
przeglądISSN 1232-7646

KOLBUSZOWSKI
Nr 303 q grudzień 2018r. q cena 1,50 zł

Salon Fryzjerski
„WITEK”

Kolbuszowa  

Pl. Wolności 31

Redakcja 

Przeglądu

Kolbuszowskiego

Sklep AGD

Grzegorz Cudo

Kolbuszowa

Pl. Wolności 8

Klientom- Sklepy 
AutomotiveKolbuszowaul. Obr. Pokoju 15

11 Listopada 15/1

STUDIO
FOTO-VIDEO

Jan Cichoń
 Kolbuszowa

ul. Wojska Pol. 10

Joanna Gdowik
Kolbuszowa

ul. 11 Listopada 9

Sklep 
ADALIA

Plac Wolności 27Kolbuszowa

APTEKi MEDIMO

ul. Obr. Pokoju 17

i ul. 11 Listopada 11  

 oraz PRZYCHODNIA MEDIMO

ul. Nowe Miasto 51

Kolbuszowa

F.U.H. „LUPROM”
złotnik, dorabianie kluczy„SUPER CZAS”zegarmistrzul. 11 Listopada 13Kolbuszowa

F. H. P.
ZiemVit

Kolbuszowa
ul. Kolejowa 4A

ABAKUSKolbuszowaul. J. Wiktora 21

Sklep DANIEL

Kolbuszowa.

ul. O
br. Pokoju 

2/4

Czytelnikom Przeglądu Kolbuszowskiego
wszelkiej pomyślności, radości i pokoju 
w blasku Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019
życzą

 

Okładka fot. Jan Cichoń
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Orzeł w herbie Kolbuszowej

Herb Kolbuszowej z 1960 r.

HERB MIASTA KOLBUSZOWEJ NA POCZTÓWCE WYDANEJ W 1960 R.
Pocztówka ukazała się w zestawie (bloczku), pod nazwą Herby miast Ziemi Rzeszowskiej. Nakładem Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Rzeszowie. Autorem opracowania graficznego był rzeszowski plastyk Stanisław Chrapkowski. Ukazany na niej herb przedstawia w polu błę-
kitnym tarczy francuskiej (zwanej też napoleońską) ręce z uściśniętymi dłońmi, z czarnymi rękawami bez mankietów. Nad nimi krzyż kawalerski srebrny, 
z bardzo rozszerzonymi końcami ramion (zwany często kozackim). Pod spodem gwiazda sześciopromienna złota. Nad szczytem tarczy orzeł biały, bez 
korony, z „ogonolabrami” także białymi, obejmującymi tarczę do połowy wysokości. Sylwetka orła, jak też labry przedstawione są w sposób uproszczony. 
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Herby Kolbuszowej wzorowane na 
pocztówce Chrapkowskiego

1. Herb wiszący wewnątrz budynku kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego, przy wejściu głównym, jeszcze w 2006 r. Stanowił wierną kopię 
wizerunku z pocztówki Chrapkowskiego. (Fot. B. Popek)

2. Herb będący w posiadaniu i poszanowaniu kolbuszowskiego Żyda Naftalego Saleschűtza w USA. Jego fotografie zostały opublikowane w książce pt. 
Against all odds, w 1990 r. oraz w internecie. Jak widać Żydzi, w przeciwieństwie do kolbuszowskich masonów, honorowali orła i gwiazdę heraldyczną.

3. Herb w Kronice Powiatu Kolbuszowskiego, założonej w 1963 r. Wykonany tuszem i akwarelą. Umieszczony został na pierwszych stronach, po herbie 
Polski. Kolor pomarańczowy krzyża i gwiazdy, zamiast żółtego, wynika zapewne z jakości farb, która w PRL bywała różna. (AH MKL w Kolbuszowej)

4. Herb na proporczyku pochodzącym z połowy lat 70 – tych XX w. Przedstawia kombinację: Orzeł i labry wzorowane na pocztówce Chrapkowskiego, 
zaś godło na wizerunku z książki Miasta polskie w Tysiącleciu. (Zbiory heraldyczne autora) 
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PREMIERA FILMU 0 NIEZWYKŁYM 
MUZYKANCIE WŁADYSŁAWIE POGODZIE
 Władysław Pogoda zakończył swoją ponad półwiekową współpracę z kolbuszowskimi instytucjami kultury w 2015 roku. 

Wtedy po raz ostatni wystąpił na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, grając na Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 
Dwanaście i Trzy Smyki. 

 Mimo, że był już mocno osłabiony zagrał ze swoją 
kapelą. Muzyka była dla niego całym światem, a 
świat muzyką. Ponad dwadzieścia lat był liderem 
i twórcą największych sukcesów kapeli ludowej. 
Dzięki Władysławowi z Huciny koło Kolbuszowej 
z muzycznego niebytu została wyciągnięta niezwy-
kle piękna w swojej prostocie muzyka Lasowiacka. 
Sam był zbiorem cech charakterystycznych dla 
ludzi z terenów dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
do których cywilizacja docierała bardzo powoli. 
Twardy, wytrzymały, honorowy, spontaniczny z 
sercem na dłoni, prawdziwie polski, archaiczny, 

chłopski charakter. Głęboko wierzący w Boga 
wiarą, która była w nim, nie małostkową, której 
nie musiał pokazywać ani udowadniać. Stwo-
rzony do pracy na roli lub do młota i kowadła, 
którym posługiwał się jego ojciec. Już jako mały 
chłopak zapragnął zostać muzykantem. Niezwy-
kłe zdolności, radosna osobowość sprawiły, że 
potrafił realizować swoje zamiłowania w każ-
dych okolicznościach życiowych. Można wręcz 
powiedzieć, że muzyka pomagała mu przejść 
przez życie i osiągnąć w nim szczęście. Ostat-
nie lata (zmarł w czerwcu 2018 roku) spędził w 
otoczeniu i pod opieką niezwykle mu życzliwej 

rodziny. Dla pracowników instytucji, z którą był 
związany, był ciągłym źródłem inspiracji. Festi-
wal Żywej Muzyki, który współtworzył , powstał 
dla uhonorowania jego postaci. Niezwykle pełnej 
charakterystycznej, wyjątkowej osobowości, ostat-
niego prawdziwego polskiego muzykanta. 
  Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu 
,,Kultura-interwencje2018. EtnoPolska” udało się 
zrealizować film o tym wyjątkowym artyście pt. 
,,Pogoda nad Nilem”. Pomysłodawcą był produ-
cent Dariusz Trętowicz i reżyser Grzegorz Mi-
siewicz - obydwaj z otwartymi głowami pełnymi 
pomysłów z doświadczeniem filmowym i z dużym 
potencjałem technicznym. Projekt koordynował 
instruktor Stanisław Długosz. Filmowcy mieli 
zaledwie miesiąc na realizację zadania, którego 
efektem był film, konkurs, strona internetowa i 
wydawnictwo CD i DVD. W dniu 20 listopada 
odbyła się projekcja filmu, wspomnienie o mistrzu 
przyciągnęło bardzo liczną publiczność. Muzycz-
ny testament skrzypka „żeby to co lasowiackie 
zawsze było grane” zrealizował kontynuator jego 
muzyki klarnecista Jerzy Wrona, najdłużej grający 
z Pogodą muzyk. Dzięki niemu znów usłyszeli-
śmy reaktywowaną Kapelę Władysława Pogody 
w jej ostatnim składzie. Po prezentacji filmowej 
zagrała też Kapela Jurka Wrony z muzykantami, 
którzy odnaleźli się jak w korcu maku i grają re-
pertuar skrzypka. Na prymie gra Kazimierz Mar-
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cinek, na sekundzie Wiesław Malec, na kontrabasie 
Zdzisław Ziarkiewicz i lider na klarnecie. Obydwa 
występy wzbudziły aplauz, publiczność domagała 
się bisów. Film, który powstał w idealnym czasie, 
kiedy żywa jest jeszcze pamięć o Pogodzie wzruszył  
i rozbawił widzów. Autorzy urozmaicili go ciekawą 
plastycznie formą i nagraną na żywo sporą liczbą 
wywiadów z rodziną i innymi osobami istotnymi w 

życiu muzykanta. Bezcenne okazały się rejestracje 
filmowe. Specjalnie na premierę przyjechał Paweł 
Steczkowski, który w niezwykle ciepły, ale też eks-
presyjny sposób opowiedział o swojej współpracy 
i przyjaźni z wybitnym mieszkańcem kolbuszow-
szczyzny. Realizatorzy rozstrzygnęli też interneto-
wy konkurs o działalności Władysława Pogody i 
kapelach ludowych z naszej okolicy, rozdali atrak-

cyjne nagrody. Na koniec wszyscy spróbowali laso-
wiackich pierogów i gołąbków, takich jakimi kiedyś 
przyjmowali gości w swoim małym drewnianym 
domku w przysiółku Staszówka - Waleria i Włady-
sław Pogodowie. Zainteresowanych płytą z filmem  
i muzyką Kapeli Władysława Pogody prosimy o zgła-
szanie się po odbiór tego bardzo ciekawego wydaw-
nictwa do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.

Koncert Pieśni Polskich na 100 lecie 
Odzyskania Niepodległości

Dnia 25 listopada br. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim odbył się koncert w ramach projektu zatytu-
łowanego "Koncert Pieśni Polskich na 100 lecie Odzyskania Niepodległości" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Huty 
Komorowskiej. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Fundację PZU.

