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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Herb miasta i gminy z 2000 r.

HERB MIASTA KOLBUSZOWEJ UCHWALONY W 2000 R.

Tym oto żydomasońskim herbem autorstwa Jacka Bardana władze miasta Kolbuszowej zastąpiły używany od 1867 r. herb wzorowany na rycerskim, 
z polskim orłem białym i labrami. Przedstawia standardową, nic nie oznaczającą tarczę hiszpańską, zamiast ładnej oryginalnej polskiej tarczy barokowej 
wskazującej czas powstania miasta. W polu błękitnym ręce symbolizujące wymyśloną sztamę kolbuszowskich Żydów i katolików, która nigdy nie miała 
miejsca. Nad rękami krzyż grecki zamiast kawalerskiego ze sztandarów kolbuszowskich husarzy. Pod rękami heksagram symbolizujący godło światowej 
masonerii – cyrkiel i węgielnicę, zamiast gwiazdy sześciopromiennej złotej upamiętniającej założycieli Kolbuszowej – Tarnowskich, zasłużonych dla miasta 
– Tyszkiewiczów oraz Matkę Bożą. (Fot. Wikipedia)

Obok, dla porównania, prawdziwy herb miasta Kolbuszowej ustanowiony w 1867 r., który powinien obowiązywać do dnia dzisiejszego. Rekonstrukcja 
na podstawie źródeł archiwalnych i muzealnych – pierwszych pieczęci gminnych i szkolnych, ilustracji, oraz sztandarów z okresu galicyjskiego. (Rys. 
Benedykt Popek)
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C Z Y T E L N I C Y P Y TA J Ą …  ( 4 )

RĘCE W HERBIE CD.
- […] Dzięki krewnym, którzy przysyłają mi 

Przegląd Kolbuszowski czytam Pana publikacje 
o herbie. […] Gratuluję odwagi w odkłamywaniu 
historii miasta jak również poziomu wiedzy. […] 
Mam pewne uwagi związane z tematem rąk. Proszę 
potraktować je jako uzupełnienie. Kolbuszowa 
nie jest jedynym miastem w Polsce mającym w 
herbie ręce w uścisku braterskim. Na terenie Gór-
nego Śląska, w powiecie rybnickim istnieje miasto 
Czerwionka (w 1975 roku połączono go z miastem 
Leszczyny). Herb Czerwionki został ustanowiony 
w 1962 r. w oparciu o pieczęć gminną z lat dwu-
dziestych. Posiada tarczę trójdzielną w pas, z pod-
stawą w słup. W polu pierwszym, błękitnym, ręce z 
uściśniętymi dłońmi. Rękawy srebrne, dłonie barwy 
naturalnej. Podobne jak Kolbuszowej w herbarzu 

prof. Gumowskiego. Symbolizują braterstwo rol-
ników i górników, których atrybuty pracy widnieją 
w dwóch pozostałych polach.

[…] W pełni potwierdzam Pana tezę, że ręce w 
kolbuszowskim herbie symbolizują miejscowych 
rękodzielników. Należeli do nich słynni na całą 
Europę stolarze kolbuszowscy, którzy w tym mia-
steczku dominowali w XVIII i XIX wieku. W moim 
przekonaniu to ich ręce upamiętniono w herbie 
Waszego miasta. 

Herold ze Śląska 

Bardzo dziękuję za cenne uwagi. Faktycznie, 
miasto Czerwionka posiadało w herbie ręce z uści-
śniętymi dłońmi, podobne jak Kolbuszowa (Fot. 
58). Problem w tym, że oficjalnym urzędowym 
herbem miasta Czerwionka – Leszczyny przyjętym 
w 1977 r. jest zupełnie inny herb. Przedstawia on 
na tarczy dwudzielnej w słup połuorła białego, bez 
korony, na tle muru z czerwonej cegły. W lewym 

polu zielono czarnym młotki górnicze i kłos. W 
chwili obecnej herb Czerwionki posiada status 
jedynie herbu dzielnicy o tej nazwie. Nie wystę-
puje więc w wykazach współczesnych herbów 
miast. Stąd to moje niedopatrzenie i stwierdzenie, 
że - w Polsce, jedynym miastem które posiada 
w herbie ów XIX – wieczny 
symbol rękodzielników jest 
Kolbuszowa. 

Geneza rąk w herbie Kol-
buszowej, przytoczona przez 
Pana, jest ciekawa. Ma Pan 
dużo racji. Ale ja bym nie za-
wężał tego symbolu do stola-
rzy kolbuszowskich. W moim 
przekonaniu jest to symbol 
wszystkich rękodzielników, 
czyli ówczesnych kolbu-
szowskich mieszczan.

ŁADNY HERB Z 
ORŁEM

- W artykułach dotyczą-
cych herbu mojego rodzinne-
go miasta nie zamieścił Pan 
zdjęcia herbu, który jest na 
plakacie SFOKiS. Przesyłam 
jego zdjęcia.

Magda z Warszawy

Dziękuję za zainteresowa-
nie oraz przesłane fotografie. 

Nie tylko tego, ale wielu innych 
ciekawych wizerunków herbów 
z XIX i XX w. nie zamieściłem. 
Nie chodziło przecież o to by 
„zasypać” czytelników ilustra-
cjami. Jeśli Pan Bóg pomoże 
ukończyć opracowanie szerszej 
historii herbu miasta Kolbu-
szowej, w formie książkowej, 
to zamieszczę znacznie więcej 
fotografii. Niektórymi na pewno 
miło zaskoczę czytelników. 

Obok załączam jedną z przy-
słanych fotografii plakatu wyda-
nego na pocz. lat 60 – tych XX 
w. przez Społeczny Fundusz 
Odbudowy Kraju i Stolicy (Fot. 
59). Przedstawia wizerunki her-
bów miast powiatowych woje-
wództwa rzeszowskiego, w tym 
herb Kolbuszowej: Nad tarczą o 
kształcie zbliżonym do baroko-
wej polski orzeł biały, bez ko-
rony z „ogonolabrami”. W polu 
błękitnym ręce z uściśniętymi 
dłońmi. Nad nimi krzyż kawaler-

ski srebrny. Pod nimi gwiazda sześciopromienna 
złota (heraldyczna, nie gwiazda Dawida ani nie 
heksagram masoński). 

cd. str. 6

Fot. 57. Pieczęć Gminy Czerwionka na doku-
mencie z 5 lutego 1930 r. Z chwilą otrzymania 
praw miejskich godło napieczętne zostało 
ustanowione godłem herbu. (Fot. M. Kaga-
niec, Herby miast…, 2007,  s. 51)

Fot. 58. Herb miasta Czerwionki przyjęty z chwilą nadania praw 
miejskich w 1962 r. (Fot. A. Plewako, J. Wanag, Herby naszych 
miast…, 1982, s. 12)

Fot. 59. Herb Kolbuszowej na plakacie SFOKiS z lat 60 – tych 
XX w. Grafika autorstwa rzeszowskiego malarza Stanisława 
Chrapkowskiego.
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VII Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Sołtysa Raniżowa

23 lutego tego roku odbył się VII Turnieju Tenisa Stołowego o PUCHAR SOŁTYSA RANIŻOWA. 
W czterech kategoriach turniejowych ogółem wzięło udział 17 uczestników. 

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Klasy I-IV Szkoły Podstawowe: 

(1) Filip Posłuszny, (1) Magdalena Sondej, (2) Kacper Sondej
Klasy V-VI Szkoły Podstawowe: 

(1) Bartłomiej Kochanowicz, (2) Kacper Woś, (3) Jan Burek
Klasy VII - VIII Szkoły

Podstawowe i klasa III Gimnazjum: 
1) Bartłomiej Kochanowicz, (2) Daniel Sondej, (3) Bartłomiej 
Kusy, (4) Patryk Rodzeń

Kategoria OPEN mężczyzn: 
(1) Jacek Stadnicki, (2) Zbigniew Kochanowicz, (3) Grzegorz 
Ziemniak
Turniej prowadzili nauczycielka WF z Gminnego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Raniżowie – Pani Maria Sondej oraz Pan Grzegorz 
Woś z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.  
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwsze 
miejsca zostały nagrodzone statuetkami oraz sportowymi kurtka-
mi Softshell, kolejne miejsca tematycznymi medalami. Nagrody 
rzeczowe ufundowała firma Taurus o/Rzeszów, natomiast statuetki 
i medale Marek Kowalski z Raniżowa. Zawody zakończył ciepły 
posiłek przygotowany przez Sołtysa Raniżowa Edwarda Warzochę. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Kilkunastu pingpongistów po raz kolejny wystąpiło w Raniżowie

Pamiątkowa fotografia uczestników VII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Sołtysa Raniżowa

Oficjalnego rozpoczęcia turnieju dokonał sołtys Edward Warzocha  
i Marek Kowalski 

Efektowne akcje tenisowe były ozdobą turnieju
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Ferie z teatrem i mnóstwem innych atrakcji.
Na zajęciach Ferii z Kulturą 2019 (11.02 – 22.02) do Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej i jego filii w Świerczowie, 

Domatkowie i Kolbuszowej Górnej zgłosiło się blisko stu uczestników. Dzieci i młodzież od 7 do 16 lat. 

