów potrzebujących. Żywność, środki czystości,
zimowa odzież, te rzeczy znalazły się w pudłach.
Nie zabrakło też przedmiotów, o które szczególnie
prosiły rodziny, takie jak meble, lodówki, pralki,
węgiel oraz upominki – perfumy, książki, zabawki.
W sumie Paczki przygotowywało prawie 600
osób (średnio 21 osób robiło jedną paczkę). Zaangażowanie w projekt okazało się wydarzeniem
społecznym, do którego angażują się rodziny, szkoły, grupy przyjaciół. Dla niektórych firm wspólny
wybór rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy
rytuał.

JESTEŚMY TEŻ NIEZIEMSKO
SZCZĘŚLIWI. ŚWIAT ZNOWU STAŁ
SIĘ LEPSZY.
W imieniu obdarowanych rodzin pragniemy przekazać słowa

DZIĘKUJEMY
za otwartość, szczodrość, wrażliwość, otwarcie
się na potrzeby drugiego człowieka i zaangażowanie w niesienie pomocy. My jako Wolontariusze dziękujemy za wspaniałą współpracę.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Dobro-

czyńcom, którzy otwarli swoje serca dla innych.
Dziękujemy za nieocenioną pomoc przy rozwożeniu paczek Panom kierowcom oraz osobom,
które pomagały nam dźwigać ciężkie paczki.
Dziękujemy tym, którzy wsparli nasze działania
i siły przekazując nam pierogi, pizzę, tort, cisto
i ciasteczka, piękne koszulki oraz za gościnność
w stworzeniu magazynu, który mieścił się w
Szkole Podstawowej nr 2.
Z całego serca DZIĘKUJEMY i życzymy szczęśliwego Nowego 2019 Roku.

DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ POMOC!
Kolbuszowska Drużyna Szlachetnej Paczki
W SZLACHETNEJ PACZCE wciąż możesz zrobić coś dobrego, nie tylko na święta – masz wiele
możliwości, żeby mądrze pomóc:
• Wpłać na Paczkę i spraw, że dotrzemy do kolejnych rodzin w potrzebiewww.szlachetnapaczka.
pl/wiecejpaczki
• Dołącz do Klubu WIOSNA i Przyjaciele i bądź
z Paczką przez cały rok -http://www.szlachetnapaczka.pl/wip
• Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI i
spraw, że projekt będzie działał w twoim mieście
–www.superw.pl

• Pamiętaj o nas przekazując 1% podatku – 1% na
Paczkę ma moc zmieniania świata na lepsze – KRS
Szlachetna Paczka to nie jedyny projekt pomocowy
realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna (więcej
informacji na stronie http://www.szlachetnapaczka.
pl/).W Kolbuszowej kilkoro dzieci zostało włączone do Projektu Akademia Przyszłości – tu również
jest możliwość pomagania – można ufundować
indeks lub wesprzeć wpłatą działania Akademii.
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Budżet Powiatu Kolbuszowskiego
uchwalony

Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego uchwalili budżet Powiatu na 2019 rok. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano ponad
cztery miliony złotych. Niewykluczone jednak, że kwota ta ulegnie zmianie.
Obserwując dane z lat poprzednich widać, że
początkowo uchwalany budżet, w ciągu trwania
roku, ulegał znacznemu zwiększeniu. Wpływały
na to przede wszystkim fundusze pozyskiwane
ze źródeł zewnętrznych przez władze Powiatu
Kolbuszowskiego czy pomoc finansowa z samorządów gminnych.

DOCHODY I WYDATKI
Budżet, uchwalony 27 grudnia przez radnych
Rady Powiatu Kolbuszowskiego, zakłada dochody w wysokości 48 389 684 zł oraz wydatki w
wysokości 47 648 684 zł. W budżecie ustalono
nadwyżkę w wysokości 741 tys. zł. Zostanie ona
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów. Ponadto w budżecie utworzone zostały
rezerwy: ogólna w wysokości 467 536 zł oraz celowe w kwocie 1 838 500 zł. – Uchwalony budżet
na 2019 rok jest budżetem prorozwojowym, niestagnacyjnym – komentuje Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś.