Cel projektu skupiał się na podtrzymywaniu 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, pro-
mowaniu dziedzictwa kulturowego oraz rozwijaniu 
świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród 
lokalnej społeczności. Udział w koncercie był nie-
odpłatny. Mieszkańcy gminy Majdan Królewski na 
zaproszenie do udziału w koncercie odpowiedzieli 
bardzo licznie. Koordynatorem projektu był ks. 
Daniel Koryciński, Dyrektor Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej 
oraz Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji San-
domierskiej.

Za możliwość organizacji tego pięknego wyda-
rzenia dziękujemy naszemu Partnerowi Fundacji 
PZU.
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Zaśpiewali po raz osiemnasty w Widełce
6 grudnia 2018 roku odbył się XVIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Widełce zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową im. Królowej Jadwigi w Widełce. W tym roku zaproszenie do udziału w konkursie zostało skierowane do 45 szkół pod-
stawowych z naszego powiatu. Odpowiedziało na nie 10 szkół. Festiwal po raz pierwszy odbywał się w czterech kategoriach: zespoły 
wokalne kl. V-VI oraz kl. VII, VIII i III gimnazjum i soliści klas V-VI oraz VII, VIII i III gimnazjum. Duża liczba uczestników 
świadczy o ciągłym zainteresowaniu uczniów i nauczycieli konkursem.

 Młodzi piosenkarze mieli za zadanie zapre-
zentować piosenkę w wybranym języku obcym. 
Jury, w którym zasiedli: Jarosław Mazur (muzyk),  
Swietłana Styga (anglista, inicjator konkursu), 
Urszula Tylutka (muzyk), Mirosław Karkut (dy-
rektor szkoły) Renata Peret (romanista), miało 
trudne zadanie do wykonania. Poziom konkursu 
był wyjątkowo wysoki. Podobało się wielu wyko-
nawców, jednak jurorzy musieli wziąć pod uwagę 
nie tylko stronę muzyczną występu, ale i poziom 
języka obcego. Umiejętne połączenie tych dwóch 
czynników pozwalało zdobyć nagrodę.
Grand Prix Powiatowego Konkursu Piosen-
ki Obcojęzycznej w Widełce zdobyły dwie 

solistki: 
Oliwia Urban (Szkoła Podstawowa im. prof. Jana 
Czekanowskiego w Cmolasie) oraz Sara Augustyn 
(Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  
w Kolbuszowej). Natomiast laureatem Grand Prix 
w kategorii zespół wokalny została grupa wokal-
na „Kozaczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej w składzie: 
Agata Kwaśnik, Sara Augustyn, Dominika Sera-
fin, Klaudia Olszowy, Patrycja Wiącek, Gabriela 
Lubera. 
Pozostali nagrodzeni:

Kategoria: zespoły muzyczne kl. V-VI
I miejsce Julia Syniec i Oskar Kaczor (Szkoła 
Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce)
II miejsce – zespół: Antonia Grabiec, Zuzan-
na Drożdż, Aleksandra Lubera, Patrycja Pier-
siak, Martyna Kozioł, Hanna Kołodziej(Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego  
w Kolbuszowej)
Kategoria: zespoły muzyczne kl. VII, VIII  

i III gimnazjum
I m. Kornelia Plis, Wiktoria Sączawa (Szkoła Pod-
stawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce)
II m. Zespół: Magdalena Kubiś, Magdalena Wią-
cek, Oliwia Kosiorowska, Karolina Mokrzycka 
(Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła 
w Dzikowcu)
II m. Gabriela Pawłowska, Oliwia Więcław 
(Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów  
w Bukowcu)
Wyróżnienie: Łucja Chodorowska, Marta Flis, 
Julia Pogoda (Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. 
Baczyńskiego w Kolbuszowej)

Kategoria: soliści kl. V-VI
I m. Julia Mazurek (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej)

I m. Aleksandra Płoch (Szkoła Podstawowa im. 
Królowej Jadwigi w Widełce)
III m. Gabriel Pastuła (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej)
III m. Kamila Tetlak (Szkoła Podstawowa w Sie-
dlance) 
Wyróżnienie: Natalia Ród (Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów w Bukowcu)
Julia Dryja ( Szkoła Podstawowa im. Janka Zawi-
szy w Przedborzu)

Kategoria: soliści klasy VII, VIII i III  
gimnazjum

I miejsce – Dorota Tęcza (Zespół Szkół im. ks. 
Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu)
Kornelia Plis (Szkoła Podstawowa im. Królowej 
Jadwigi w Widełce)

Festiwal cieszy się dużą renomą dzięki wysokie-
mu poziomowi i dobrej organizacji. Umożliwia 
promocję talentów młodych artystów, zachęca 
do doskonalenia znajomości języków obcych i 
pozwala na poznawanie kultury różnych krajów.
    Renata Peret, 

Joanna Sieraczyńska, Teresa Rząsa
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkolaki chętnie rozwijają swoje talenty i próbują swoich sił w 

konkursach. W ostatnim czasie dzieci odniosły sukces w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym pn. „Polska wierszem malowana” zorganizowanym przez 
Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej, w którym to: Patrycja Tomoń 
(lat 3) zdobyła III miejsce, a Tymoteusz Rusin (lat 6) otrzymał wyróżnienie. 

Natomiast w konkursie pt. „Codzienny patriotyzm” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Bukowcu, Wiktoria Halat (lat 6) otrzymała III miejsce, 
a Julka Trześniowska (6 lat) wyróżnienie. Gratulujemy!!!

TEATR W PRZEDSZKOLU
20 listopada odwiedziła przedszkole grupa teatralna z przedstawieniem pt. 

„Koza Kłamczucha”. To zabawna opowieść o niesfornej kózce, która miała 
skłonność do kłamstw. Gdy jej kłamstwa wyszły na jaw przysporzyło jej to 
wiele problemów. Na szczęście koza zrozumiała, że nie wolno kłamać, a jej 
historia skończyła się dobrze.

 Ze spektaklu wypływał piękny morał dla małych widzów, który przed-
szkolaki znakomicie odczytały. Jednocześnie przedstawienie uczyło takich 
wartości jak: prawdomówności, konieczności wybaczania, jak również 
pięknej przyjaźni. 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
26 listopada przypada Dzień Pluszowego Misia. Jako, że w tym roku 

wypadł on w niedzielę, to w przedszkolu już w piątek obchodzone było to 
lubiane przez dzieci święto. 

W tym dniu zagościło w ochronce wiele mniejszych i większych ale 
najukochańszych misiaków, z którymi dzieci wspólnie bawiły się, ćwiczyły, 
śpiewały, tańczyły. Była to okazja do przypomnienia historii powstania 
maskotki pluszowego misia, rozmów o misiach – bohaterach bajek, czytania 
książek, w których bohaterami są właśnie misie, poznawania ciekawostek z 
życia prawdziwych niedźwiedzi.

Starszaki pod kierunkiem p. Ani wykonały fotobudkę – misia, w której 
wszyscy obecni zrobili sobie zdjęcie. Na zakończenie „zmisiowanego” dnia 
wszyscy otrzymali pamiątkowe Medale „Przyjaciela misia”. 

WIZYTA PANI LEŚNIK
Dnia 30 listopada przedszkole odwiedziła pani leśnik z Nadleśnictwa 

Kolbuszowa. Jako, że właśnie w ochronce rozmawiano na temat przygoto-
wania się zwierząt i ptaków do zimy oraz pomocy zwierzakom w tej trudnej 
porze roku, wizyta pracownika nadleśnictwa znakomicie wpisywała się w 
omawianą tematykę. Dodatkowo p. leśnik opowiadała o specyfice pracy 
leśniczych, wykorzystywanego przez nich specjalistycznego sprzętu. Przy-
niosła wiele materiałów pokazowych, dzięki którym na długo skupiła uwagę 
dzieci. Przedszkolaki na pamiątkę spotkania otrzymały książeczki o pracy 
leśniczego i kolorowanki. 

 Przedszkole odwiedziła grupa teatralna z przedstawieniem 
pt. „Koza Kłamczucha”.

 Przedszkole odwiedziła pani leśnik z Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Wspólne gry i zabawy przedszkolaków ze swoimi pluszowymi misiami.

Pamiątkowa fotografia przedszkolaków ze swoimi pluszowymi misiami i 
medalami.
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Wizyta Mikołaja w Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez 
dzieci dzień w roku.

Przedszkolaki dla Św. Mikołaja zagrały na instrumentach muzycznych 
„Zimową piosenkę”.

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
6 grudnia to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku. 

Przedszkolaki czekały na niego z niecierpliwością, ale też intensywnie przygo-
towywały się do niego. Wreszcie w kalendarzu ukazała się ta niezwykła data.

W godzinach popołudniowych w towarzystwie dwóch aniołów przybył 
Święty Mikołaj. Dzieci z radością, chociaż i pewną nieśmiałością witały 
niezwykłego gościa wierszami i piosenkami. Maluchy zatańczyły „Grozika” 

i „Krasnoludki”, a starszaki brawurowo zatańczyły do melodii „Jingle bells 
rock” oraz zagrały na instrumentach muzycznych „Zimową piosenkę”.