W pierwszym dniu odbyły się zabawy i zajęcia 
integracyjne, mające na celu wzajemne poznanie 
się. Zajęcia nosiły nazwę „Feryjny kolega, feryjna 
koleżanka” i były świetną okazją do nawiązania 
nowych przyjaźni i znajomości. W drugim dniu 
miały miejsce „Plastyczne szaleństwa”. We wszyst-
kich placówkach uczestnicy malowali, rysowali, 
wycinali, wyklejali interesujące prace plastyczne. 
Efekty tych działań zostały zaprezentowane na 
wystawie i nagrodzone na zakończenie ferii. W 
środę wszyscy uczestnicy zajęć pojawili się w 
Kolbuszowej, by uczestniczyć w wielu ciekawych 
zajęciach, sportowych: grali w piłkarzyki, tenisa 
stołowego, rywalizowali w zajęciach ruchowych. 
Na kinowym ekranie oglądali ciekawe filmy ani-
mowane. Główną atrakcją tego dnia był teatr Bla-
szany Bębenek, który przedstawił widowisko pt. 
„Skarb to nie tylko złoto”. Dodatkowo na teatrzyk 
przybyło blisko sto malutkich dzieci. Było dużo 
dobrej, wesołej zabawy i słodkości. Następnego 
dnia wszyscy ponownie spotkali się na zabawie 
walentynkowej. Odbyło się mnóstwo konkursów 
nie tylko dla zakochanych. Dominowała atmosfera 
przyjaźni, uprzejmości i wzajemnej sympatii. Na 
zakończenie wystąpił Teatr Nemno przedstawiając 
stosownie do koloru dnia sztukę pt. „Czerwony 
Kapturek”. Przedstawienie było niezwykle cieka-
we na wysokim poziomie artystycznym ze świetną 
scenografią, profesjonalnie oświetlone i zagrane. 
Świetnie zabawiło widzów, od których pękała sala. 
Każdy uczestnik dnia zakochanych zabrał do domu 

balonik, coś słodkiego oraz 
drobny upominek. W piątek 
przyszedł czas, żeby trochę 
się przewietrzyć. Wszyscy 
wyjechali do Świerczowa. 
Niestety nie było śniegu, 
dlatego też kulig w tym roku 
nie wypalił. W nadleśnictwie 
można było obejrzeć wysta-
wę przyrodniczą, odbyć długi 
spacer po lesie i skonsumo-
wać pyszne potrawy grillo-
we. Menu było obfite. Były 
marchewki, jabłka, ziemnia-
ki, pieczony chleb i kiełba-
ski. Nadmiar kalorii wszyscy 
spalili w grach i zabawach 
terenowych. W poniedziałek 
otwierający drugi tydzień fe-
rii we wszystkich placówkach 
rozchodziły się ponętne zapa-
chy sygnalizujące, że odbywa 
się gotowanie, pieczenie i smażenie przysmaków. 
Nic tak nie smakuje, jak samodzielnie usmażo-
ny chrust czy pączek, albo zrobiona przez siebie 
kanapka lub zapiekanka. Nic bardziej nie spala 
kalorii, jak wysiłek podczas zabaw i pływania w 
wodzie, dlatego następny dzień spędziliśmy na 
pływalni. W środę miało miejsce dalsze spalanie 
kalorii podczas intensywnych zabaw i zajęć tanecz-
nych pod okiem fachowego instruktora. Aż nad-
szedł czwartek i czas wyjazdu na kryte lodowisko 

do Dębicy. Ponad osiemdziesięcioosobowa grupa 
łyżwiarzy dzielnie zmagała się z perfekcyjnie przy-
gotowaną taflą lodowiska. Wszyscy bez większych 
urazów, choć wywrotek było wiele, wrócili do 
swoich miejsc zamieszkania. W piątek ostatniego 
dnia ferii odbył się finał. A w finale szaleństwa na 
trampolinach, zabawa taneczna z orkiestrą grającą 
na żywo, rozdanie dyplomów i nagród za aktyw-
ność i wzorowe zachowanie podczas ferii. 
Wszyscy świetnie wypoczęli, by z nowymi siłami 
wrócić do nauki szkolnej. 

Scena plenerowa w Porębach Kupieńskich
26 lutego br. w Urzędzie Miejskim w 

Kolbuszowej została podpisana umowa z 
wykonawcą prac, które zostaną zrealizo-
wane w ramach zadania „Rozwój infra-
struktury rekreacyjnej i kulturalnej na 
obszarze LGD Siedlisko”.

Umowa dotyczy wykonania w Porębach Kupień-
skich zadaszonej sceny plenerowej o wymiarach 
10x15m wraz z podłogą taneczną. Najkorzystniej-
szą ofertę przedstawił Zakład Obróbki i Handlu 
Drewnem Gabriel Jamróz. Koszt inwestycji wyno-
si ponad 223 tys. zł. Wkrótce rozpoczną się prace.
Ponadto, sceny plenerowe jeszcze w tym roku 
staną w Przedborzu oraz Kupnie. 
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HEKSAGRAMY MASOŃSKIE NA 
KAPLICZCE

- Czytam te Pana artykuły i jestem poruszo-
ny tym co Pan pisze. Dotychczas sądziłem że to 
współcześni izraelici i ich polscy pomocnicy odpo-
wiedzialni są za usunięcie z herbu gwiazdy Matki 
Boskiej. Pan sugeruje że to jacyś masoni, czy raczej 
żydomasoni. Zna Pan jakieś inne przykłady ich 
działalności w Kolbuszowej?

Ksiądz z Rzeszowa

Dziękuję za wyrażenie zgody na upublicznienie 
tego zapytania. Przypuszczam, że ten wątek może 
zainteresować wielu czytelników. Powtarzam więc 
jeszcze raz to, co mówiłem księdzu podczas naszej 
rozmowy telefonicznej. Cieszę się, że chociaż je-
den ksiądz przeczytał mój artykuł o orle w herbie 
Kolbuszowej i wyraził zainteresowanie problemem 
usunięcia gwiazdy złotej. Chociaż jeden ksiądz.

Chciałbym zacząć może od wyjaśnienia, że nie 
zajmuję się ani zbytnio nie interesuję masonerią. 
Nie mam na to ochoty i czasu. Mam jednak znajo-
mych, którzy uświadamiają mnie w tym temacie. 
Interesuje ich również Kolbuszowa. Działalność 
masonerii porównują do… dzików. Wszyscy 
wiedzą że są, ryją łąki, pola, wyjadają ziemniaki, 
ale robią to tak żeby ich nikt nie widział. Żeby 
więc dzika pokazać dzieciom trzeba jechać do 
ZOO. Śladów konkretnych działań masonerii w 
Kolbuszowej jest wiele. Moi znajomi zauważyli 
ich kilkanaście. Zaliczają do nich m.in. – zmianę 
herbu w 2000 r., przeróbkę tego herbu w 2012 r., 
powołanie Jacka Bardana na stanowisko dyrektora 
MKL w 2004 r., wybicie medalu upamiętniającego 
jubileusz 500 – lecia Weryni w 2004 r. mieszczą-
cego dwa heksagramy na kapliczce, upodobnienie 

wejścia głównego budynku Urzędu Miejskiego do 
wejść „świątyń” masońskich w 2009 r. (schody, 
dwie kolumny oraz naczółek z niebieskim herbem 
mieszczącym heksagram). Zaznaczam, że są to 
jedynie spostrzeżenia osób, które interesują się 
działalnością lóż masońskich. Żyjemy w wolnym 
kraju i każdy ma prawo do dowolnych skojarzeń 
i poglądów.