WYDATKI
W tegorocznym budżecie pół miliona złotych zabezpieczono na zadania związane z rozwojem i
doposażeniem Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. Wśród większych wydatków wymienić
można również te związane z utrzymaniem i remontami dróg powiatowych. Na ten cel zaplanowano 2 260 583 zł; na zadania z zakresu geodezji i
kartografii - 4 797 501 zł; administrację publiczną
– 6 863 052 zł; bezpieczeństwa publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3 908 000 zł; nieodpłatną
pomoc prawną – 132 000 zł. Na oświatę i wychowanie zaplanowano w 2019 roku 13 930 539 zł, w
tym na branżowe szkoły I i II stopnia – 902 050 zł,
liceum ogólnokształcące – 2 571 776 zł, szkoły zawodowe – 6 784 275 zł. Z kolei na ochronę zdrowia
zaplanowano 1 812 800 zł; na pomoc społeczną
planuje się przeznaczyć 493 921 zł, w tym: Dom
Pomocy Społecznej 85 500 zł, zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 000 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 318 291
zł. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 5 740 896 zł, w tym: 112 746
zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych; zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności – 242 759 zł; powiatowy urząd
pracy – 2 653 900 zł. Z kolei na edukacyjną opiekę
wychowawczą zarezerwowano 1 025 912 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 007 362
zł). Natomiast na zadania związane z gospodarką
komunalną i ochroną środowiska zabezpieczono
83 900 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 84 000 zł, zaś na kulturę fizyczną
– 66 000 zł.

trzech odcinkach dróg); 66 000 zł otrzyma organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej; 754 000 zł stanowi dotacja dla
Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach; 500 000 zł zaplanowano dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na
zakup aparatury medycznej oraz przebudowę
pomieszczeń; 85 500 zł trafi do Domu Pomocy
Społecznej w Cmolasie; 108 790 otrzymają z kolei
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 307 742 zł trafi
do Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz
Dom” w Widełce. Dotację w wysokości 84 000 zł
natomiast zaplanowano dla Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

DOTACJE

Projekt budżetu drobiazgowo został omówiony na
Komisji Gospodarki Mieniem i Finansów, która
wydała opinię pozytywną w sprawie przedłożonego projektu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w tej sprawie wypowiedziała się pozytywnie.

W budżecie zaplanowano również dotacje, które
zostaną udzielone z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2019 rok różnym jednostkom, w tym:
85 000 zł otrzyma gmina Majdan Królewski na
bieżące utrzymanie dróg powiatowych (mowa tu o

OPINIE POZYTYWNE

Barbara Żarkowska

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego uchwalony został podczas grudniowej sesji. Fot. B. Żarkowska

Jak minął rok 2018 w powiecie
kolbuszowskim?

- Rok 2018 był czasem bardzo pomyślnym. Zrealizowaliśmy wiele założonych wcześniej planów i projektów inwestycyjnych
– tak rozpoczął swoje wystąpienie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu (27 grudnia) Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. - Osiągnięciami Powiatu Kolbuszowskiego, jakie udało się zrealizować w 2018 roku na pewno można się chwalić i nie można się ich
wstydzić – dodał poseł RP Zbigniew Chmielowiec.
Miniony rok w naszym powiecie upływał pod
znakiem realizacji inwestycji sportowych, zadań
w zakresie służby zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości oraz modernizacji infrastruktury drogowej.
Poszczególne inwestycje znacznie poprawiające

jakość życia mieszkańców można by mnożyć. Zaczynając chociażby od zadań dedykowanych dzieciom i młodzieży. Mowa tu o budowie kompleksu
lekkoatletycznego, który składa się z: boiska do
piłki nożnej, dwóch bieżni, skoczni do skoku w

dal czy rzutni do pchnięcia kulą. Nie sposób tu
nie wspomnieć również o nowo powstałych dwóch
kortach tenisowych, które pozwalają nie tylko na
aktywny wypoczynek, ale również rozwijanie zainteresowań sportowych. Ostatnia, najświeższa
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inwestycja to Otwarta Strefa Aktywności, na którą
składa się siłownia plenerowa, plac zabaw oraz
strefa relaksu. Tego typu miejsca są w obecnym
czasie bardzo oczekiwane przez mieszkańców,
którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu oraz chcą w sposób aktywny i interesujący
spędzić czas wolny.