Po takim powitaniu nastąpił najbardziej wyczekiwany punkt programu 
– rozdanie prezentów. Była to wielka przyjemność patrzeć na dziecięce 
buźki, które z zachwytem, choć czasem z niepewnością czy z zakłopotaniem 
wpatrywały się w twarz Świętego Mikołaja odbierając od niego upragnione 
prezenty. Nikt nie został bez niespodzianki. Święty Mikołaju dziękujemy i 
zapraszamy za rok!

Anna Zawisza
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Wszystkim Drogim Przyjaciołom i Darczyńcom!
,, Dzieciątko się narodziło, wszystek świat uweseliło. Wesoła nowina, powiła nam Syna Maryja”. 

Dziękując za miniony rok 2018, pragniemy naszym Przyjaciołom i Darczyńcom życzyć zdrowia, pokoju  
i szacunku od drugiego człowieka. Niech Dzieciątko Jezus, podniesie swoją rączkę i obdarzy 

Szanownych Państwa swoim błogosławieństwem i łaską, a Matka Najświętsza niech wyprasza  
dla każdego z Was potrzebne dary w Nowym Roku 2019.

 Z wyrazami wdzięczności i modlitwą za wszystkich naszych Przyjaciół
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Dzieląc się opłatkiem. Dziękujemy!
Mateusz, Bartuś, Katarzyna i Dawid 

Dziękujemy za świadectwo miłości bliźniego, za dobro i okazaną pomoc w trudnej sytuacji naszego życia...
 Wszyscy Państwo pamiętacie o tragedii rodzin-
nej, która rozegrała się w 2017 roku, kiedy to mój 
mąż ratując dzieci z pożaru domu, okazał postawę 
bohaterstwa, niezłomności i wielkiej odwagi… 
Stracił swoje życie. Ja zaś pozostałam z trójką 
dzieci bez dachu nad głową. 
  Dziś mogę powiedzieć, że kiedy czuliśmy 
się bezbronni, słabi i utrudzeni troską o nasze 
jutro, usłyszeliśmy słowa życia, które stały się 
naszą nadzieją: ,,Odwagi, Ja jestem, nie bójcie 
się!”Mk.6.51. i wtedy za pośrednictwem apelu 
płynącego z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe 
w Weryni otrzymaliśmy od Państwa wielką pomoc.
Rok po, naszej tragedii wiemy, że nie jesteśmy 
sami. Czujemy świętych obcowanie, ale też i 
okazaną przez Państwa wielką troskę i pomoc. 
Dla mnie i moich bliskich grudzień 2018 r. jest 
też okazją do powrotu do domu, który dziś jest 
dla wszystkich mieszkańców Weryni pomnikiem 
Państwa ofiarności i dobroczynności, a dla naszej 
rodziny prawdziwym ciepłym rodzinnym własnym 
domem…
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
chciałabym z moimi synami Dawidem, Mateuszem 
i Bartusiem życzyć Państwu za wstawiennictwem 

Najświętszego Dzieciątka Jezus wszystkiego co 
najlepsze: zdrowia i pokoju. Niech tegoroczne 
święta Bożego Narodzenia będą nasączone Bożą 
miłością i łaskami wypływającymi od Nowonaro-
dzonego Jezusa Chrystusa.
On, który był i który jest i który przychodzi niech 

wynagrodzi wszystkim Państwu stokrotnie za oka-
zane serce i zrozumienie, niech przyniesie Wam 
ofiarodawcom, kosz obfitych darów, błogosławień-
stwa Bożego i wielu łask w nowym 2019 roku.

Wdzięczna Katarzyna Oko 
z synami 

fot. K. Cesarz
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 Dzień Seniora w Hucie Przedborskiej
22 listopada 2018 r. w Dziennym Domu Senior + w Hucie Przedborskiej odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego 

Dnia Seniora. Oprócz uczestników placówki w spotkaniu brali udział także seniorzy z pobliskich miejscowości tj. Huty Przedbor-
skiej i Przedborza. 
W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni 
goście. Mieliśmy przyjemność gościć Burmistrza 
Kolbuszowej P. Jana Zubę, sekretarza gminy P. 
Krzysztofa Matejek, proboszcza miejscowej pa-
rafii ks. Józefa Jaworskiego. Obecna była również 
P. Ewa Wójcicka, przewodnicząca Parafialnego 
Zespołu Caritas, P. Renata Bomba, kierownik Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wśród za-

proszonych gości była również P. Krystyna Dłużeń, 
sołtys Huty Przedborskiej oraz P. Barbara Draus, 
sołtys Przedborza. Obecne również było kierow-
nictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w osobie P. 
Małgorzaty Hariasz oraz P. Krzysztofa Sudoła.
Spotkanie uświetnił występ seniorów z Dziennego 
Domu oraz program artystyczny przygotowany 
przez harcerzy ze Szkoły Podstawowej z Bukowca. 

Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek 
- pyszny tort oraz pierogi z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Hucie Przedborskiej. 
Składamy serdeczne podziękowania sołtys Huty 
Przedborskiej i sołtys Przedborza za pomoc w 
przygotowaniu uroczystości. Mamy nadzieję, że 
seniorzy będą mile wspominać Dzień Seniora w 
Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej. 

Leokadia Tomczyk
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Świąteczne dekoracje w Kolbuszowej
W Kolbuszowej rozbłysło świąteczne oświetlenie. Ozdoby zamontowano w różnych częściach miasta. Jak zawsze świątecznie 

jest na ulicach i rondach, które zdobią świetlne anioły. 

Dekoracje pojawiły się również na ul. 11 Listopa-
da. Ozdobione są ulice: Obrońców Pokoju, Mic-
kiewicza, Kościuszki, Jana Pawła II, Piłsudskiego, 
Św. Brata Alberta. Kolorowe światełka są również 
na drzewkach i latarniach. Na rynku stanęła 10-me-
trowa choinka. Rynek tradycyjnie zdobić będzie 
także szopka bożonarodzeniowa. 
Zachęcamy wszystkich do spacerów po mieście.

Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni w roku.
To czas rodzinnych spotkań, niezwykłej atmosfery i wzajemnej życzliwości.

Z tej okazji składamy życzenia zdrowia, pomyślności oraz spełnienia marzeń 
w Nowym Roku 2019.

Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Zuba
 Burmistrz Kolbuszowej

Boże Narodzenie 2018
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1405)
Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wia-
domości informację
o przystąpieniu do opracowania projektu zmia-
ny „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Kolbuszowa”.
Projekt przedmiotowego dokumentu stanowi jedy-
nie niewielką modyfikację przyjętego już „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszo-
wa”, który określa m. in. planowane działania 

służące poprawie jakości powietrza w Gminie 
Kolbuszowa.
Mając na względzie powyższe, Burmistrz Kolbu-
szowej zgodnie z art. 48 i art. 50 ww. ustawy wy-
stąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na odstąpienie od przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu zmiany „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zaintereso-
wanych o możliwości zapoznania się z projektem 
przedmiotowego dokumentu wraz z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz możliwością składania 

uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicz-
nej i ustnej, w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo-
wej, w pokoju nr 2, w godzinach pracy urzędu, tj.:  
pon. 800 – 1600, wt. – pt. 730 – 1530 w terminie od 1 
grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Burmistrz Kolbuszowej. Uwagi i wnioski 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane o ww. projekcie znajdują się pod nr 
X/79/2018 w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez 
Burmistrza Kolbuszowej, który znajduje się w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie interne-
towej: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl – zakładka 
Ochrona Środowiska oraz w siedzibie tut. Urzędu.

OGŁOSZENIA UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY

Rocznica Stanu Wojennego
W czwartek 13 grudnia br. w kościele 

pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej od-
były się uroczystości związane z 37 rocz-
nicą wprowadzenia stanu wojennego.
O godz. 1800 pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Jana Pępka z udziałem pocztów sztandarowych, 

przedstawicieli środowisk samorządowych, kom-
batanckich, politycznych, szkolnych i Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” odprawiona została Msza 
Św.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych 

oraz poszczególne delegacje złożyły wiązanki pod 
pomnikiem Św. Brata Alberta.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej pod kie-
rownictwem Pani dyrektor Aleksandry Niezgody.

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

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

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

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523
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Główne kierunki pracy w nadchodzącej kadencji 
Przed nami pięcioletnia VI kadencja Zarządu i Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Jaka ta kadencja będzie? – Z pewnością będzie 

to czas wytężonej pracy – mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Wyznaczyliśmy główne kierunki i cele, które chcemy realizo-
wać. Część z nich jest kontynuacją zadań z poprzedniej kadencji, nie zabraknie także nowych przedsięwzięć. Musimy być elastyczni i 
dostosowywać je do aktualnych potrzeb i możliwości pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych – podkreśla szef Powiatu. 

Najważniejsze kierunki pracy Zarządu Powiatu 
Kolbuszowskiego na VI kadencję 2018-2023:
→ Utworzenie sportowej strzelnicy przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej
→ Remonty i modernizacje dróg powiatowych, w 
tym m.in. remont drogi powiatowej w Woli Rani-
żowskiej
→ Przygotowywanie dokumentacji projektowej 
pod budowę kolejnych odcinków chodnika 
→ Rozwój i stałe doposażenie Szpitala Powiato-
wego w Kolbuszowej 
→ Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 
krajowych i programów z Unii Europejskiej 

Opr. B. Żarkowska 
 Zarząd i Rada Powiatu Kolbuszowskiego VI kadencji. Fot. B. Żarkowska

XIV Konkurs na Ludowe Ozdoby 
Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze 

rozstrzygnięty! 
Znamy już nazwiska zwycięzców XIV Konkursu na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze. Komisja 

konkursowa, która zebrała się we wtorek (11 grudnia), wybrała laureatów oraz wyróżnionych. 