Tu odniosę się tylko do wymienionego medalu. 
Został on pięknie zaprojektowany i wybity w 
Mennicy Polskiej, na zlecenie Urzędu Miejskie-
go w Kolbuszowej. Rewers przedstawia prze-
strzelony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
na tle dębu. Z lewej strony bryłę miejscowego 
kościoła oraz XVIII – wieczną kapliczkę ze św. 
Janem Nepomucenem (Fot. 60). Jest to znana 
kapliczka, stojąca przy zakręcie drogi głównej z 
Kolbuszowej do Sokołowa Młp. Trzeba przyznać, 

że zarówno projekt medalu, jak i wykonanie są 
bardzo ładne. Zaskoczenie budzą dwa heksagramy, 
„gwiazdy Dawida”, umieszczone na froncie tej 
kapliczki (Fot. 61). A może to tylko przewidzenie? 
Spiskowa teoria dziejów? Niech czytelnicy sami 
ocenią. Proszę porównać kapliczkę na medalu z 
kapliczką stojącą w terenie. Czy są tam heksa-
gramy, czy nie. I odpowiedzą na pytanie – co one 
na „medalowej” kapliczce symbolizują. Kogo. 
Świętego Jana Nepomucena? Weryńskich Żydów? 
Wbrew pozorom sprawa jest poważna. Na medalu 
oficjalnym, firmowanym przez Urząd Miasta i 

Gminy oraz Sołectwo Weryni, wybitym w 200 
egzemplarzach, zostało utrwalone fałszerstwo. 
Celowe, świadome oszustwo z gwiazdą Dawida w 
roli głównej. - Na tej kapliczce z figurą św. Jana 
Nepomucena nigdy nie było żadnych gwiazd Dawi-
da. Ani przed wojną, ani po wojnie, ani ostatnimi 
czasy – zapewniają najstarsi mieszkańcy Weryni. 
Mocno oburzeni fałszerstwem wizerunku ich ka-
pliczki (Fot. 62). Nie wiedzą po co ktoś umieścił na 
medalu „żydowską gwiazdę”. Ale czy żydowską? 
Na pewno nie. Żaden pobożny Żyd nie pozwolił 
by na umieszczenie gwiazdy Dawida na katolic-
kiej kapliczce z krzyżem, czczącej katolickiego 
świętego. Nie trudno się więc domyślić kto to zro-
bił i w jakim celu. Dzików nie widać, pole zryte…

Za ileś lat, gdy tej kapliczki może już nie być, 
ktoś kto będzie szukał symboliki dla wsi Werynia, 
np. w celu zaprojektowania herbu lub jakiegoś logo 
i natrafi na ten medal, będzie święcie przekonany, 
że dawni katoliccy mieszkańcy wioski używali 
heksagramów na kapliczkach. A więc był to dla 
nich bardzo ważny, święty symbol. Może to po-
traktować jako źródło historyczne. Podobnie jak 
dziś niektórzy historycy pieczęcie miejskie Kolbu-
szowej z połowy lat 80 – tych XIX w. z nielegalnie 
wprowadzonym malutkim heksagramem, używane 
przez żydowskiego wiceburmistrza Goldzahlera.

Na pytania czytelników 

odpowiadał Benedykt Popek

Fot. 60. Medal upamiętniający 500 – lecie wsi We-
rynia (rewers), wybity w 2004 r. na zlecenie Urzędu 
Miasta i Gminy Kolbuszowa. 

Fot. 61. Kapliczka ze św. Janem Nepomucenem, 
wyrzeźbiona na medalu. Na jej froncie, obok da-
chu, umieszczone zostały dwa malutkie heksagra-
my masońskie.

Fot. 62. Wygląd kapliczki w 2018 r. - Na tej ka-
pliczce nigdy nie było żadnych gwiazd Dawida. Ani 
przed wojną, ani po wojnie, ani ostatnimi czasy – 
zapewniają najstarsi mieszkańcy Weryni.

cd. ze str. 3
C Z Y T E L N I C Y P Y TA J Ą …  ( 4 )
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Słowo na Wielki Post…

Miłość, radość i pokój w sercu
Wielki Post dla katolików jest czasem szczególnej przemiany serca, sumienia. Jest to czas odkrywania własnych słabości. 

Każdy z nas chce być wolnym człowiekiem. Odczuwać w sercu pokój, radość i miłość. Jednak grzech zabija w nas Boże życie! 
Grzech oddziela nas od Boga! 

Ks. Szczepan Wargacki
Kapelan i katecheta 

We wczesnym okresie po zakończeniu II wojny światowej ówczesne władze 
komunistyczne w Polsce dopuszczały możliwość nauki religii w szkołach podstawo-
wych i średnich. Z tego okresu przedstawiamy wspomnienia naszego rodaka, ucznia 

kolbuszowskiego gimnazjum. 
Trzyosobowa – dosyć zamożna ro-
dzina państwa Wargackich mieszka 
we Lwowie. 
W latach 1917 – 1920 działania 
wojenne toczyły się w okolicach 
Lwowa. Miasto było ostrzeliwane 
przez artylerie ukraińską.

 Dzień jak co dzień – Pan Szczepan, głowa 
rodziny idzie do pracy, syn do szkoły, w domu 
zostaje żona . Niedługo po ich wyjściu pocisk ar-
tyleryjski trafia w dom i burzy go doszczętnie. 
Pod gruzami domu ginie żona. Pan Szczepan po 
tej tragedii postanawia wstąpić do seminarium i 
oddać się posłudze kapłańskiej. Uzyskuje zgodę 
biskupa na wstąpienie do seminarium duchow-
nego po uiszczeniu odpowiedniej kwoty na wy-
chowanie i wykształcenie syna. Po święceniach 
kapłańskich podejmuje pracę duszpasterską. Po 
kilkunastu latach posługi otrzymuje przydział do 
parafii w Kolbuszowej. Jest szkolnym katechetą 
i kapelanem hufca ZHP w Kolbuszowej. Raz w 

tygodniu w gimnazjum kolbuszowskim odbywają 
się wieczorki taneczne. Ks. Szczepan uczestniczy 
w nich jako przedstawiciel grona nauczycielskiego. 
Bierze czynny udział w życiu hufca ZHP. W parku 
obok pałacu hr. Tyszkiewicza na obozach w Weryni 
są organizowane uroczyste ogniska harcerskie. 
Druhowie uczestniczący w obozie składają przy-
rzeczenia harcerskie. Przecudna atmosfera – noc, 
ognisko, w stawie kumkają żabki – obudzone bla-
skiem ogniska, granatowe niebo zasłaniają korony 
kilkusetletnich drzew z których wylatuje na łowy 
sowa „pójdźka” ( i tylko wartownik wytęża słuchy 
czy czasem po lesie nie płyną duchy).
 Kapelan ks. Szczepan jest oblegany przez dru-
hów – zatrzymuje się przed jednym z namiotów z 
napisem USA. Zaciekawiony pyta co oznaczają 
te litery . Każdy z nas wiedział, lecz skoro ksiądz 
pyta nie wypada  odpowiedzieć, gdyż wyjaśnienie 
będzie wyjątkowe: USA – „ubić sukinsyna Adol-
fa” – wyjaśnia kapelan ( tak interpretowali napis 
USA rosyjscy żołnierze którzy otrzymywali pomoc 

Gdy przygotowujemy się do niedzielnej Mszy 
świętej, jesteśmy zaproszeni na ważne wyda-
rzenie czy spotkanie, ślub, chrzciny, I Komunia 
święta czy nawet rozmowa o pracę. Staramy 
się w tym dniu wyglądać elegancko, schludnie 
i dbamy o czystość naszego ubrania. To dlaczego 
tak często zapominamy o czystości serca! O 
naszej duszy! Przecież jesteśmy istotami ciele-
sno - duchowymi stworzonymi na obraz Boży!

Kościół wymienia w kanonie 7 grzechów 
głównych. Spójrzmy szerzej na grzech nieczy-
stości. Pismo Święte w wielu miejscach potępia 
grzech nieczysty, dlatego Kościół ma prawo 
nauczać o tym grzechu. Dziś jest to bardzo ko-

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy 

dla
Wincentego Czyżewskiego

Pracownika Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej 

z powodu śmierci
BRATA
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni 

Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Kolbuszowej

Pani
Krystynie Mokrzyckiej
Głównej Księgowej Zespołu 

Oświatowego
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
OJCA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz 

pracownicy Urzędu Miejskiego

nieczne, kiedy ten grzech stał się tak 
rozpowszechniony i widzimy na nie-
go społeczne przyzwolenie. Musimy 
walczyć o czystość. Grzech nieczysty 
popełniamy myślą, mową, uczynkiem. 
Św. Paweł przypomina nam: „Strzeż-
cie się rozpusty. (…) Czyż nie wiecie, 
że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który w was jest, a którego 
macie od Boga, i że już nie należycie 
do samych siebie?” (1 Kor 6, 18-19). 
Św. Jan Maria Vianney w swoim ka-
zaniu na temat czystości naucza: „Do-

piero na Sądzie Ostatecznym poznamy, ilu to 
ludzi wtrąciła nieczystość na wieczne potępienie. 
Tak, bracia moi, grzech ten jest okropnie szka-
radnym i dlatego ludzie tajemnie go popełniają. 
Chcą go nawet ukryć w oczach własnych, bo 
dobrze wiedzą, jak ich upadla”. Dlatego grzech 
nieczystości jest grzechem ciężkim. 