DOBRY CZAS
Sporo uwagi i troski poświęcono także sprawom
z zakresu ochrony zdrowia. W Szpitalu Powiatowym prowadzona była bardzo duża inwestycja,
polegająca na budowie bloku operacyjnego oraz
centralnej sterylizatorni. Koszt tego zadania to
11,5 mln zł, przy czym dofinansowanie unijne
stanowiło 9 742 492 zł. Niewątpliwie jej realizacja
znacząco podniesie jakość świadczonych usług w
kolbuszowskim szpitalu. Miniony rok to również
bardzo dobry czas dla rozwoju Oddziału Urologicznego. Oddział ten bardzo dobrze prosperuje,
stale doposażany jest w nowy sprzęt medyczny i
co najważniejsze pacjenci mogą liczyć na fachową kadrę lekarską. Specjaliści z tego oddziału są
wysoko cenieni w środowisku medycznym, a ich
osiągnięcia cytowane w zagranicznej literaturze
medycznej. Miniony rok to również dobry czas dla
Oddziału Rehabilitacji Leczniczej. Dzisiaj, po jego
rocznym funkcjonowaniu widać, że utworzenie i
uruchomienie oddziału było trafną decyzją. Na
oddziale cały czas jest pełne obłożenie. Przez 2018
rok hospitalizowano i leczono tam 441 pacjentów.
Co więcej, w ostatnim czasie, dzięki pomocy i
zaangażowaniu posła Zbigniewa Chmielowca, z
budżetu państwa władze Powiatu Kolbuszowskiego pozyskały 600 tys. zł. Fundusze te oraz wkład
własny Powiatu w wysokości 151 800 zł trafiły
na zakup wyposażenia medycznego do Szpitala Powiatowego, w tym do: bloku operacyjnego,
Oddziału Rehabilitacji Leczniczej oraz Oddziału
Dializoterapii.

SŁOWA UZNANIA
- Osiągnięciami Powiatu Kolbuszowskiego, jakie udało się zrealizować w 2018 roku na pewno
można się chwalić i nie można się ich wstydzić –
powiedział podczas uroczystej, podsumowującej
sesji Rady Powiatu (27 grudnia) poseł RP Zbigniew Chmielowiec. Jednocześnie zadeklarował
swoją pomoc na rzecz dalszego rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego. – Ja ze swojej strony w dalszym
ciągu deklaruję pracę i współpracę - mówił. Słowa
uznania pod adresem Starosty Kolbuszowskiego,
Zarządu oraz Rady wyraziła również Ewa Draus
– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
– W 2018 roku wiele udało się osiągnąć i tutaj
chcę szczególne gratulacje złożyć panu Staroście
za inwestycje drogowe, bo w tej kwestii był pan
rekordzistą, jeśli chodzi o wszystkie powiaty województwa podkarpackiego - pozyskał pan wiele
pieniędzy i współpracował pan ze wszystkimi
samorządami po to, żeby poprawić dostępność
naszego powiatu oraz polepszyć warunki życia
mieszkańców. Chciałabym też pogratulować inwe-
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stycji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego
– mówiła podczas grudniowej sesji Wicemarszałek
Ewa Draus. Z kolei w imieniu samorządowców
gmin z powiatu kolbuszowskiego głos zabrał Jan
Zuba – Burmistrz Kolbuszowej. - Na ręce pana
Starosty chcemy pogratulować dobrego roku, który
Powiat Kolbuszowski może odnotować na swoim
koncie - zaczął.
- Gratulujemy wszystkich osiągnięć panu Staroście, Zarządowi Powiatu oraz radnym Rady Powiatu poprzedniej i obecnej kadencji, bo państwo
będziecie realizować zadania, które zostały nakreślone w planie rozwoju Powiatu. Dziękujemy za
rozwój Ziemi Kolbuszowskiej. Tworzymy wspólnotę samorządową i cieszy nas każdy wysiłek,
który przynosi dobre owoce i sprawia, że jakość
życia mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej się
poprawia. Jeszcze raz chcemy podziękować panu
Staroście, Zarządowi i radnym za ciężką pracę,
która sprawia, że wszyscy możemy cieszyć się
tak wieloma efektami – dodał na koniec Burmistrz
Kolbuszowej.
Barbara Żarkowska

Starosta Kolbuszowski podczas grudniowej sesji podsumował 2018 rok. Fot. B. Żarkowska

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy
Kolbuszowa
Wszyscy odczuwamy w ostatnim czasie znaczne
pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy. Powodem tego jest między innymi spalanie
w przydomowych kotłowniach niskiej jakości węgla i miału węglowego. Niestety zdarza się także,
że w kotłach spala się śmieci i odpady. Pragnę
przypomnieć, że jest to całkowicie zabronione.
Spalanie odpadów w warunkach domowych w niskich temperaturach emituje do środowiska wiele
szkodliwych i rakotwórczych substancji. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych (np. plastikowych bu-

telek, worków foliowych, odzieży syntetycznej,
gumy) czy materiałów lakierowanych. W wyniku ich spalania emitowane są silnie rakotwórcze
dioksyny. Wdychanie toksyn występujących
w zanieczyszczonym dymem powietrzu może
być przyczyną chorób nowotworowych, chorób
dróg oddechowych lub układu krążenia.
W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz
środowiska przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach,
z których wydobywający się dym z kominów
może wskazywać na spalanie szkodliwych od-

padów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji
oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
mają prawo wejść do budynku w celu weryfikacji
spalanych w piecu paliw grzewczych.
Apeluję, by w trosce o wspólne dobro, jakim jest
zdrowie i środowisko naturalne, mieszkańcy gminy
właściwie postępowali z odpadami komunalnymi.
Nie trujmy samych siebie, dbajmy o nasze powietrze i o nasze zdrowie.
Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej

24

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 304

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 304

Historię piszą zwycięzcy

25

W 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Media prześcigiwały się w akcentach niepodległościowych. Po 11 listopada znikły z okładek gazet biało-czerwone symbole.
11 listopada 1918r. Polska nie posiadała jeszcze
określonych granic, a walka w ich obronie trwała
jeszcze cztery lata. 11 listopada 1918r. na froncie
zachodnim w wagonie kolejowym w Compiegne
podpisano rozejm kończący I wojnę światową.
Tego samego dnia w Warszawie Rada Regencyjna
przekazała na ręce, dzień wcześniej przybyłego z
niemieckiego więzienia, pełnię władzy nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Skąd ta
data jest uznana za święto niepodległości, skoro
jeszcze sporo w Wiśle upłynęło wody, a Polacy
przelali sporo krwi w obronie Rzeczypospolitej.
Na okładkach listopadowych gazet pojawiały się
podobizny ojców naszej niepodległości. Jedne czasopisma przedstawiały Piłsudskiego, Dmowskiego,
Paderewskiego, Witosa, Hallera, Daszyńskiego.
Inne wskazywały na tylko trzech ojców, ale nigdy nie zabrakło Piłsudskiego. Kiedy Piłsudski
siedział w niemieckim więzieniu 7 października
1918r. Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość
Polski. W październiku 1918r. ukonstytuowała
się Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego oraz
na Spiszu i Orawie powstają pierwsze ośrodki
polskiej państwowości. Też w październiku 1918r.,
kiedy Piłsudski siedzi w niemieckim więzieniu,
Witos w Krakowie na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej organizuje polską administrację, a
Daszyński na początku listopada 1918r. powołuje
Rząd Lubelski. Jaką kartą grają Niemcy zwalniając Piłsudskiego z więzienia. Są tacy, którzy
widzą zbieżność z przybyłym rok wcześniej do
Rosji Leninie z Piłsudskim w 1918r. i w obu
przypadkach liczą na wywołanie zawieruchy na
wschodzie, by nie walczyć na dwa fronty i tym
samym dać radę poradzić sobie z Francją. Ale
w dzień później po zwolnieniu Piłsudskiego na
froncie zachodnim podpisano rozejm. 11 listopada
1918r. ten „niemiecki podrzutek” obejmuje władzę
nad zorganizowanym za czasów Rady Regencyjnej
przez generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
wojskiem polskim, a samego ich twórcę wysyła

Piłsudski na stracenie do rozpaczliwie walczącego z Ukraińcami Lwowa. Rozwadowski nie ginie jak najlepszy żołnierz Dawida, ale to polskie
miasto z jego dzielnymi obrońcami przywraca
Polsce. Czy Piłsudski w 1918r. przeskoczył płot?
Są jeszcze inne podobieństwa Piłsudskiego z tym,
który w naszych czasach też przeskoczył płot.
Obecnie mamy „Bolka”, a Piłsudski od 1909r. był
współpracownikiem wywiadu Austro-Węgier o
pseudonimie „Stefan 2”. Kiedy Piłsudski ogłasza
niepodległość Polski, pierwszymi, którzy ją uznali
byli Niemcy. Piłsudski nie angażuje się bezpośrednio w spory z Niemcami o granice. Tak jest z
powstaniem wielkopolskim, powstaniami śląskimi czy z plebiscytami na Warmii i Mazurach. W
najcięższych dla odradzającej się Polski chwilach
w czasie nawały bolszewickiej Piłsudski na ręce
premiera Witosa składa rezygnację z naczelnego
wodza. Był załamany i pożegnał się z rodziną.
Nieświadomy załamania naczelnego wodza Rozwadowski realizuje plany „ cudu nad Wisłą”, ale
historia zwycięstwo przypisała Piłsudskiemu. Po
zabójstwie pierwszego prezydenta RP w 1922r. w
warszawskiej Zachęcie przez niezrównoważonego
malarza Eligiusza Niewiadomskiego, zniechęcony
Piłsudski odsuwa się od polityki. Powraca z hukiem w maju 1926r. stając na czele zbuntowanych
piłsudczyków i dokonuje krwawego zamachu stanu. Przy użyciu szabel rozpędza polski parlament.
Polityków opozycyjnych partii więzi w Berezie , a
generałów Rozwadowskiego i Zagórskiego osadza
bez sądu na Antokolu w Wilnie. Po roku obaj ci
generałowie wychodzą na wolność. Zagórski po
przybyciu do Warszawy ginie bez śladu i do chwili
obecnej się nie odnalazł. Rozwadowski wraca z
więzienia chory i w 1928r. umiera. Rodzina żąda
sekcji zwłok, ale władze wojskowe kategorycznie
odmawiają. Później rodzina chce ekshumacji generała. Odpowiedź jest negatywna. Po 1939r. rodzina
sama dokonuje ekshumacji, ale trumna generała
Rozwadowskiego jest pusta. Proponowano różne
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wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
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Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Robertowi Trętowicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