W sumie w tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięło 16 szkół. W sumie otrzymaliśmy 105 prac. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnio-
nym i zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, 
które odbędzie się w piątek (14 grudnia), o godz. 
13.00, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 
(aula 220). 
WYNIKI KONKURSU 
Kategoria „Akcesoria Kolędnicze”
Wyróżnienie - Victor Potocki - Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sta-
niszewskiem
III miejsce - Aleksandra Wilk - Szkoła Podsta-
wowa w Krzątce
II miejsce - Natalia Kurda - Szkoła Podstawowa 
im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
I miejsce - Julia Bakaj - Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszewskiem

Kategoria „Szopki”
Wyróżnienie - Ali Abbas - Szkoła Podstawowa nr 
2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej 
III miejsce - Julia Kosiorowska - Szkoła Podsta-
wowa w Siedlance
III miejsce - Anna Guzior - Szkoła Podstawowa 
im. Janka Zawiszy w Przedborzu
II miejsce - Filip Jachyra - Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Tuszowskich
II miejsce - Lena Marut - Zespół Szkół w Woli 
Raniżowskiej

I miejsce - Estera Sitarz - Szkoła Podstawowa im. 
Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
I miejsce - Wiktoria Kluk - Szkoła Podstawowa 
im. Janka Zawiszy w Przedborzu

Kategoria „Ozdoby Bożonarodzeniowe” 
(pająki, światy)
Wyróżnienie - Andżelika Wojnar - Szkoła Pod-
stawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Staniszewskiem
Wyróżnienie - Amelia Ofiara - Zespół Szkół w 
Woli Raniżowskiej
Wyróżnienie - Julia Bakaj - Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszew-
skiem
III miejsce - Angelika Gul - Zespół Szkół Agro-
techniczno- Ekonomicznych w Weryni 
II miejsce - Szymon Surowiec - Szkoła Podstawo-
wa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
II miejsce - Wiktor Marut - Zespół Szkół w Woli 
Raniżowskiej
I miejsce - Małgorzata Piersiak - Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Zielonce
I miejsce - Amelia Ofiara - Zespół Szkół w Woli 
Raniżowskiej

Kategoria „Ozdoby Choinkowe”
Wyróżnienie - Nikodem Krawiec - Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej w Komorowie 
Wyróżnienie - Kamila Chmielowiec - Szkoła Pod-
stawowa w Siedlance 

Wyróżnienie - Dominik Kuca - Szkoła Podstawo-
wa im. Janka Zawiszy w Przedborzu
Wyróżnienie - Victor Tanasoiu - Szkoła Podstawo-
wa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
Wyróżnienie - Gabriela Kurpisz - Szkoła Podsta-
wowa w Lipnicy
Wyróżnienie - Aleksandra Łuc - Szkoła Podsta-
wowa w Woli Rusinowskiej
Wyróżnienie - Rafał Kosiorowski - Szkoła Pod-
stawowa w Woli Rusinowskiej
III miejsce - Maksymilian Konsur - Szkoła Pod-
stawowa w Lipnicy
III miejsce - Filip Posłuszny - Szkoła Podstawowa 
im. Janka Zawiszy w Przedborzu
II miejsce - Paulina Wiącek - Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy
II miejsce - Emilia Konsur - Gimnazjum w Dzi-
kowcu
II miejsce - Faustyna Krawiec - Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopnickiej w Komorowie 
II miejsce - Marcelina Mokrzycka - Szkoła Pod-
stawowa w Lipnicy
I miejsce - Małgorzata Piersiak - Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Zielonce 
I miejsce - Kacper Pruś - Szkoła Podstawowa w 
Lipnicy
I miejsce - Adrian Sitarz - Szkoła Podstawowa im. 
Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej
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Świąteczna Paczka dla rodzin
Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Starostwa Powiatowego i jednostek podległych wraz z radnymi Rady Powiatu Kolbu-

szowskiego przygotowują świąteczne paczki dla rodzin z powiatu kolbuszowskiego. 

Paczki trafią do dwóch rodzin z naszego powiatu, 
które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej  
i codziennie mierzą się z problemami związanymi  
z niepełnosprawnością. Ich wybór następuje po 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej ma już 
jeden rok 

Minął rok od utworzenia w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej Oddziału Rehabilitacji Leczniczej. Przez ten czas, na oddzia-
le, pomoc została udzielona prawie pół tysiąca pacjentom. 

Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Leczniczej w 
kolbuszowskim szpitalu było odpowiedzią na ak-
tualne zapotrzebowanie tego typu usług. Oddziały 
rehabilitacyjne bowiem to jedne z najbardziej ob-
leganych oddziałów. Na pomoc rehabilitacyjną np. 
do szpitala rzeszowskiego tzw. pacjenci stabilni 
muszą czekać ponad pół roku. Z danych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia wynika, że pierwszy 
wolny termin w Klinice Rehabilitacji w Rzeszo-
wie dostępny jest pod koniec czerwca (dane na 
10.12.2018 r.). Również do Oddziału Rehabilita-
cyjnego w mieleckim szpitalu kolejki na rehabi-
litację są ogromne. Tam pierwszy wolny termin 
dostępny jest na koniec maja przyszłego roku. W 
tarnobrzeskim szpitalu natomiast w ogóle nie ma 
tego typu oddziału. 

PACJENCI Z POWIATU 
W kolbuszowskim Oddziale Rehabilitacji Leczni-
czej od momentu rozpoczęcia jego funkcjonowa-
nia hospitalizowano i leczono 441 pacjentów. Jak 
podkreśla dyrektor SP ZOZ Zbigniew Strzelczyk 
w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
w przedmiotowym oddziale leczenie pacjentów 
trwa stosunkowo długo (średnio trzy tygodnie). 
- Pacjenci oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych 
leczeni są często farmakologicznie, gdyż oprócz 
dysfunkcji ruchu obciążeni są niejednokrotnie 
innymi schorzeniami – wyjaśnia szef ZOZ-u. 
Zdecydowana większość z nich, bo aż około 75% 
pacjentów, pochodzi z naszego powiatu, pozostałe 
25% spoza powiatu. 

OGROMNE ZAPOTRZEBOWANIE 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej w Kolbuszowej 
dysponuje 35 łóżkami, a hospitalizacje odbywają 
się planowo po uprzednim zakwalifikowaniu przez 
lekarza. Terminy ustalane są w najkrótszych możli-
wych terminach. - Ponieważ zainteresowanie i po-
trzeby w zakresie rehabilitacji są ogromne nie ma 
możliwości przyjmowania pacjentów bezpośrednio 
przy zgłoszeniu się ze skierowaniem – tłumaczy 
dyrektor Zbigniew Strzelczyk. 

POWRÓT DO SPRAWNOŚCI
W tym roku odwiedziliśmy kolbuszowski Od-
dział Rehabilitacji Leczniczej. Rozmawialiśmy 
z pacjentami, mającymi przeróżne urazy. Jedna 
z pań była po zabiegu wszczepienia endoprotezy 
stawu biodrowego. Jak wiadomo po tak poważ-
nym zabiegu konieczna jest rehabilitacja, która w 
znaczący sposób pomaga pacjentowi do powrotu 
sprawności. Spotkaliśmy też pana z urazem bar-
ku oraz kobietę po operacji kolana. Wszystkie te 
osoby w sposób jednoznaczny i pozytywny oceniły 
usługi świadczone przez kolbuszowski Oddział 
Rehabilitacji Leczniczej. Pacjenci podkreślali pro-
fesjonalizm, fachowość i troskę, jaką są otaczani 
przez personel szpitalny. Zaznaczali, że pobyt na 
oddziale i uczestniczenie w przygotowanych przez 
kadrę programach rehabilitacyjnych miała znaczą-
cy wpływ na ich powrót do sprawności ruchowej. 

POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA 
Dyrektor Zbigniew Strzelczyk wyjaśnia, że utwo-
rzenie Oddziału Rehabilitacji łóżkowej w obec-
nych warunkach znajduje pełne uzasadnienie. 
- Szczególnie ze względu na potrzeby społeczeń-
stwa powiatu kolbuszowskiego jak i pacjentów 
spoza powiatu, którzy potrzebują profesjonalnej 
pomocy medycznej w tym zakresie. Ponadto na-
leży wspomnieć, że jest to jedna z dziedzin prio-
rytetowych w polityce zdrowotnej naszego woje-
wództwa – dodaje. 

UMOWA Z NFZ
Oddział Rehabilitacji Leczniczej mieści się na III 
piętrze kolbuszowskiego szpitala. Oddział reali-
zuje umowę z NFZ na stacjonarną rehabilitację 
ogólnoustrojową skupiając się na prowadzeniu 
rehabilitacji leczniczej u chorych po leczeniu ope-
racyjnym lub zachowawczym schorzeń, urazów 
powodujących dysfunkcje narządu ruchu lub cho-
rych na choroby przewlekłe powodujące niespraw-

ność ruchową. Na terenie oddziału do dyspozycji 
pacjentów pozostaje świetnie wyposażona strefa 
rehabilitacyjna z salami do kinezyterapii, ćwiczeń 
indywidualnych oraz masażu. Ponadto pacjenci 
mogą korzystać ze sprzętu fizykoterapeutycznego 
Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej, znajdującego 
się na parterze szpitala. 