Jest także ratunek na ten stan. To cnota czy-
stości która zdobi duszę. Cnota czystości to styl 
życia. To odkrywanie Bożej Miłości. Walcząc o 
cnotę czystości musimy stoczyć wiele bitew w 
ciągu życia. Jak trudno dzisiaj o czystość słowa. 
Niektórzy ludzie nie potrafią mówić nie używa-

od Stanów Zjednoczonych). Wszystkie namioty 
na obozie z napisem USA były pozostałością po 
wojnie porzuconą przez Rosjan.
 W okresie świąt Bożego Narodzenia składałem 
wspólnie z Elą Stępień i Henią Augustyn  życzenia 
imieninowe księdzu katechecie.

Ksiądz Szczepan  Wargacki do ostatnich swoich 
dni pozostał w Kolbuszowej, gdzie jest pochowany 
na tutejszym cmentarzu.

Ryszard Żywiec

jąc wulgaryzmów czy przekleństw. Jak wiele-
jest sytuacji dwuznacznych, pożądanie drugiej 
osoby, nieskromny ubiór, filmy czy reklamy w 
telewizji, które zabierają wolność i skromność, 
szczególnie młodym ludziom. Dla ludzi wierzą-
cych pięknym przykładem i wzorem czystości i 
miłości jest Maryja, Matka Boża. Walczmy więc 
o czystość serca, słów, myśli i czynów, gdyż 
błogosławieni, czyli szczęśliwi ludzie czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

ks. Dominik
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Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich 
z okazji Dnia Kobiet 

W dniu 5 marca w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyło się spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich z czternastu sołectw gminy Kolbuszowa oraz Kolbuszowskiego Koła Kobiet z okazji Dnia Kobiet. 
Impreza prowadzona przez panią Martę Tenderę 
rozpoczęła się częścią artystyczną, w której wy-
stąpiła grupa teatralna „Kantor Wymiany Myśli” 
z Wielopola Skrzyńskiego. Młodzi aktorzy zapre-
zentowali spektakl pt. „Pewnego razu… czyli opo-
wieść przy herbatce” w reżyserii Moniki Adamiec. 
Spotkanie swym występem uświetnił również ze-
spół „Prymule” z Weryni oraz Roman Dublański.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sa-
morządu i instytucji, m.in. Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP, Ewa Draus Wicemarszałek Wo-
jewództwa, Bogdan Romaniuk radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Józef Kardyś Starosta 
Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, 
Stefania Michałek członek zarządu Wojewódzkiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

oraz Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu. 
Zgromadzeni goście złożyli wszystkim Paniom 
serdeczne życzenia oraz podziękowania za do-
tychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz roz-
woju gminnej społeczności. Następnie wręczyli im 
kwiaty i drobne upominki. 

Obchody Dni Patrona w „Jedynce”
„Quo vadis człowieku XXI wieku?” – takie hasło przewodnie towarzyszyło tegorocznym obchodom Dni Patrona w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali szereg działań, które przypomniały wartości uka-
zane  w utworach Henryka Sienkiewicza.

 Uroczystości rozpoczęły się 5 marca 2019r. XV 
Konkursem Gminnym „W kręgu bohaterów lite-
rackich Henryka Sienkiewicza” rozgrywanym w 
dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej. 
 Rozdanie nagród nastąpiło 18 marca 2019r. w 
czasie uroczystej akademii. Odegrana wtedy sztuka 
pt. „Quo vadis człowieku XXI wieku?” w wykona-

niu młodych aktorów przybliżyła życie i twórczość 
patrona szkoły.
 Kolejnym punktem obchodów Dni Patrona zor-
ganizowanych na zaproszenie dyrektora szkoły p. 
Dorotę Rabczak było spotkanie autorskie z panem 
Tomaszem Mędrzakiem – odtwórcą roli Stasia Tar-
kowskiego i aktorką Agnieszką Sitek w Oddziale 

Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. Pan 
Tomasz porwał publiczność niezwykle barwnymi 
opowieściami o realizacji filmu „W pustyni i w 
puszczy” w reżyserii Władysława Ślesickiego i 
zdradził wiele tajemnic związanych z pracą pod-
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VI Gminny Konkurs Języka Angielskiego 
„Dream Team” 2019

W Szkole Podstawowej w Widełce 
15 marca 2019 roku odbył się VI Gmin-
ny Konkurs Języka Angielskiego „Dream 
Team” 2019. W konkursie biorą udział 
trzyosobowe zespoły mieszane ze szkół 
podstawowych z Gminy Kolbuszowa. 
 Wszyscy uczestnicy chwalą sobie nietypową for-
mę konkursu, na którym potrzebna jest umiejętność 
pracy zespołowej, a zadania odbiegają od utartego 
schematu testu wiedzowego. Tylko na tym konkur-
sie można zagrać w Kalambury, uzupełnić tekst 
piosenki popularnego wykonawcy czy rozwiązać 
zadania oparte na fragmencie filmu. Punktacja 
z każdego zadania jest pokazywana na bieżąco, 
więc w ostatniej rundzie trzeba popisać się strategią 
doboru trudności pytań z quizu, bo im trudniejsze 
pytanie tym więcej punktów do zdobycia, a presja 
rywali ogromna. 
 Dodatkowym walorem konkursu jest po-
znanie kolejnych krajów anglojęzycznych. 
Uczniowie w poprzednich latach zapoznali się 
z Indiami, Południową Afryką czy Kanadą, 
a w tym roku spotkanie ubiegło pod znakiem kraju, 
któremu patronuje Św. Andrzej czyli Szkocji.

czas kręcenia zdjęć. Aktorzy odpowiadali również  
na liczne pytania żywo zainteresowanej młodzieży. 
 Natomiast 19 marca 2019r. zaproszeni akto-
rzy: pan Tomasz Mędrzak i pani Agnieszka Sitek 
przedstawili w Miejskim Domu Kultury w Kolbu-
szowej spektakl oparty na adaptacji sztuki Kazi-
mierza Brauna „Sienkiewicz … dla pokrzepienia 
serc”. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzała go 
młodzież „Jedynki”, a także uczniowie z zaprzy-
jaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej oraz Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce. 
 Obok biblioteki szkolnej zorganizowana została 
również wystawa dzieł Henryka Sienkiewicza i 
konkursowych prac plastycznych.
 Obchody Dni Patrona w naszej szkole w tak 
urozmaiconej i atrakcyjnej formie na długo pozo-

staną w pamięci uczestników oraz zaproszonych 
gości.
Wyniki konkursu są następujące:
Kategoria wiedzowa:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. 
Baczyńskiego w Kolbuszowej 
(zespół w składzie: Anna Haracz, Wojciech Peret, 
Dawid Siuzdak),
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa 
Batorego w Weryni 
(zespół w składzie: Karolina Baran, Maja Kardyś, 
Lidia Tylutka),
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sien-
kiewicza w Kolbuszowej 
(zespół w składzie: Kamila Synowiec, Laura 
Jagodzińska, Alicja Sadolewska),

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Królowej Ja-
dwigi w Widełce
(zespół w składzie: Marta Siwińska, Oliwia Płoch, 
Aleksandra Dragan).
Kategoria plastyczna:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Ba-
czyńskiego w Kolbuszowej
(zespół w składzie: Antonina Grabiec, Kornelia 
Woźniak, Julia Śpiewak),
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sien-
kiewicza w Kolbuszowej
(zespół w składzie: Kaya Gul, Alicja Sukiennik, 
Emilia Fila),
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Polskich No-
blistów w Bukowcu
(zespół w składzie: Julia Gola, Gabriela Mazan, 
Magdalena Kuna).

Organizatorzy

 Kolejny raz o finałowych rozstrzygnięciach 
zdecydowała dogrywka, a ostateczna klasyfikacja 
końcowa wygląda w następujący sposób.

Laureaci:       1 miejsce SP nr 1 z Kolbuszowej,
                        2 miejsce SP Widełka,
                        3 miejsce SP Zarębki,

Piotr Duda
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

ZAKOŃCZENIE FERII W MDK
Dnia 22 lutego na zakończenie ferii przedszkolaki wybrały się do Miejskie-

go Domu Kultury w Kolbuszowej na przedstawienie pod tytułem „Dziadek 
do orzechów” w wykonaniu grupy „Blaszany Bębenek”. Dzieci uwielbiają 
występy, dlatego bardzo żywiołowo reagowały na akcję spektaklu. Na zakoń-
czenie pobytu w MDK-u otrzymały od pana dyrektora pamiątkowe breloczki.

PRAWDA JAK OLIWA NA WIERZCH WYPŁYWA
O słuszności powyższego powiedzenia dzieci przekonały się po oglądnięciu 

kolejnego już odegranego w przedszkolu przedstawienia w wykonaniu grupy 
artystycznej „Zielony Melonik” pt. „Krótkie nogi”. Spektakl w sposób humo-
rystyczny, ale niezwykle sugestywny sposób uświadamiał przedszkolakom, 
że nie warto kłamać – bo kłamstwo ma zawsze „krótkie nogi”.

DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO W RRZEDSZKOLU
Dnia 27 lutego przypada Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Ustanowienie 

tego święta to inicjatywa organizacji Polar Bears International. Według naj-
nowszych danych, na świecie żyje już tylko od 22 do 31 tysięcy niedźwiedzi 
polarnych - alarmuje organizacja WWF.  Jeśli obecne tempo tego zjawiska 
się utrzyma, w 2040 r. niedźwiedzia polarnego będzie można już spotkać 
prawdopodobnie tylko na północy Kanady (gdzie w tym momencie żyje już 
2/3 populacji tego drapieżnika) oraz na Grenlandii. Już w 1982 roku Mię-
dzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wpisała niedźwiedzia polarnego do 
„Czerwonej księgi gatunków zagrożonych” - ostrzegając, że jest to gatunek 
narażony na wyginięcie. W ten sposób stara się ona uświadomić społeczeń-
stwo, że wskutek globalnego ocieplenia zmniejsza się pokrywa lodowa w 
Arktyce. To w przyszłości może doprowadzić do wymarcia gatunku. Dzień 
Niedźwiedzia Polarnego zachęca ludzi do znalezienia sposobów zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla.

W przedszkolu była to okazja do poznania ciekawostek z życia tych zwie-
rząt. Na początku zajęć dzieci przeobraziły się w niedźwiedzie ubierając białe 
koszulki i zakładając opaskę symbolizującą polarnego zwierzaka. Później 
nadszedł czas, aby poznać, gdzie mieszkają i czym się żywią oraz w jaki 
sposób zdobywają pożywienie te wyglądające bardzo sympatycznie zwierzaki. 
Starszaki, wykonując doświadczenie próbowały dowiedzieć się  „dlaczego 
misiom nie jest w krainie zimna zimno?”. Wykonały również symboliczną  
„Niedźwiedzią łapę”, która okazała się być baaardzo duża. Dzieci bawiły się 
w tradycyjne misiowe zabawy, a na koniec wykonały obrazek niedźwiadka 
w krainie lodu.

WĘDKARSTWO – SPORT CZY HOBBY?
Na powyższe pytanie próbował odpowiedzieć pan Grzegorz Fryc – za-

palony wędkarz. Przybył on do przedszkola ze wszystkimi akcesoriami 
potrzebnymi do łowienia ryb. Niezwykłą frajdą było dla dzieci to, że mo-
gły ich dotykać, trzymać. Były zatem różnej wielkości wędki, które dzieci 
próbowały zarzucać, podbierak, którym dzieci wyławiały „złapaną” rybkę, 
różnego rodzaju spławiki, przynęty, oraz strój wędkarza, który przymierzyła 
pani Ania. Dzieci oglądnęły na zdjęciach trofea pana Grzegorza – niektóre 
robiły naprawdę duże wrażenie. Dziękujemy za wizytę!!!

Przedszkole odwiedziła grupa teatralna z przedstawieniem pt. „Krótkie nogi”.
W przedszkolu obchodzony był Dzień Misia Polarnego.

Gościem przedszkola był pan Grzegorz Fryc – zapalony wędkarz.
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DZIEŃ PANDY WIELKIEJ
16 marca to dzień pandy wielkiej - święto uwielbianego przez wszystkich 

niedźwiedzia. Od czasu utworzenia WWF w 1961 roku panda jest symbolem 
działań na rzecz ochrony przyrody. W 1970 r. na wolności żyło już tylko 
1000 pand. Dzięki wspólnej pracy rządu Chin, WWF oraz lokalnych spo-
łeczności udało się zatrzymać wymieranie tych pięknych zwierząt. W ciągu 
40 lat populacja pandy zwiększyła się o 80%, do 1860 osobników. Dzięki 
temu Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zmieniła stopień zagrożenia 
wyginięciem  dla pandy wielkiej. Status w Czerwonej Księdze Gatunków 
Zagrożonych został obniżony z kategorii „gatunek zagrożony” do „narażony” 
na wyginięcie.

Powodem narażania na wyginięcie jest stopniowe ograniczanie obszarów 
na których żyje oraz niska rozrodczość. Dzień Pandy ma na celu pomóc prze-
trwać jej w świecie coraz bardziej zdominowanym przez ludzi i cywilizację.

Już w przeddzień tegoż święta przedszkolaki miały okazje poznać różne 
ciekawostki z życia pandy, m.in. czym się żywi, gdzie mieszka w naturalnym 
środowisku, jak wygląda drzewo bambusowe. Dzieci dowiedziały się również 
jak ważna jest ochrona gatunków zagrożonych.

KIEDY PRZYJDZIE WIOSNA?
Przedszkolaki już nie mogą doczekać się, kiedy w końcu na dobre zawita  

najpiękniejsza pora roku – wiosna. Już początkiem marca, próbowały stworzyć 
jej namiastkę w przedszkolu, wykonując na kółku plastycznym włóczkowe 
przebiśniegi, zdobiące hol placówki. Postanowiły zamienić się w ogrodników 
pod czujnym okiem pań. Starszaki poznały narzędzia, które potrzebne są w 
pracy ogrodnikowi, oglądnęły różnego rodzaju nasiona, cebulki, rozsady. 
Zastanawiały się również, co jest potrzebne, aby roślina pięknie rosła. Wresz-

Przedszkolaki miały okazje poznać różne ciekawostki z życia pandy.

cie dzieci przystąpiły do samodzielnego sadzenia cebulek, siania nasion, 
przesadzania kwiatów. Część parapetów okiennych rozkwitło kolorami wio-
sennych kwiatów, a na pozostałych przedszkolaki porozstawiały posadzone 
i posiane przez siebie warzywa i z niecierpliwością oczekują na nowalijki.

Anna Zawisza

Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na nadejście wiosny…

Wspólne gry i zabawy przedszkolaków towarzyszące w dniu wizyty pana 
Grzegorza. 
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Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
Dzień 1 marca, obchodzony jest jako Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W Weryni pamięć o żołnierzach niezłomnych uczczo-

no w środę 27 lutego. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele samorządu kolbuszowskiego, instytucji i społeczność szkolna.
Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod 
tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej im. 
kpt. Józefa Batorego w Weryni. Wiązanki złożyli 
m.in. Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, 
Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Emil Wilk 
Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Marek Koziorow-
ski Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jan 
Szadkowski Prezes Zarządu Związku Sybiraków 
w Kolbuszowej, Franciszek Batory Wiceprezes 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Rzeszo-
wie, Sławomir Bieniasz Zastępca Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Mielcu, Zbigniew Py-
tlak Sołtys Weryni, przedstawiciele OSP w Weryni, 
Grzegorz Starzec Dyrektor SP w Weryni wraz z 
nauczycielami i uczniami oraz rodzina kpt. Józefa 
Batorego. 
Następnie zebrani, na czele pocztów sztandaro-
wych szkół oraz OSP, przeszli do kościoła para-
fialnego pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Podczas Mszy Świętej została wygłoszona oko-

licznościowa homilia. Po nabożeństwie odbyła się 
kolejna część uroczystości. Uczniowie i nauczycie-
le ze szkoły podstawowej w Weryni przygotowali 

występy artystyczne, którym przyświecało hasło 
upamiętniające żołnierzy wyklętych „Miejcie na-
dzieję tę niezłomną!” 

Nie poddawaj się tylko dlatego, że jest trudno
Są dyscypliny sportu bardzo popularne, cieszące się dużym zainteresowaniem i są też te mało rozpowszechnione . Badminton 

należy do grupy mniej znanych sportów, jest on postrzegany bardziej jako gra rekreacyjna. Aby przybliżyć naszej młodzieży sporto-
wy charakter tej dyscypliny, MRM w Kolbuszowej zorganizowała Gminny Turniej Badmintona drużyn mieszanych. 