daty odzyskania niepodległości. 11 listopada, 15
sierpnia, czy 15 marca, kiedy to w tym dniu w
1923r. Rada Ambasadorów uznała ostatecznie
kształt granic II RP. 11 listopada wróciło do łask
po zamachu majowym Piłsudskiego, kiedy wydał
okólnik mówiący, że „ 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie rocznicę zrzucenia jarzma
niewoli. Data powinna pozostać w stałej pamięci
społeczeństwa…” Piłsudski powiązał ten dzień
wyłącznie ze swoją osobą, kiedy to 11 listopada
1918r. objął zwierzchnictwo nad wojskiem. Nie
wspomniał słowem, że zwierzchność tą otrzymał
od Rady Regencyjnej. Po 1926r. opozycja została
przez niego stłumiona, a wizja kreowana przez
obóz marszałka stała się obowiązująca. Inni, równie
zasłużeni autorzy niepodległości zostali zepchnięci
w niepamięć lub udali się na emigrację, by uniknąć
prześladowania ze strony obozu sanacyjnego. Po
krwawym zamachu stanu nikt już nie zagrażał w
budowie legendy „ojca niepodległości”. Ta legenda
niepodległości zachowywała się podobnie, jak
dzisiaj Wałęsa (a gdzie 10 milionów członków
„Solidarności”) i przypisywała sobie wyłączność
w odbudowie niepodległego państwa. Odzyskanie niepodległości nie nastąpiło z dnia na dzień,
a było długim procesem, w który zaangażowało
się nasze społeczeństwo tak w kraju jak i za jego
granicami. Dużą rolę w odzyskaniu odegrała nasza
dyplomacja z Dmowskim i Paderewskim na czele,
70- tysięczna armia Józefa Hallera nie była bez
znaczenia, kiedy w 1920r. liczył się każdy karabin.
Dzień 11 listopada powiązano z człowiekiem, który spośród wszystkich ojców naszej niepodległości
miał najmniej wspólnego z demokracją. Do ludzi,
którzy mieli inne zdanie niż on, zwykł mawiać „
Wam kury szczać prowadzać, a nie polityką robić”.
No cóż. Historię piszą zwycięzcy.
Stanisław Gorzelany
Teksty źródłowe: Kulisy niepodległości – Kazimierz Pytko – Focus Historia. Niemiecki podrzutek
– Jan Piński – Historia bez cenzury.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy

Robertowi Trętowiczowi

Inspektorowi ds. Ochrony Ludności,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
z powodu śmierci
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Kolbuszowska wigilia na rynku

Śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, życzenia i poczęstunek tradycyjnymi potrawami - tak w Kolbuszowej wyglądała miejska wigilia. Tegoroczne spotkanie odbyło się 16 grudnia na rynku.
Uroczystość zorganizowana została po raz siódmy. Poprzedziła ją msza św. w Kolegiacie pw.
Wszystkich Św.
Świąteczne życzenia złożyli: Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej, Zbigniew Chmielowiec Poseł na
Sejm RP, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego, Wojciech Cebula Wicestarosta
Kolbuszowski Krzysztof Wilk Przewodniczący
Rady Miejskiej. Wspólną modlitwę poprowadził
ks. Proboszcz Lucjan Szumierz. Następnie zgromadzeni mieszkańcy połamali się opłatkiem.
Na wszystkich przybyłych czekały tradycyjne potrawy. Po pierogi, barszcz biały z grzybami czy
gołąbki ustawiła się długa kolejka. Nie zabrakło
też pieczywa, słodyczy i owoców.