P.s.
Oddział Rehabilitacji Leczniczej rozwija się i jest 
stale doposażany w nowy sprzęt medyczny. Aktu-
alnie, dzięki zaangażowaniu władz Powiatu Kolbu-
szowskiego oraz posła RP Zbigniewa Chmielowca, 
z budżetu państwa udało się pozyskać dotację w 
wysokości 600 tys. zł na doposażenie kolbuszow-
skiego Szpitala Powiatowego. Połowa z tej kwoty 
trafiła na zakup sprzętu do Oddziału Rehabilitacji. 
Szczegółowe informacje na ten temat już w następ-
nym wydaniu miesięcznika. 

Barbara Żarkowska 

konsultacji z kierownictwem Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. 
Pracownicy oraz radni bardzo chętnie włączają 
się we wspólną, świąteczną inicjatywę. Dzięki ich 
hojności mamy możliwość obdarowania naszych 

mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do tej za-
cnej inicjatywy. Więcej na ten temat w następnym 
numerze Przeglądu. 

B. Żarkowska 

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt 
medyczny.

Podczas rocznego funkcjonowania Oddziału Reha-
bilitacji Leczniczej w Kolbuszowej pomoc otrzyma-
ło 441 pacjentów. Fot. B. Żarkowska 
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie oraz Bliskim
z powodu śmierci

Stanisława Kosiorowskiego
składają:

Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni 

Powiatu Kolbuszowskiego

q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Kiermasz w Starostwie Powiatowym
Aniołki, renifery, stroiki świąteczne, wesołe Mikołaje i figurki z wosku pszczelego – między innymi tego typu akcesoria prezento-

wali wystawcy podczas tegorocznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.
 

W kiermaszu uczestniczyły: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach i Kolbuszowej oraz lokalni rękodzielnicy. Dziękujemy 
wszystkim za udział i zapraszamy do kolejnych organizowanych przez nas inicjatyw! 

B. Żarkowska 

Kolorowe stroiki i ozdoby świąteczne królowały podczas wtorkowego kier-
maszu. Fot. B. Żarkowska

Kiermasz Bożonarodzeniowy tradycyjnie odbywał się na parterze budynku 
Starostwa. 

Ślubowanie radnego 
Mieczysława Maziarza

Podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (11 
grudnia) ślubowanie złożył pan Mieczysław Ma-
ziarz. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – 
te słowa wypowiedział radny Maziarz w obecności 
innych radnych, władz Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz zaproszonych gości. „Spóźnione” ślubowanie 
radnego wynikało z jego nieobecności podczas 
listopadowej inauguracyjnej sesji Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego. 

B. Żarkowska 

Zapraszamy do obejrzenia filmu
Film, zatytułowany „Mam już 20 lat” dostępny jest kanale Powiatu Kolbuszowskiego w serwisie You Tube. Materiał prezen-

tuje jak zmienił się Powiat podczas minionego dwudziestolecia. 

Nowe boiska, korty tenisowe, szpitalne oddziały, 
zmodernizowane drogi i mosty oraz perełka na-
szego regionu, czyli kolbuszowski skansen – to 
wszystko i jeszcze dużo, dużo więcej można zo-

baczyć w kilkunastominutowym filmie prezentu-
jącym piękno Powiatu Kolbuszowskiego. 
Materiał został opracowany z okazji 20-lecia po-
wstania Powiatu Kolbuszowskiego. Film w dy-
namiczny sposób pokazuje zmiany, jakie zaszły 

w dziedzinie przedsiębiorczości, edukacji, służby 
zdrowia czy inwestycji drogowo-mostowych w 
ciągu dwóch ostatnich dekad. Miłego oglądania. 
Link do filmu: https://www.youtube.com/
watch?v=9FWEmDk6Y0E. 

B. Żarkowska 
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Powiat Kolbuszowski w czołówce 
najlepszych samorządów 

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego wciąż w gronie najlepszych. Trudno samemu obiektywnie ocenić własne osiągnięcia i 
sukcesy. Najlepiej, gdy zrobią to za nas inni. Jak zatem widzą nas na zewnątrz i jak nas oceniają? 
Okazuje się, że Powiat Kolbuszowski jest wyso-
ko oceniany i plasowany w czołówce najbardziej 
prężnych samorządów powiatowych. Świadczą o 
tym m.in. wyniki opracowane przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajową Radę 
Regionalnych Izb Obrachunkowych. Instytucje te 
przygotowały ranking, z których wynika, iż Powiat 
Kolbuszowski zajmuje pierwsze miejsce spośród 
innych powiatów w województwie podkarpackim, 
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych 
z programów pomocowych Unii Europejskiej. Za 
nami zostają w tyle m.in. tak duże powiaty jak: 
RZESZOWSKI, STALOWOWOLSKI, DĘBICKI 
CZY MIELECKI. 

JEDEN Z NAJLEPSZYCH 
Powiat Kolbuszowski jest również jednym z 
czterech najlepiej inwestujących na Podkarpaciu 
Samorządów Powiatowych. Pod tym względem 

Powiat Kolbuszowski znalazł się na 61. miejscu 
w Polsce (na 314 powiatów ziemskich) oraz na 4. 
w województwie podkarpackim, uzyskując wynik 
na poziomie 19,2 proc., jeśli idzie o poniesione 
nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w 
dochodach ogółem. Za nami pozostają tak duże 
powiaty jak mielecki czy stalowowolski. Warto tu 
podkreślić, że Powiat Kolbuszowski w porównaniu 
do powiatów zajmujących miejsce w czołówce 
rankingu jest powiatem najmniejszym z najniż-
szym budżetem. 

DOBRA WSPÓŁPRACA 
Za tymi sukcesami stoi bardzo wiele osób. Jak 
podkreśla Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
wysokie oceny, jakie Powiat Kolbuszowski notuje 
to są wynikiem ciężkiej pracy oraz współpracy z 
wieloma osobami oraz instytucjami. – Bez dobrej 
i zgodnej współpracy wielu zadań nie udałoby się 

zrealizować. Dużego wsparcia udziela nam rów-
nież poseł Zbigniew Chmielowiec – mówi Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś. 

NAGRODY ZA DOBRĄ PRACĘ 
Wysiłki, starania, wielość zrealizowanych zadań i 
dobre wyniki finansowe Powiatu Kolbuszowskie-
go nie uszły uwadze Zarządowi Związku Powiatów 
Polskich, zrzeszających jednostki samorządu po-
wiatowego z całej Polski. Decyzją tegoż Zarządu 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś otrzymał w 
tym roku specjalną nagrodę i tytuł „Samorządowca 
20-lecia”, przyznawaną osobom wyróżniającym 
się w działalności publicznej na szczeblu powia-
towym. Ponadto Starosta Kolbuszowski, również 
w tym roku, uhonorowany został specjalnym me-
dalem „Samorządowiec Podkarpacia 2018”, przy-
znawanym w rankingu GC „Nowiny”. 

Opr. B. Żarkowska 

I Meeting pływacki – Nagrody.pl na 
Fregacie w Kolbuszowej

W dniu 23 listopada 2018 roku (sobota) – na naszej pływalni miał miejsce I meeting pływacki – Nagrody.pl
Wzięło w nim udział 10 zgłoszonych Klubów Pływackich: AP AquaSport Rzeszów, BOSiR Brzesko, KP Sokół Rzeszów, MKP 

Bobry Dębica, MKS IKAR Mielec, MOSiR WODNIK Krosno, MUKP Fala Ropczyce, St. Fregata Głogów Młp., UKP GRYF Dę-
bica, UKS FREGATA Kolbuszowa.

Całość imprezy przebiegała w świetnej sportowej 
atmosferze, czego dowodem były licznie zdoby-
wane medale. I tak na trzech pierwszych miejscach 
uplasowali się:
Na miejscu pierwszym: UKS Fregata Kolbuszowa 
z dorobkiem 33 metali (w tym 14 złotych, 8 srebr-
nych i 11 brązowych)
Na drugim: KP Sokół Rzeszów z dorobkiem 31 

medali (w tym 13 złotych, 12 srebrnych i 6 brą-
zowych)
Na trzecim: MKS IKAR Mielec z dorobkiem 37 
medali (w tym 10 złotych, 15 srebrnych i 12 brą-
zowych).
Impreza odbyła się pod specjalnym patronatem Na-
grody.pl - statuetki, puchary, prezenty biznesowe. 
Wśród licznych nagród ufundowanych przez 

eprezenty, były do wygrania dwa smartfony (dla 
uczestnika i uczestniczki). 
Oby kolejny meeting już niedługo znów zago-
ścił na naszej pływalni – sprzyja to wspaniałej 
atmosferze i zdrowej sportowej rywalizacji między 
uczestnikami

Danuta Drałus
Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej
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Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Posła RP 

W dniu 9 grudnia 2018 roku na hali LO Kolbuszowa odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Posła na Sejm 
RP p. Zbigniewa Chmielowca, była to już siódma edycja. Turniej został zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „KUP-
NO”, działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. W turnieju uczestniczyło dziewięć drużyn siatkarskich z 
województwa podkarpackiego. 

Drużyny:
JOKER WIDEŁKA
LEŚNIK KOLBUSZOWA
PURELLA CZARNI RZESZÓW
RICO – SPORT RZESZÓW
SPARTAKUS KOL. GÓRNA
TEAM NIENADÓWKA
TEAM NOWA DĘBA
UKS „KUPNO”
UNION JACK RZESZÓW

Turniej rozpoczął się punktualnie o godzinie 900. 