Zawody odbyły się 4.03.2019 r. w gościnnych pro-
gach Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Widełce. W turnieju uczestniczyło 5 zespołów 
ze szkół podstawowych. Po oficjalnym otwarciu 
turnieju pan Piotr Surowiec, trener badmintona za-
poznał zawodników z zasadami gry, a członkowie 
miejscowego klubu UKS Start Widełka zaprezen-
towali je od strony praktycznej. Następnie odbyło 
się losowanie drużyn i rozpoczęła się rywalizacja. 
Nad przebiegiem zawodów od strony sportowej 
czuwali pan Piotr Surowiec i pan Rafał Przywara, 
nauczyciele wychowania fizycznego. Wszyscy za-

wodnicy bardzo ambitnie podeszli do rozgrywek, 
na boisku widać było wiele poświęcenia i pasji 
w grze zawodników. To, co jeszcze przed chwilą 
wydawało się bardzo trudne i tajemnicze, okazało 
się wielką przyjemnością i wspaniałą zabawą. Po 
zaciętej rywalizacji i zakończeniu rozgrywek ogło-
szono wyniki, które przedstawiają się następująco:
I miejsce zajęła drużyna z Widełki w składzie 
Klaudia Rzeszutek i Maciej Chuchro
II miejsce zajęła drużyna SP nr 2 - Antonina Gra-
biec i Iga Kwaśnik

III miejsce SP Kupno – Bernadeta Mazan i Mi-
kołaj Draus
IV miejsce SP Bukowiec – Julia Białek i Alek-
sander Łojek
V miejsce SP Kolbuszowa Górna – Katarzyna 
Koczot i Kacper Gunia
Wszyscy uczestnicy turnieju odebrali nagro-
dy (ufundowane przez MRM) z rąk sekretarza 
gminy pana Krzysztofa Matejka, który w imieniu 
swoim i pana burmistrza Jana Zuby pogratulował 
organizatorom wspaniałego pomysłu, a młodzie-
ży sukcesów i pełnej zaangażowania gry. Podsu-
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mowując ten dzień wypełniony emocjami oraz 
wysiłkiem fizycznym chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli nam 
w organizacji turnieju: panu burmistrzowi Jano-
wi Zubie i jego zastępcy panu Markowi Gilowi, 
Radzie Miejskiej oraz panu Jackowi Mroczce – 
skarbnikowi gminy. Bardzo dziękuję także panu 
Krzysztofowi Matejkowi – sekretarzowi gminy, 
który mimo wielu zajęć i obowiązków znalazł czas, 
by uczestniczyć w sportowych zmaganiach naszej 
młodzieży. Szczególne wyrazy wdzięczności kie-
ruję do dyrektora SP w Widełce pana Mirosława 
Karkuta oraz nauczycieli i pracowników tej pla-
cówki, którzy serdecznie i życzliwie nas przyjęli, 
chętnie służyli nam radą i pomocą, umożliwili 
i pomogli w sprawnym przeprowadzeniu turnieju.

Opiekun MRM
Lucyna Urban
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przedruk artykułu z NIEDZIELI 10/2019
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Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świerczowie

W dniu 5 marca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa dotycząca kolejnej inwestycji na terenie gminy 
Kolbuszowa. 11 marca odbyło się uroczyste przekazanie placu pod budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie. 

Przekazaniu towarzyszyły oficjalne wystąpienia 
oraz wspólna modlitwa, której przewodniczyli 
księża z parafii pw. Świętego Brata Alberta w 
Kolbuszowej. Plac budowy został poświęcony 
przez Jana Pępka dziekana Dekanatu Kolbuszo-
wa- Zachód. Ponadto w inauguracji budowy wzięli 
udział m.in. Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm 
RP, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Dariusz 
Tabisz Sołtys Świerczowa, Tadeusz Serafin Ko-
mendant Gminny OSP, Dariusz Opaliński Prezes 
OSP Świerczów, Artur Karkut Naczelnik OSP 
Świerczów, Wiesław Szepieniec Kierownik Refe-
ratu Inwestycji Gminnych, a także przedstawiciele 
wykonawcy oraz członkowie Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Świerczów i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Świerczowie. 
Oficjalne wystąpienia zakończyły się symbolicz-
nym wbiciem pierwszej łopaty przez zaproszonych 
gości. 
Prace przy budowie remizy już trwają. Ich koniec 
zaplanowany jest na wrzesień br. Zakres przed-
sięwzięcia obejmuje roboty ziemne i fundamenty, 
konstrukcję parteru, poddasza oraz konstrukcję 
dachu i jego pokrycie. Koszt inwestycji wynosi 
ponad 294 tys. zł. 

Panu
Ryszardowi Zygmuntowi

Pracownikowi MGOPS w Kolbuszowej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
OJCA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu
Ryszardowi Zygmuntowi

Pracownikowi MGOPS w Kolbuszowej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
OJCA

składają:
Kierownictwo i współpracownicy 

MGOPS w Kolbuszowej

Koledze
Piotrowi Kotuli

Pracownikowi Urzędu Miejskiego  
w Kolbuszowej

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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Promesa dla gminy Kolbuszowa
6 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostały przyznane promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skut-

ków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do przedstawicieli 58 jednostek podkarpackiego samorządu terytorial-
nego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów, trafi prawie 77 mln zł. 

Promesę na kwotę 700 tys. zł z rąk Pani Wojewody 
Podkarpackiej Ewy Leniart i Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zieliń-
skiego otrzymał również Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba. Środki będą przeznaczone na odbudowę 
zniszczonych dróg i kanalizacji na terenie Kolbu-
szowej. W ramach przyznanych dotacji zostaną 
zrealizowane następujące zadania:
1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. St. 
Krzaklewskiego w Kolbuszowej
2. Przebudowa drogi gminnej- ul. Rolnika w Kol-
buszowej 
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie 
ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej 
4. Przebudowa drogi gminnej- ul. Wrzosowa w 
Kolbuszowej 
5. Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w Kol-
buszowej.

Pracownie mobilne w szkołach 
Od marca, z nowoczesnego sprzętu komputerowego mogą korzystać uczniowie kolbuszowskich szkół. Do wszystkich gminnych 

placówek trafiły mobilne pracownie. 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.

Wyposażenie pracowni obejmuje: 1 laptop nauczy-
cielski wraz z oprogramowaniem do zarządzania 
pracownią, w tym komputerami uczniowskimi, 
10/15 laptopów uczniowskich z systemem opera-
cyjnym i pakietami oprogramowania zgodnymi z 
wymogami edukacyjnymi, ruter wi-fi, przenośna 
szafka do przechowywania i ładowania kompute-
rów, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do dru-
kowania, kopiowania, skanowania, drukarka 3D, 
cyfrowe urządzenia zapisujące obraz lub dźwięk, 
wizualizer, wielkoformatowe, interaktywne urzą-
dzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku.
16-stanowiskowe pracownie komputerowe otrzy-
mały:
Szkoła Podstawowa w Weryni – 1
Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej – 1
Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol-
nej – 1
Szkoła Podstawowa w Widełce – 1
Szkoła Podstawowa w Kupnie – 1
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej – 2
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej – 2
11 – stanowiskowe pracownie komputerowe otrzy-
mały:
Szkoła Podstawowa w Zarębkach – 1
Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 1
Szkoła Podstawowa w Domatkowie – 1 

Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 1 
Pracownie mobilne zakupiono w ramach projektu 
pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzysty-
wania 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 Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020.
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OGŁOSZENIA UMIG

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz 

nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Z up. BURMISTRZA
■zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wy-

kaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo-
wa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod 
ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku 
w Kolbuszowej.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Czujniki pomiaru jakości powietrza już 
działają w gminie

Mieszkańcy gminy Kolbuszowa mogą śledzić jakość powietrza w swoich miejscowościach. Firma AIRLY Sp. z o.o. zamonto-
wała 12 czujników na budynkach gminnych, które mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, ciśnienie 
atmosferyczne, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Sensory na terenie gminy Kolbuszowa zostały zamontowane w nastę-
pujących lokalizacjach:

• Szpital Powiatowy w Kolbuszowej
• Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej
• Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dol-
nej
• Budynek Starej Szkoły Podstawowej w Świer-
czowie
• Przedszkole w Nowej Wsi
• Szkoła Podstawowa w Domatkowie
• Szkoła Podstawowa w Kupnie
• Szkoła Podstawowa w Widełce
• Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
• Szkoła Podstawowa w Weryni
• Szkoła Podstawowa w Zarębkach.
Czujniki pozwalają mieszkańcom na bieżące mo-
nitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza. 
Mapa z aktualnymi pomiarami dostępna jest na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.
kolbuszowa.pl i firmy Airly: www.airly.eu/pl/ , 
oraz w aplikacji mobilnej Airly. 
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

Podpisano umowę o współpracy 
ze szkołą branżową 

Porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i  Zespołem Szkół Technicznych w Kolbu-
szowej podpisali - 6 marca - Władysław Turek - Dyrektor Generalny O. Rzeszów oraz Grażyna Pełka - Dyrektor szkoły.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspól-
nego zainteresowania stron działaniami na rzecz 
aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz 
promowanie działalności prowadzonej przez PGE 
Dystrybucja.

Dokument ten stanowi realizację rekomendo-
wanego przez Zarząd Spółki programu rozwoju 
kadr oraz zapobieganiu powstawania tzw. luki 
pokoleniowej i kompetencyjnej w grupie elek-
tromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej w 
PGE Dystrybucja.