Kiermasz ze świątecznymi stroikami przygotowali
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Centrum
Psychiatrii Anima.
O świąteczny nastrój zadbała Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka”, dodatkową
atrakcją dla najmłodszych była żywa szopka oraz
przyjazd św. Mikołaja z prezentami.
Burmistrz Kolbuszowej serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom, byli nimi:
Urząd Miejski, Miejski Dom Kultury, Fundacja na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, Spółdzielnia Socjalna „Smak”, KGW z Nowej Wsi, Kolbuszowej
Górnej i Domatkowa, Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Fundacja „Serce”, Centrum Psychiatrii Anima, Caritas, Akcja
Katolicka, Kolbuszowskie Koło Kobiet, Grupa
Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka”,
Kompleks Turystyczny BRZEZÓVKA - Marcin
Szypuła, Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu- Samopomoc Chłopska, Piekarnie - Jana Stobierskiego,
Witolda Węgrzyna, Spółka Komunalna, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządy Osiedli
1,2,3, Zielone Ogrody – Magdalena Miłoś Zygora,
Mikołaj Kolbuszowski, ks. Lucjan Szumierz –
Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej.

ODJAZDOWE SANKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

W tym roku na Muzycznych Saniach św. Mikołaja w sobotę 8 grudnia 2018 wjechało do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej mnóstwo występów, zabaw i animacji oraz słodkości.
Publiczność dopisała, rodzice z widoczną przyjemnością oglądali muzyczne, instrumentalne, wokalne i taneczne popisy swoich pociech. Dzieci
i młodzież świetnie przygotowana przez swoich
instruktorów, pokazała efekty często już kilkuletniej edukacji kulturalnej. Pierwszy zagrał Młodzieżowy Big Band Jazzowy Wojtka Fronta coraz
lepiej swingujący, to ciągle rozwijający się projekt
Kolbuszowej i Niwisk. Po ich występie dyrektor
Dorota Wilk zaprezentowała multimedialnie swoją
placówkę, a później już całkowicie na żywo wraz
z uczniami poprowadziła ciekawe zabawy. Umuzykalnienie było „pierwsza klasa’’, dodatkowo
temperaturę emocji związanych z oczekiwaniem na
Świętego podnosił Tomasz Łępa „jego znajomek”.
Cóż on nie wymyślał z prawdziwie wodzirejską
swobodą, angażował dzieci do różnych zabaw, zaciekawiał i bawił. Anielskimi głosami zawtórowały
mu śpiewaczki ze studia wokalnego Katarzyny
Liszcz - Starzec, młode adeptki wypadły bardzo
dobrze. Na koniec jak rasowy zespół śpiewaczy,
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wykonały jeden utwór wspólnie. Tancerki niedawno, „osierocone” przez dotychczasową choregrafkę
z nową instruktorką Katarzyną Panek pokazały

się z jak najlepszej tanecznej strony. Występy zakończyły mażoretki Marzeny Płazy, dziewczynki
pięknie ubrane, w charakterystycznym dla tego ro-
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dzaju tańca makijażu, wystąpiły ze swadą, dobrze
wykonując ekwilibrystyczne elementy układów.
Czekająca na Mikołaja dzieciarnia miała cały czas
zajęte ręce nogi i całe ciało zabawami i animacjami, które odbywały się na dwóch salach. Żuchwy
wszyscy ćwiczyli na rozpływających się w ustach
smakołykach cukierniczych. W końcu nadeszła
długo oczekiwana chwila nadejścia Mikołaja
gwiazdy wieczoru, która uszczęśliwiła wszystkich drobnymi upominkami. W końcu wszyscy
radośnie opuścili mikołajowy pałac, którym na
chwilę stał się kolbuszowski dom kultury. Organizatorzy mają problem, bo frekwencja na imprezie
z roku na rok jest coraz większa, a sanki ciągle
takie same. Zainteresowanie poziomem występu
i radość dzieciaków dobrze świadczy o wspólnej
kulturalno – mikołajkowej inicjatywie, współorganizowanej przez Szkołę Muzyczną z Niwisk i
kolbuszowski MDK.

Noworoczne spotkanie przy choince
z okazji Dnia Babci i Dziadka

12 stycznia w MDK w Kolbuszowej dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 uroczyście obchodziły „Dzień Babci
i Dziadka”. Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Babcie, Dziadkowie, Rodzice, a także z-ca Burmistrza Kolbuszowej
p. Marek Gil. Tematem przewodnim uroczystości był „Bal na królewskim dworze”.
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co
dobre, dlatego też zaprezentowany występ artystyczny, do którego również zostali zaangażowani
rodzice miał przenieść publiczność „na królewski
dwór”, by Babcia i Dziadek choć na moment poczuli się jak „król i królowa”.

Starszaki z wielką gracją i dumą recytowały
wiersze i składały życzenia oraz zaprezentowały swe umiejętności taneczne do melodii Walca.
Średniaki z wielkim zaangażowaniem w pięknych
strojach zatańczyły taniec dworski, natomiast Maluszki wraz ze swoimi rodzicami kołysząc się do
nastrojowej aranżacji podbiły serca widowni.