Prowadzący p. Tomasz Łępa przedstawił zapro-
szonych gości. W imieniu zaproszonych gości Ks. 
Dziekan Dekanatu Wschód Kazimierz Osak skie-
rował kilka ciepłych i serdecznych słów. Życzył 
wszystkim zawodnikom gry w dobrej i przyjaznej 
atmosferze na zasadach fair play a następnie po-
błogosławił wszystkich uczestników rozgrywek 
sportowych. W otwarciu turnieju uczestniczyli 
również: Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Elż-
bieta Chmielowiec, Radna Rady Powiatu Kolbu-
szowskiego p. Ewa Posłuszny, Sołtys wsi Kupno 
Pan Mieczysław Plizga, oraz Pan Adam Przybyło 
zasłużony długoletni Radny Rady Powiatu Kol-

buszowa. Jak Mikołajkowy 
Turniej to nie mogło za-
braknąć na nim Mikołaja, 
który w całej swojej krasie 
zaszczycił swoją obecno-
ścią i oczywiście rozdawał 
prezenty tym, którzy byli 
grzeczni przez cały rok. Po 
oficjalnym otwarciu zawo-
dów, Pan Andrzej Andryś 
sędzia referent do spraw 
sędziowskich zapoznał 
uczestników z wynikami 
losowania i kolejnością roz-
grywania meczów. 

Już od pierwszego gwizdka na trzech równoległych 
boiskach zawodnicy z wielkim zaangażowaniem 
popartym dobrą znajomością rzemiosła siatkar-
skiego, dostarczali kibicom wielu ciekawych akcji 
w ataku i obronie. Każde spotkanie nacechowa-
ne było zaangażowaniem oraz poświęceniem i 
walką o każdy punkt. Drużyny reprezentowały 
bardzo wysoki poziom, a poszczególne spotka-

nia niejednokrotnie kończył tie brek. Wszystkim 
uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za 
udział w zawodach, zaangażowanie oraz walkę 
do ostatniego punktu i ducha fair – play, w jakim 
rozgrywane były zawody. W przerwach między 
meczami zawodnicy i kibice korzystali z przekąsek 
i ciepłych posiłków przygotowanych przez: p. Mał-
gorzatę Antosz, p. Anetę Sobolewską, p. Urszulę 
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Niezgoda. Ogólnie w całym turnieju wzięło udział 
około 110 zawodników.
Uczestnicy turnieju za osiągnięte wyniki otrzyma-
li dyplomy, puchary oraz nagrody indywidualne 
ufundowane przez sponsorów Mikołajkowego 
Turnieju Piłki Siatkowej firma: Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Starosta i Rada Powiatu 
Kolbuszowa, Burmistrz i Rada Gminy Kolbuszo-
wej, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, Dyrektor 
SP im. Jana Pawła II w Kupnie, Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Kupno, Prezes Wacław Orzech ZPOW 
„ORZECH” Kolbuszowa, Rafał Przybyło RAF-
KOP Kupno 143.
Nagrody zwycięskim zespołom wręczyli: Poseł 
na Sejm RP p. Zbigniew Chmielowiec, p. Andrzej 
Andryś sędzia referent oraz prezes UKS KUPNO 
p. Witold Antosz. 

Głównym celem imprezy była dobra zabawa i 
krzewienie aktywności fizycznej oraz propago-
wanie piłki siatkowej, wśród mieszkańców ziemi 
kolbuszowskiej. Należy zaznaczyć, że taka impre-
za sportowa mogła się udać dzięki dużemu zaan-

gażowaniu i pomocy uczniów i nauczycieli oraz 
pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kupnie: p. Urszula Niezgoda, p. Aneta Sobo-
lewska, p. Małgorzata Antosz, p. Artur Brandys, 
p. Mariusz Szamraj, uczniowie i absolwenci SP w 
Kupnie: Gabriela Depa, Joanna Dziuba, Arkadiusz 
Borawiak, Piotr Wojtyczka, Hubert Antos, Dawid 
Kędzior, Rafał Opiela. 
Wielkie słowa uznania należą się ekipie sędziow-
skiej: p. Andrzej Andryś sędzia referent, p. Łukasz 
Plizga, p. Marek Krogulec, p. Jacek Kret, którzy w 
sposób profesjonalny wykonali swoją sędziowską 
pracę. Za przygotowanie i dbanie o ład i porządek 
w czasie trwania turnieju dbali p. Artur Brandys, 
p. Robert Chmielowiec. To dzięki pracy tych pa-
nów boiska były bardzo dobrze przygotowane do 
zawodów.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
Rico Sport Rzeszów
Spartakus Kolbuszowa Górna
Joker Widełka
Leśnik Kolbuszowa
UKS KUPNO

Union Jack Rzeszów 
Czarni Rzeszów 
Team Nowa Dęba
Team Nienadówka 

Nagrody indywidualne: 
Najlepszy zawodnik MPV turnieju – Tomasz 
Godek – Joker Widełka
Najlepszy atakujący turnieju – Mateusz Maciąg – 
Leśnik Kolbuszowa
Najlepszy broniący turnieju – Adrian Ziobro – Rico 
Sport Rzeszów 
Wszyscy uczestnicy obecnych rozgrywek spor-
towych deklarowali swoją obecność w kolejnej 
edycji Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej.

Zarząd UKS KUPNO składa serdeczne podzię-
kowania Radiu Leliwa, Korso Kolbuszowa za 
patronat medialny oraz wszystkim, którzy swoją 
obecnością uświetnili zwody sportowe. 
 

Opracował: Witold Antosz

XVI 
Podkarpacki 

Mityng 
Pływacki 
Olimpiad 

Specjalnych
W dniu 12-12-2018 na pływalni kry-

tej „Fregata” w Kolbuszowej odbył się 
XVI Podkarpacki Mityng Pływacki Olim-
piad Specjalnych. 
Była to już siódma edycja zawodów pływackich 
rozgrywanych na tejże pływalni. Organizatorami 
imprezy byli Zespół Szkół Specjalnych w Kolbu-
szowej Dolnej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom  
Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej 
Dolnej oraz Olimpiady Specjalne Polska Oddział 
Regionalny Podkarpackie. Gościliśmy  90 zawod-
ników  klubów Olimpiad Specjalnych z placówek 
kształcenia specjalnego z całego Podkarpacia.  
Rywalizacja odbywała się na oficjalnych dystan-
sach Olimpiad Specjalnych:
- 15 m chód po dnie 
- 15 m z pomocą sprzętu pływającego
- 10 m pływanie z asystą
- 15 m pływanie bez asysty
- 25 m z pomocą sprzętu pływającego
- 25 m styl dowolny
- 25 m stylem klasycznym
- 25 m styl grzbietowy
- 50 m styl dowolny

- 50 m styl grzbietowy
- sztafeta 4x25 m stylem dowolnym

Poszczególne ekipy składały się z sześciu zawod-
ników, trenerów oraz przybyłych ze swoimi pocie-
chami rodziców. Każdy z uczestników mógł płynąć 
w dwóch konkurencjach w/w dystansów.
Zawody przebiegały w duchu sportowej rywaliza-
cji ze szczególnym przestrzeganiem zasad fair play. 
Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi me-
dalami, oraz prezentami wręczonymi przez przy-
byłego na zawody Kolbuszowskiego  Mikołaja. 
Dla wszystkich gości zapewniony był prowiant w 
postaci drugiego śniadania oraz po zakończeniu 
zawodów pyszny obiad.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 
pełna obsada sędziowska pod przewodnictwem 
sędziego głównego zawodów pana Jacka Tyczki 
z Cmolasu.
Dodatkowo ogromną pomoc ą wykazała się grupa 

wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej  pod przewodnic-
twem pana Adama Kozubala, bez których nie było 
by możliwe tak sprawne przeprowadzenie Mityn-
gu. Dziękujemy ratownikom WOPR pracującym 
na pływalni, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
startujących w zawodach.
Szczególne podziękowania składamy na ręce dar-
czyńców w osobach:
- Burmistrza Kolbuszowej pana Jana Zuby
- Starosty Kolbuszowskiego pana Józefa Kardysia
- pani Ewy Nowak – fundacja „Serce” 
- pana Jana Stobierskiego – piekarnia Staropolska
- pana Stanisława Sybickiego prezesa Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Iskierka”  w Kolbuszowej Dolnej
 

Nauczyciele ZSS w Kolbuszowej Dolnej 
Paweł Żądło, Janusz Mytych



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30322

Ostatnie pożegnanie dh Stanisława 
Władysława Kosiorowskiego

Każda naturalna granica życia i śmierci jest bliższa, gdy jest związana z podeszłym wiekiem, ale jej przyjście jest zawsze zbyt szybkie.
W piątek 7 grudnia br. pożegnaliśmy naszego 

wspaniałego kolegę ś.p. druha Prezesa Stanisława 
Władysława Kosiorowskiego, który odszedł w 
wieku 89 lat. 

Ta śmierć mimo wszystko jest dla Nas zasko-
czeniem, wszyscy z głębokim żalem, smutkiem 
i bólem serca przyjęliśmy wiadomość o nagłym 
odejściu na wieczny spoczynek druha Prezesa.