Najważniejszym aspektem porozumienia jest wy-

rażenie woli obu stron do prowadzenia działań w 
kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji 
przyszłej kadry technicznej w dziedzinie elektro-
energetyki niezbędnych na rozwijającym się rynku 
pracy. Ustalono, że współpraca między stronami, 
w kwestii kreowania nowoczesnego szkolnictwa 
zawodowego i dostosowania kwalifikacji absol-
wentów, realizowana będzie poprzez wsparcie 
merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe w szcze-
gólności poprzez:
• wzajemne wsparcie organizacji zajęć edukacyj-
nych, zawodowych 

w zawodzie technik elektryk, technik energetyk 
oraz organizację wspólnych działań o charakterze 
edukacyjnym, promocyjnym i naukowym,
• promocję szkolnictwa zawodowego i nowocze-
snych rozwiązań technicznych,
• organizowanie wykładów, pokazów, warsztatów 
i konferencji o tematyce elektroenergetycznej,
• wspólną organizację targów edukacyjnych, Dni 
Otwartych Zespołu Szkół Technicznych,
• wspólną organizację konkursów o tematyce 
elektryczno-energetycznej.

Powiat Kolbuszowski jednym  
z bezpieczniejszych powiatów na Podkarpaciu 

Powiat Kolbuszowski znajduje się na czwartym miejscu w województwie podkarpackim, biorąc pod uwagę wskaźnik zagro-
żenia przestępczością. Oznacza to, że jest jednym z bezpieczniejszych powiatów na Podkarpaciu. 

Wskaźnikiem, który wyznacza stan bezpieczeń-
stwa w powiecie jest wskaźnik zagrożenia prze-
stępczością wyliczany na 10 tysięcy mieszkańców. 
W naszym regionie wyniósł on 81,20. Przed nami 

znalazł się powiat ropczycko-sędziszowski z wy-
nikiem 77,93, powiat rzeszowski – 76,62 oraz 
powiat brzozowski, gdzie wskaźnik zagrożenia 
przestępczością wyniósł - 75,05.  

Aktualnie nad porządkiem i bezpieczeństwem w 
powiecie kolbuszowskim czuwa 92 policjantów. 
Jak się okazuje do największej liczby przestępstw, 
w 2018 roku, dochodziło na terenie miasta Kol-

Od lewej: Józef Kadryś- Starosta Kolbuszowski, Władysław Turek- Dyrektor 
Generalny O. Rzeszów, Grażyna Pełka - Dyrektor Szkoły, Ryszard Łeptuch 
Z-ca Dyrektora Generalnego O. Rzeszów

Podpisanie umowy o współpracy
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buszowa (166), najmniej ich zaś odnotowano w 
gminie Raniżów (30). 

Za czuwanie nad ładem i bezpieczeństwem w po-
wiecie kolbuszowskim dziękował insp. Stanisła-
wowi Babuli – komendantowi Komendy Powiato-
wej Policji w Kolbuszowej Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. – Dziękuję za bezpieczny powiat 
– mówił. Pogratulował komendantowi oraz wszyst-
kim funkcjonariuszom efektywnej pracy na rzecz 
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. Również 
Stanisław Kopeć – przewodniczący Komisji Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego Bezpieczeństwa, na po-
siedzeniu której rozpatrywana była informacja 
Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej 
z działalności policji w 2018 r., pozytywnie ocenił 
funkcjonowanie kolbuszowskiej jednostki. Słowa 
uznania pod adresem insp. Stanisława Babuli i pod-
ległych mu pracowników skierowała także radna 
Barbara Wojnas – szefowa Komisja Gospodarki 
Mieniem i Finansów. – Dziękuję za dbanie o ład i 
bezpieczeństwo w naszym powiecie – powiedziała. 

Barbara Żarkowska 
Informację na temat działalności policji przedstawił insp. Stanisław Babula podczas lutowej sesji Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska  

„Aktywna Środa” w szkołach średnich
W środę – 27 lutego – w szkołach średnich naszego powiatu trwały różnorakie zajęcia, organizowane 

w ramach corocznej akcji, zatytułowanej „Aktywna Środa”. 

Gimnazjaliści z całego powiatu oraz uczniowie 
klas ósmych brali udział w zajęciach, przygoto-
wanych przez dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów 
szkół średnich. Ich celem była promocja tych 
placówek wśród młodzieży, oferty edukacyjnej 
oraz zajęć dodatkowych. Młodych ludzi przywitał 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Fus 
oraz Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula. 
– Witam was bardzo serdecznie w murach kolbu-

szowskiego Liceum. Życzę wam udanej zabawy 
w rozgrywkach sportowych. Dzisiaj macie znako-
mitą okazję do tego, aby poznać nasze szkoły, ich 
możliwości, kierunki. Korzystajcie z tego – mówił 
Wicestarosta Kolbuszowski do licznie zebranej 
młodzieży. 
Następnie uczniowie wzięli udział w rozgrywkach 
sportowych, organizowanych w hali sportowej 
liceum oraz zajęciach warsztatowych, przygoto-

wanych przez dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych. Tam młodzież mogła 
zobaczyć m.in. pracownię fryzjerską, klasopracow-
nię mechatronika czy siłownię, w której odbywały 
się zawody na najsilniejszego gimnazjalistę oraz 
ósmoklasistę. Nie zabrakło również konkurencji 
geodezyjnych oraz turnieju gier komputerowych. 

Barbara Żarkowska 

Zajęcia realizowane w ramach „Aktywnej Środy” 
to doskonała okazja do poznania oferty edukacyj-

nej szkoły

Warsztaty w Zespole Szkół Technicznych Rozgrywki sportowe w kolbuszowskim Liceum 
Ogólnokształcącym

Licealiści w szpitalu 
We wtorek (12 marca) uczniowie klasy 1b z kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach prowa-

dzonych przez dra Arkadiusza Zawiślaka w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. 

Wizyta licealistów w szpitalu była pokłosiem re-
alizowanej przez nich innowacji pedagogicznej 
pn. „Język angielski w medycynie”. Podczas spo-

tkania, które w całości odbywało się w języku 
angielskim, licealiści mieli okazję dowiedzieć się, 
gdzie znajdują się poszczególne pomieszczenia 

medyczne, jaki sprzęt jest w szpitalu oraz jak wy-
gląda codzienna praca personelu medycznego. 
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Radni uczcili pamięć  
Premiera Jana Olszewskiego 

Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego uczcili minutą ciszy pamięć Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jana Olszewskiego. 

Odwiedzili nas uczniowie z Jagodnika 
Grupa uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Jagodnika gościła w Starostwie Powiatowym.

Najmłodszych przywitał Wicestarosta Kolbuszow-
ski Wojciech Cebula, który oprowadził naszych 
gości po poszczególnych wydziałach i opowiedział 
o funkcjonowaniu Urzędu. 
Uczniowie z Jagodnika to zwycięzcy drugiej nagro-

dy w XVII edycji Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. 
Nagrodę, polegającą na wycieczce po powiecie 
kolbuszowskim, obejmującej wizytę w: Urzędzie 
Gminy Cmolas, Samorządowym Centrum Kultury 
w Cmolasie, Starostwie Powiatowym, biurze Posła 

Zbigniewa Chmielowca, redakcji tygodnika „Kor-
so Kolbuszowskie” oraz restauracji ufundował 
Ryszard Sukiennik- sołtys i radny Rady Powiatu 
poprzedniej kadencji. 

Barbara Żarkowska 

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

Pamiątkowe zdjęcie Wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu

Doktor Arkadiusz Zawiślak oprowadził uczniów 
po Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urologii, Izbie 
Przyjęć oraz Dyżurce Pielęgniarek. Opowiedział 
także o wyposażeniu i zabiegach chirurgicznych 
wykonywanych na Bloku Operacyjnym. Młodzież 
miała okazję przećwiczyć w praktyce terminologię 
medyczną w języku angielskim i poszerzyć słow-
nictwo z zakresu narzędzi specjalistycznych i nazw 
poszczególnych leków i procedur medycznych. 

Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące funk-
cjonowania służby zdrowia w Polsce i Wielkiej 
Brytanii oraz sytuacji trudnych i wyzwań w pracy 
lekarza. Doktor Zawiślak podzielił się z młodzieżą 
swoimi osobistymi doświadczeniami, opowie-
dział o swoich studiach medycznych i porównał 
system opieki medycznej w szpitalach w Polsce 
i Wielkiej Brytanii, gdzie miał okazję pracować 
przez wiele lat.

Spotkanie z lekarzem, pielęgniarkami i innymi 
członkami personelu medycznego było nie tylko 
świetną okazją do rozwijania słownictwa i wie-
dzy zdobytej na zajęciach języka angielskiego 
medycznego w szkole, ale także wspaniałą lekcją, 
która być może zachęci młodzież do podejmowa-
nia pracy w zawodach medycznych.