Po części artystycznej odbyła się zabawa choinkowa dla wszystkich zebranych gości oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszyscy bawili się pod czujnym okiem pani wodzirej. Wesołym pląsom i zabawom w rytm muzyki
nie było końca. Niech żyje bal..
Przedszkole nr2
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Finansowo
Setki milionów złotych od KGHM dla samorządów.
KGHM to największy pracodawca na Dolnym Śląsku. Cała grupa kapitałowa zatrudnia w sumie 34 tysiące osób. Ale to nie wszystko – spółka współpracuje
z lokalnymi dostawcami, pośrednikami i innymi
przedsiębiorcami, którzy często istnieją dzięki
miedziowemu gigantowi. Poza tym – płaci gigantyczne podatki. Tylko w latach 2015 - 2017
do gmin Zagłębia Miedziowego trafiło ponad 962
mln zł z tytułu należnych podatków PIT, CIT oraz
podatku od nieruchomości.
Miliony złotych na inwestycje, zdrowie, edukację,
kulturę – KGHM jako odpowiedzialny sąsiad na
różne sposoby dba o mieszkańców okolicznych
gmin. Dofinansowanie do budowy dróg, bezpłatne
badania, wyjazdy dla dzieci. Samorządy mówią
wprost: bez KGHM nasze budżety były znacznie
chudsze.
Jest to oczywiście przykład ekstremalny i nie każda
gmina może mieć tyle szczęścia, mając u siebie tak

Puchar dla
„Sokoła”

Tradycyjnie 1 stycznia o godz. 12.00
rozegrany został Noworoczny Mecz Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej pomiędzy drużynami MUKS „Sokół”
Kolbuszowa Dolna a KKS „Kolbuszowianka”.
Walka pomiędzy dwoma kolbuszowskimi drużynami była bardzo wyrównana i zacięta, ostatecznie
wynikiem 4:2 zwyciężyła drużyna z Kolbuszowej
Dolnej.
Bramki dla MUKS „Sokół” Kolbuszowa Dolna
zdobyli: Łukasz Korab (2 bramki), Łukasz Krystel,
Tomasz Chmielowiec, gole dla „Kolbuszowianki”
strzelili: Stanisław Pastuła i Tomasz Warzocha.
Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny wręczył
Marek Gil Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, natomiast statuetka dla strzelca I bramki w 2019 roku
ufundowana przez Zbigniewa Chmielowca Posła
na Sejm RP powędrowała w ręce Łukasza Koraba.
Mecz, który już na stałe wpisał się w kalendarz
imprez sportowych, był również okazją do złożenia
noworocznych życzeń.
Andrzej Selwa

bogatą firmę o znaczeniu światowym. Niemniej,
czy wszystkie samorządy w powiecie kolbuszowskim wykorzystują choć część swoich atutów, by
ściągnąć choć jednego znaczącego inwestora?
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem
handlu zagranicznego; posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze finansów,
zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji)
oraz importu w największych firmach Podkarpacia
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem
handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na stanowiskach kierowniczych w sferze finansów, zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) oraz
importu w największych firmach Podkarpacia
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XII Wojewódzki Konkurs Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego
Narodzenia” już za nami

Już po raz dwunasty, dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego mieli okazję uczestniczyć w XII Wojewódzkim Konkursie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”.
Jego organizatorami był Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej wraz
ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej.
Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
plastycznej i muzycznej. Każda kategoria podzielona była na trzy grupy wiekowe:
- szkoła podstawowa klasy I – IV
- szkoła podstawowa klasy V – VIII oraz gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz środowiskowe Domy Samopomocy.
Tematem prac w kategorii plastycznej były
„Święta w mojej rodzinie”. Prace w tej kategorii
oceniała komisja w składzie:
ks. Lucjan Szumierz –proboszcz Kolegiaty, przewodniczący komisji
p. Katarzyna Cesarz - kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowickiego
w Hucie Komorowskiej
p. Ewa Kłeczek – nauczyciel plastyki w ZS nr 1
w Kolbuszowej.
Przesłuchania w kategorii muzycznej odbyły się 17
stycznia, a przysłuchiwało się im jury:
- p. Monika Haptaś – przewodnicząca komisji,
absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie
wokalu,
- p. Anna Kwas – wokalistka zespołu „Hudacy”,
„Hancia i Slavko”, laureatka wielu konkursów
i przeglądów wokalnych,
- p. Jarosław Mazur –założyciel zespołów folkowych KOCIRBA , HUDACY, Hancia i Słavko,
współprowadzi zespół Cmolesianie.
Do Konkursu zgłosili się przedstawiciele placówek
z: Rzeszowa, Krosna, Mielca, Grębowa, Frysztaka, Brzozowa, Mrowli, Tarnobrzega, Lubaczowa,
Kolbuszowej, Jagodnika, Kolbuszowej Dolnej.