Nie jest dziś łatwo wypowiadać słowa poże-
gnania, kiedy odchodzi człowiek tak ceniony i 
zasłużony ( który za życia stał się legendą działacza 
ruchu strażackiego) nie tylko dla nas – kolegów 
strażaków ale również dla całej naszej lokalnej 
społeczności.

Druh Prezes w okresie zawodowym pracował 
w organach administracji wyróżniając się cechami 
społecznika.

 W roku 1956 był jednym z założycieli Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i przez długi 
okres pełnił funkcję Naczelnika tej jednostki.

Bardzo aktywnie działał w strukturach Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Przez wiele lat społecznie pełnił funkcję Ko-
mendanta Gminnego do roku 2006.

W latach 1998 – 2011 sprawował funkcję
- członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP woj. podkarpackiego
oraz funkcję
- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Kolbuszowej
od roku 2011 sprawował funkcję Prezesa Ho-

norowego ZOSP RP

Druh Prezes był zawsze oddanym strażakiem, 
dziś nie sposób wymienić wszystkich jego zasług, 
ale przytoczyć trzeba te najważniejsze:

starał się ze wszystkich sił pomagać w realiza-
cji zadań statutowych jednostek oraz Zarządów 
Gminnych

uczestniczył w wielu walnych zebraniach jed-
nostek oraz w posiedzeniach Zarządów Gminnych

dążył do wyróżnienia osób szczególnie zasłużo-
nych dla jednostek, gmin, powiatu dla propagowa-
nia istoty ochrony przeciwpożarowej

aktywnie wspomagał działania zmierzające do 
podnoszenia kwalifikacji strażaków ochotników 

nawiązując ścisłą współpracę w tej kwestii z Ko-
mendą Powiatową PSP

czynił zabiegi związane z zaopatrzeniem jed-
nostek w sprzęt ratowniczy, budową i rozbudową 
remiz strażackich

był ambasadorem nowych pomysłów w zakresie 
realizacji statutowych zadań z wykorzystaniem 
nowych technik

był współautorem biografii „ Straże Pożarne 
Wczoraj i Dziś” przedstawiąjącej historię jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu pow. 
Kolbuszowskiego

był pomysłodawcą i wykonawcą obelisku po-
święconego pamięci strażakom ochotnikom i 
strażakom zawodowym pow. kolbuszowskiego 
posadowionym na cmentarzu parafialnym przy 
Kolegiacie Kolbuszowskiej

oraz bardzo wielu inicjatyw propagujących i 
zmierzających do ustawicznego rozwoju ruchu 
strażackiego.

Druhu Prezesie Stanisławie!!
Za swoje niekwestionowane zasługi byłeś wielo-

krotnie odznaczony i wyróżniany między innymi:
- Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Za-

sługi
- Złotym Znakiem Związku OSP RP
- medalem Honorowym im. Bolesława Cho-

micza
- Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem za 

Zasługi dla Pożarnictwa
- Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 

nadanym po raz drugi
- odznaką Strażak Wzorowy
- odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpo-

żarowej
oraz wieloma innymi odznaczeniami, podzię-

kowaniami i dyplomami uznania, których dziś nie 
sposób wymienić.

Nie sposób teraz oddać pełnię działalności zmar-
łego z okresu ponad 62-letniej Jego szlachetnej, 
bezinteresownej społecznej służby.

Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych strażac-
kich szeregów człowieka sumiennego, uczynnego, 
solidnego i zdyscyplinowanego, noszącego z ho-
norem strażacki mundur, który tej działalności po-

święcił wiele energii i pracy, nie szczędził swojego 
zdrowia, wolnego czasu, realizując z ogromnym 
zaangażowaniem zadania ratownicze mające na 
celu pomoc drugiemu człowiekowi w zagrożeniu.

Obecność na pogrzebie tak licznych delegacji, 
pocztów sztandarowych - Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu pow. Kolbuszowskiego jest naszym hołdem i 
podziękowaniem, oddaniem honoru Człowiekowi, 
który tak wiele oddał społeczeństwu.

Druhu Prezesie!
Wielu z tych, którym pomagałeś i Ciebie wspie-

rali w społecznej pracy odeszło do wieczności – 
teraz i Ty dołączyłeś do nich.

Dziękujemy Ci za trudy i wysiłki w pracy na 
rzecz rozwoju ruchu strażackiego.

Druhu Prezesie!
Spoczywaj w pokoju
Cześć Twojej pamięci

Rodzinie zmarłego
Śp. Stanisława Kosiorowskiego

Honorowego Prezesa OSP Nowa 
Wieś

wyrazy współczucia
składają

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Rodzinie zmarłego
Śp. Stanisława Kosiorowskiego

Honorowego Prezesa OSP Nowa 
Wieś

wyrazy współczucia
składają

Przewodniczący oraz Radni Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej

Rodzinie zmarłego

Śp. Marka Okoniewskiego

wyrazy współczucia
składają

Burmistrz Kolbuszowej i pracownicy 
Urzędu Miejskiego
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Finansowo

 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

Jaki będzie rok 2019?
Zawsze końcem roku można przeczytać różne 
prognozy dotyczące kolejnego. W tym roku drugi 
raz z rzędu najbardziej interesującą wydała mi się 
prognoza Saxo Banku.
Giełdy zaserwowały inwestorom ostrą jazdę w 
2018 roku. Niestety bilans dla większości nie jest 
korzystny. Kolejne 12 miesięcy też nie będą ła-
twym czasem. Analitycy ostrzegają przed spad-
kami cen akcji, ale wierzą, że złoty nie podda się 
gorszym nastrojom. Powoli dobiega końca 2018 
rok. Z punktu widzenia zarówno profesjonalnych 
inwestorów jak i zwykłych oszczędzających, 
których nie satysfakcjonowało wyjątkowo niskie 
oprocentowanie w bankach, nie był to łatwy czas. 
Bilans wszystkich najważniejszych indeksów gieł-
dowych na świecie jest ujemny. Nawet amerykań-
ska giełda, która jeszcze na początku października 
biła rekordy wszechczasów, jest lekko pod kreską. 
Słabo wypadła warszawska GPW, a złoty osłabł w 
stosunku do głównych walut.
Prognozy analityków czołowych domów makler-
skich na kolejny rok też nie napawają optymi-
zmem. Czynnikiem, który będzie wpływał zarów-
no na rynek obligacji, jak i akcji będzie geopolity-
ka. Głównie stosunki handlowe między Chinami 
oraz Stanami Zjednoczonymi. To wywołana przez 
Donalda Trumpa wojna handlowa doprowadzi-
ła do zmiany prognoz i postrzegania światowej 
gospodarki jako spowalniającej. W takim środo-
wisku wzrosty na giełdach wydają się być mało 
prawdopodobne. Bazując na statystyce, można 
wnioskować, że obecnie powinniśmy szykować 
się na kolejną falę wyprzedaży, podobnie jak było 
to na początku tego roku. Eksperci nie wykluczają, 
że w ciągu roku będzie można zyskać na odbiciach 
przy okazji chwilowej poprawy nastrojów, ale 
na pewno nie będzie sprzyjającego otoczenia do 
łatwego zarabiania na giełdzie.
Grudzień może być trudny dla giełdy. Analitycy 
odwołują rajd świętego Mikołaja. W optymistycz-
nym scenariuszu, zakładającym m.in. osiągniecie 
porozumienia pomiędzy Chinami i USA, giełdy 
mogą powalczyć o mocniejsze odbicie, ale spadki 
rzędu 15-20 proc. od szczytów na części indek-
sów trudno będzie wymazać w kilka miesięcy. 
Natomiast w bazowym scenariuszu zakłada się 
utrzymanie się niepewności na rynkach.  Wiele 
złych informacji już znalazło odzwierciedlenie 
w cenach akcji. Tym samym do kontynuacji fali 
spadkowej potrzebne byłoby większe spowolnie-
nie w gospodarce światowej lub też silna eskalacja 
napięć geopolitycznych
Ze względy na normalizację polityki pieniężnej 
przez Europejski Bank Centralny sektor finanso-