Ogłoszenie laureatów w obydwóch kategoriach
odbyło się 17 stycznia 2019r., w Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej, w obecności zaproszonych gości, wśród których gościliśmy m.in.: Jego
Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Wątrobę, ks. proboszcza Lucjana Szumierza, panią Małgorzatę
Dankowską dyrektora wydziału polityki społecznej w Rzeszowie, pana Macieja Szymańskiego
dyrektora PFRON, panią Teresę Pamułę dyrektora Dyrektor Regionalnego Oddziału Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana
Wojciecha Cebulę wicestarostę powiatu kolbuszowskiego, pana Marka Gila wiceburmistrza oraz
wielu innych.
Uroczysta gala rozpoczęła się od wprowadzenia w
świąteczny nastrój i powitania wszystkich zebranych. Następnie – jak co roku – uczniowie z naszej
szkoły przygotowali świąteczny występ „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas”. Po występie
oraz bardzo ciepłych i interesujących przemowach
gości, rozpoczęło się wręczenie nagród laureatom:
Laureaci I grupy wiekowej – szkoła podstawowa
klasy I –IV.
Kategoria muzyczna:
I miejsce- Konrad Burda SOSW we Frysztaku
II miejsce – Mateusz Sarama PZPSW w Mielcu
III miejsce – Marcin Łajdanowicz SOSW w Krośnie
W kategorii plastycznej:
I miejsce - Karolina Panuś ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku
II miejsce- Faustyna Pokrzywa z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
III miejscem– Antoni Dec ze Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Grębowie
Laureaci w II grupie wiekowej – szkoła podstawowa klasy V – VIII oraz gimnazjum:
Kategoria muzyczna.

I miejsce- Magdalena Wojnar z ZSS im. UNICEF
w Rzeszowie
II miejsce – Daria Łobaza Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej
III miejsce- Kamil Walko SOSW we Frysztaku
Kategoria prac plastycznych.
I miejsce zajął - Wojciech Czerkies ze Stowarzyszenia dla Was w Mielcu
II miejsce –Bernadeta Bieleń – z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
III miejsce - Damian Mysłek – ze SOSW im. Królowej Jadwigi w Mielcu
III miejsce dla Justyny Kozieji – z ZSS w Tarnobrzegu
Laureaci najstarszej grupy wiekowej - czyli
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, WTZ
i Środowiskowych Domów Samopomocy:
Kategoria muzyczna:
I miejsce- Yessica Motyl – PSPSW w Mielcu
II miejsce – Natalia Zielińska SOSW we Frysztaku
III miejsce- Michał Hyjek WTZ w Mielcu
Grand Prix –Norbert Tomaka ZSS im. UNICEF
w Rzeszowie
w kategorii prac plastycznych:
I miejsce – Jan Jamróz z Zespołu Szkół Zawodowych w Rzeszowie
II miejsce Natalia Padykuła – ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mielcu
III miejsce - Karolina Stadnik – ze SOSW w Grębowie. Każdy zdobywca pierwszego miejsca prezentował jeszcze raz zwycięski utwór.
Miła atmosfera towarzyszyła nam przez cały
konkurs, a później podczas uroczystej gali. Jednak
wszystko co dobre szybko się kończy, tak też XII
edycja konkursu musiała się zakończyć. Do zobaczenia za rok.
ZSS
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Uczniowie z PSP w Teatrze Maska

Uczniowie z PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej na spektaklu „Opowieść Wigilijna”
w Teatrze Maska w Rzeszowie. Udział sfinansowany ze środków Fundacji PZU.
W grudniu zeszłego roku w ramach kontynuacji
projektu finansowanego ze środków Fundacji PZU
p.n. „Kultura „Dziś-jutro-pojutrze” w Hucie Komorowskiej” w oparciu o konkurs „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z kulturą”, który z po-

wodzeniem realizuje Towarzystwo Przyjaciół Huty
Komorowskiej, uczniowie z PSP im. Kardynała
Adama Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej
wzięli udział w spektaklu pt. „Opowieść Wigilijna” w Teatrze Maska w Rzeszowie. Dzieci były

zachwycone, przedstawienie oraz kontakt ze sceną
i aktorami wywarło na nich ogromne wrażenie. Już
w lutym uczniowie będą miały możliwość obejrzeć spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”
w Tatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
E. Kopeć

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