wy w strefie euro, jako główny beneficjent, może 
radzić sobie lepiej od innych branż. W kontekście 
GPW wpływ globalnego sentymentu jest o tyle 
ważny, że ponad połowa obrotów generowana 
jest przez inwestorów zagranicznych. Stąd bez ich 
udziału nie będzie wzrostów na WIG oraz WIG20. 
Pozytywny impuls może wygenerować wejście w 
życie programu Pracowniczych Programów Ka-
pitałowych, lecz jego implementacja w drugiej 
połowie 2019 roku może oznaczać, że na efekty 
przyjdzie poczekać do ostatniego kwartału przy-
szłego roku.
Stabilny złoty. Potencjalnie więcej możliwości 
zarabiania pieniędzy dają waluty. Złoty wciąż po-
zostaje relatywnie stabilną walutą i to w zasadzie 
nie powinno zmienić się w najbliższej przyszłości. 
Jedynym ryzykiem dla złotego jest nagłe załama-
nie gospodarcze czy ryzyko polityczne. Z drugiej 
strony spory wpływ na naszą walutę będzie miało 
potencjalne spowolnienie w krajach strefy euro. 
Wobec tego nie powinniśmy obserwować dużych 
ruchów na parze z euro. Nieco inaczej może być 
z dolarem. Istnieje spora szansa na spadki, czyli 
umocnienie się złotego względem dolara. Frank 
powinien pozostać stabilny ze względu na brak 
zmian w polityce monetarnej w Szwajcarii, na-
tomiast spore szanse na umocnienie ma japoński 
jen, który przez większość tego roku był wyprze-
dawany. W przypadku funta wszystko zależeć 
będzie od tego, czy Wielka Brytania wyjdzie z 
Unii Europejskiej z porozumieniem czy bez. W 
przypadku dobrego porozumienia funt powinien 
wyraźnie drożeć. Jednak nie powinniśmy się spo-
dziewać żadnego przełomu w najbliższym czasie, 
wobec czego istnieje szansa na słabego funta przez 
przynajmniej pierwsze miesiące przyszłego roku . 
Prognozuje się, że na koniec przyszłego roku kurs 
euro może wynosić 4,22 zł wobec 4,29 zł obecnie. 
Sytuacja funta zależy zaś od tego, jaki scenariusz 
brexitu zostanie zrealizowany.
Ekonomiści wieszczą spowolnienie gospodarcze. 
Teoretycznie w tej fazie cyklu koniunkturalnego 
jest tendencja do przepływu pieniędzy z akcji w 
stronę bezpieczniejszych obligacji. Czy więc to 
może być najlepszy sposób na lokowanie oszczęd-
ności w 2019 roku? Jednak nie ma obecnie pod-
staw do masowej rotacji inwestorów z rynku akcji 
w stronę obligacji rządowych, gdyż te po latach 
niskich stóp procentowych i przy niskiej inflacji 
mają za sobą długi okres wzrostów. Rynek dłu-
gu w USA jest obecnie najbardziej atrakcyjny, 
bo 3 proc. rentowność na 10-letnich obligacjach 
rządowych stanowi atrakcyjną alternatywę w śro-
dowisku podwyższonej zmienności na rynkach 

akcji. Jednocześnie atrakcyjność obligacji w strefie 
euro jest niewielka. A realizacja polityki zapowia-
danej przez Europejski Bank Centralny będzie 
dodatkowo negatywnie przekładać się na wyceny. 
Rentowności narażone są na spore spadki w mo-
mencie znacznego wzrostu popytu na obligacje. 
Historycznie zejście różnicy między 10-letnimi 
i 2-letnimi papierami w USA poniżej zera będzie 
dosyć wyraźnym sygnałem potencjalnej recesji, 
która mogłaby nadejść w przeciągu 1-2 lat.
W takim środowisku, przy wracającej inflacji, 
atrakcyjną klasą aktywów powinny być metale 
szlachetne z naciskiem na złoto.
Kończąc, życzę tradycyjnie wszystkim Czytel-
nikom Przeglądu Kolbuszowskiego zdrowych i 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nad-
chodzącym 2019r. wyłącznie dobrych wiadomo-
ści w sferze finansów. 

Pani Lucynie Widuchowskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Brata
składa

Redakcja 
Przeglądu Kolbuszowskiego
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Uczniowie z PSP im. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego z Huty Komorowskiej w 

Muzeum Narodowym w Krakowie
27 listopada br. w ramach kontynuacji projektu „Kultura "Dziś-jutro-pojutrze" w Hucie Komorowskiej” w oparciu o konkurs 

„NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z kulturą” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej uczniowie z 
PSP im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej zwiedzili Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Dzieci miały możliwość obejrzenia ekspozycji 
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowym zaty-
tułowanej „Niepodległość. Wokół myśli historycz-
nej Józefa Piłsudskiego” oraz Galerii Rzemiosła 
Artystycznego. W programie przewidziano także 
obejrzenie obrazu Leonardo da Vinci „Dama z 
gronostajem" oraz zwiedzanie Kamienicy Szo-

łayskich im. Feliksa Jasieńskiego usytuowanej 
niedaleko rynku krakowskiego. Muzeum Naro-
dowe w Krakowie jest miejscem bezpośrednie-
go kontaktu z dziełem sztuki od starożytności po 
czasy współczesne. To przestrzeń dyskusji, pytań 
i niestandardowych odpowiedzi. W trakcie zwie-
dzania uczniowie zapoznają się z oryginalnymi 

zabytkami i ich historią. Czas spędzony w Muzeum 
Narodowym w Krakowie był dla uczniów PSP im. 
Kardynała Adama Kozłowieckiego bardzo cenną, 
wartościową i niecodzienną lekcją kultury, sztuki 
i historii.

Projekt jest finansowany przez Fundację PZU.

Rodzinie zmarłego
Śp. Zdzisława Kłody

wyrazy współczucia
składają

Burmistrz Kolbuszowej  
i pracownicy 

Urzędu Miejskiego

Modlitwa czy bluźnierstwo?
Przed sześcioma laty, w2012r. kolbuszowski radny wraz ze swoim zespołem muzycznym nie oparł się pokusie i na wirtualu 

wrzucił księdza do bagażnika samochodu. W chwili obecnej na You Tube można obejrzeć i wysłuchać tegoż kolbuszowskiego rad-
nego, wraz ze swoim zespołem w piosence „Dzień dobry mój Jezu”. 
Tytuł sugeruje, że to modlitwa. Uwielbienie dla 
Jezusa w piosence, muzyce i śpiewie. Czyżby 
zespół przeszedł metamorfozę? Nic bardziej myl-
nego. Zamiast słów skromności, pokory – krzyk 
do mikrofonu. Jakieś pretensje do Pana Boga. 
Zamiast uwielbienia- przekleństwa, wulgaryzmy 
( „zaje…”, „napie…”) . Zamiast spokojnej, pogod-
nej muzyki – huk gitar i perkusji. Refren piosenki 
śpiewany przez lidera zespołu brzmi… 
„Dzień dobry mój Jezu
Dobry wieczór mój Panie
Znowu zaje…
Zanim pomyślałem” 
Co ma oznaczać zestawienie w tekście piosenki 
słów „Jezu” ze słowem „zaje…” czy „utnij mi gło-
wę”? W 56 sekundzie teledysku scena symboliczna 
w swej wymowie. Otwierają się drzwi i wchodzi 
mężczyzna ubrany na czarno w koszulkę z logo 

zespołu. Otwiera szeroko usta i pokazuje dłonią 
znak satanistów („El Diablo”), tj. układ palców 
dłoni polegający na zgięciu dwóch środkowych i 
kciuka przy jednoczesnym wyprostowaniu palców 
zewnętrznych (wskazującego i   małego), symbo-
lizujących rogi i pysk szatana. To znak stosowany 
przez grupy muzyczne propagujące satanizm. Co 
ten znak ma wspólnego z Chrystusem i piosenką 
o Jezusie? W 1.48 minucie teledysku to scena z 
otwieraniem butelki piwa. Czy to piosenka o Jezu-
sie, czy reklama Tyskiego? W 3.30 minucie scena 
w której gitarzysta zespołu kieruje te słowa „Niech 
skończy napie…tą…” Teledysk jest prezentowany 
publicznie, w internecie, można się nie zgadzać 
z jego słowami i symboliką. Rozpowszechnia 
go osoba publiczna, radny Rady Miejskiej w 
Kolbuszowej. Czy wulgaryzmy dla „ikony” kol-
buszowskiego rocka i jego kolegów z zespołu, to 

modlitwa? Szkoda, że marnują swój talent, bo mają 
potencjał. Idą święta. Może kiedyś opamiętają się 
i napiszą coś na miarę „Cichej nocy…”
 

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

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

www.dobreubezpieczenia.eu

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
Kontakt tel: 

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 219 25

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

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

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOL BU SZO WA

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

www.sklepy.orzech.com.pl

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt - 
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi 
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki, 
dodatki krawieckie

PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko 
monopolowe, Chemia Gospodarcza, 
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka 
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI-
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat-
ne – Umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

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

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

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

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

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

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

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

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej 
q przepływy naczyniowe q cytologia

GODZINY PRZYJĘĆ:
Wtorek, Czwartek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

r Pizza r dania obiadowe  
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering  
oraz przyjęcia okolicznościowe.

Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek: 1000-2100 

sobota - niedziela: 1200-2100

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

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

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

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

sobota od 8.00-13.00

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser  iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek, 
   likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
   i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie  r ujędrnianie r lifting 
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu 
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa  r  MezoteraPia Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne dla Pań i Panów  r  MakijaŻ Profesjonalny
  r  PrzekŁuwanie ciała – Percing  r  Manicure, Pedicure, 

tiPsy Żelowe  r  MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
  r  solariuM  r  fryzjerstwo daMsko- MĘskie

-  r  koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

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

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

 36 - 100 Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da 13 obok Sta ro stwa, tel. 17 22 74 096.
 Oferujemy: 

r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie  
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych 

z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JA KOŚĆ I NISKIE CENY! 1

KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513

 17 22 71 456, 604 54 12 86

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bujak, Halina Dudzińska, Mieczysław Salach,  
Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki 
S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 
17 22 70 230, e-mail: studio@abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i decyduje o wyborze tekstów do druku. ISSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI
przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY

NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

1

N
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968

www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

P. H. U.
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396

OFERUJE: 
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW
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5% przy pierwszej 
rejestracji 

rabatu

Zapraszamy:

zabawki

foteliki samochodowe

akc. do pielegnacji

wózki 3w1, spacerówki

smoczki

butelki

szczegóły na stron
ie

CENTRUM DZIECIECE

www.e-babylandia.pl



HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
OFERUJEMY:

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

r przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

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

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

www.walor.com.pl

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

WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

DRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