Opr. B. Żarkowska 

- Szanowni Państwo. Siódmego lutego bieżą-
cego roku zmarł Jan Olszewski – pierwszy nie-
komunistyczny Premier Polski w latach 1991-
1992, Poseł na Sejm I, III i IV kadencji. Człowiek 
niezłomny i prawy, który całe swoje życie służył 
najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Podczas okupacji niemieckiej był harcerzem 
Szarych Szeregów w Obwodzie Praga Armii 
Krajowej oraz uczestnikiem Powstania Warszaw-
skiego. Od 1964 roku był obrońcą w procesach 
politycznych działaczy opozycji antykomuni-
stycznej. Był również jednym ze współzałoży-
cieli Komitetu Obrony Robotników – wymieniał 
podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (28 
lutego) przewodniczący Rady Mieczysław Burek. 
- We wrześniu 1980 roku zainicjował utworzenie 
ogólnopolskiej zjednoczonej struktury związków 
zawodowych. Był współautorem statutu NSZZ 
„Solidarność”, a w okresie stanu wojennego obroń-
cą w sądowych procesach politycznych. W połowie 

lat 80. Jan Olszewski wystąpił jako 
oskarżyciel posiłkowy w procesie 
w sprawie zabójstwa ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Premiera Jana Olszewskiego 
odwołano w nocy z 4 na 5 czerw-
ca 1992 roku podczas „Nocnej 
Zmiany”, zaraz po tym jak Sejm 
przegłosował uchwałę zobowiązu-
jącą ówczesnego ministra spraw 
wewnętrznych Antoniego Macie-
rewicza do upublicznienia nazwisk 
urzędników państwowych, w tym 
posłów, którzy współpracowali z 
służbami PRL.

Największym sukcesem jego rządu było nadanie 
państwu polskiemu kierunku proatlantyckiego i 
wyprowadzenie go ze strefy wpływów postso-
wieckich oraz uwolnienie aparatu państwowego 
od agentury i zabezpieczenie majątku narodowego, 

który był rozgrabiany. To on wyznaczył kurs ku 
członkostwu w NATO i Wspólnocie Europejskiej. 
Jan Olszewski zmarł mając 88 lat. Uczcijmy Jego 
pamięć minutą ciszy – powiedział przewodniczący 
Rady Powiatu zwracając się do zebranych na sali. 

Barbara Żarkowska 
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P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, mimo 
skromnego budżetu, zawsze stara się zabezpieczyć 
określone fundusze na potrzeby kolbuszowskiego 
szpitala. Głównie trafiają one na zakup wyposa-
żenia czy sprzętu medycznego. – Zarówno Zarząd 
Powiatu, któremu przewodniczę, jak i radni powia-
towi przychylnie opowiadają się za przekazaniem 
dotacji na rzecz naszego szpitala. Wszyscy chcemy 
i zależy nam na tym, aby jakość świadczonych 
usług nieustannie wzrastała – podkreśla Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś. 

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 
Dzięki pomocy finansowej, udzielonej z budżetu 
Powiatu znacznie doposażony został Oddział Re-
habilitacyjny, mieszczący się na trzecim piętrze 
kolbuszowskiego szpitala. Znajduje się tam no-
woczesny sprzęt, pomagający pacjentom podczas 
powrotu do dawnej sprawności. Na oddziale w 
zasadzie ciągle panuje pełne obłożenie, a co za 
tym idzie sprzęt medyczny jest w ciągłym użyciu. 
Co ważne jest on obsługiwany przez profesjonalny 
personel. 

WIZYTÓWKA SZPITALA 
Kolejnym ważnym zadaniem, które zostało zreali-
zowane przy wsparciu Samorządu Powiatu Kolbu-
szowskiego jest nowo przebudowana Izba Przyjęć. 
Obecnie jest ona wizytówką naszego szpitala. W 
sumie jej przebudowa, adaptacja pomieszczeń 
oraz zakup wyposażenia kosztowała prawie mi-
lion złotych. Nowa Izba Przyjęć liczy prawie 500 
mkw. Zapewnia chorym większy komfort oraz 
prywatność. Teraz pacjenci przywożeni karetką 
pogotowia ratunkowego wjeżdżają do środka 
budynku, z tyłu Izby Przyjęć, gdzie znajduje się 
specjalna wiata dla karetek. Tam transportowani 

Połowa zgłoszeń jest prawdziwa 
Dwa lata mija od uruchomienia interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej mieszkańcy mogą 

zgłaszać naruszenia prawa i wskazywać miejsca, w których do nich dochodzi. 
W naszym powiecie, w ramach działania Krajowej 
Mapy Zagrożeń, zanotowanych zostało 467 zgło-
szeń, z czego 193 z nich dotyczyło terenu gminy 
Kolbuszowa (co stanowiło 41% wszystkich zgło-
szeń). Z podanej liczby zagrożeń potwierdzonych 
zostało 242. Spora liczba, bo aż 215 zgłoszeń nie 
zostało potwierdzonych, 9 okazało się żartem lub 
pomyłką, jedno zgłoszenie natomiast jest aktualnie 
weryfikowane. 

NAJCZĘSTSZE PRZEWINIENIA 
Jak się okazuje mieszkańcy najczęściej skarżyli 
się na przekraczanie dozwolonej prędkości, spo-
żywanie alkoholu w miejscach publicznych czy 

nieprawidłowe parkowanie. W całym kraju nato-
miast na interaktywnej Mapie Zagrożeń zaznaczo-
nych zostało ponad 900 tysięcy zgłoszeń. Niemal 
połowa z nich została potwierdzona przez Policję.  

MIESZKAŃCY MAJĄ WPŁYW 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowe 
narzędzie do diagnozowania zagrożeń występują-
cych na terenie kraju.  Za jej pomocą wpływ na 
kształtowanie bezpieczeństwa w poszczególnych 
miejscowościach mają sami mieszkańcy. – Ta 
Mapa zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt 
ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 
Dzięki niej mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić 

sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za 
niebezpieczne – mówi insp. Stanisław Babula, 
komendant Komendy Powiatowej Policji w Kol-
buszowej. 

Barbara Żarkowska 

W ostatnim czasie w kolbuszowskim szpitalu wykonanych zostało szereg zadań, podnoszących jakość 
świadczonych usług medycznych.

są bezpośrednio do Izby Przyjęć, a następnie na 
oddział. Wcześniej pacjenci na Izbę Przyjęć przy-
wożeni byli przez wejście główne, gdzie każdy 
mógł ich zobaczyć. Podobnie było z transportem na 
poszczególne oddziały. Chorzy musieli wyjechać 
na korytarz główny, a stamtąd dopiero na oddział. 
Nie były to więc komfortowe warunki. Teraz jest 
znacznie lepiej. W nowej Izbie jest sala obserwa-
cyjna, na której znajdują się dwa łóżka, wcześniej 
było jedno, izolatka, sala do resuscytacji, pokoje 
lekarzy i pielęgniarek oraz zaplecze socjalne. Do 
dyspozycji pacjentów oddana została również prze-
stronna, jasna poczekalnia. Mogą z niej korzystać 
chorzy, którzy zgłoszą się na Izbę Przyjęć oraz 
wszyscy odwiedzający pacjentów w szpitalu.   

WSPARCIE Z POWIATU 
Kolejna dotacja udzielona z budżetu Powiatu Kol-
buszowskiego wynosiła 150 tys. zł. Środki te trafi-
ły do Oddziału Nefrologii i Dializoterapii na zakup 
samochodu do transportu pacjentów na dializy. I 
ostatnia sztandarowa inwestycja, zrealizowana 
przy udziale Samorządu Powiatu Kolbuszowskie-
go w ostatnim czasie, w kolbuszowskim szpitalu, 
to przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjne-
go. Na zakup wyposażenia do Bloku Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego, przy wsparciu Posła 
Zbigniewa Chmielowca, pozyskał z budżetu pań-
stwa 600 tys. zł. Z własnego budżetu zaś wyłożył  
151 800 zł. W sumie więc na zakup nowej apara-
tury przeznaczono 751 800 zł. Nowy Blok otwarty 
i poświęcony został 8 lutego br. 

Barbara Żarkowska 

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 
wspiera szpital

Kilkaset tysięcy złotych przekazał Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego na rzecz kolbuszowskiego Szpitala Powiatowego w ostatnim 
czasie. Fundusze trafiły m.in. na zakup wyposażenia do Oddziału Rehabilitacji, Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego. 
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V Powiatowy Konkurs Twórczości 
Patriotycznej pn. „Powiat Kolbuszowski-Moja 

Mała Ojczyzna”-czekamy na zgłoszenia!
Do 19 kwietnia czekamy na zgłoszenia do V Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej pn. „Moja Mała Ojczyzna”. 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Kolbuszowski.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gim-
nazjalnych, podstawowych (klasy VII i VIII) oraz 
średnich z powiatu kolbuszowskiego. Każda szkoła 
może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

POEZJA, PROZA, OBRAZ ALBO 
MULTIMEDIA 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy, 
odwołującej się do hasła przewodniego Konkursu, 
który brzmi: „Powiat Kolbuszowski-Moja Mała 
Ojczyzna”. Interpretację hasła przewodniego 
uczestnicy mogą przedstawić w jednej z trzech 
kategorii. Do wyboru pozostają:
a) kategoria plastyczna – technika dowolna, mini-
malny format A4
b) kategoria literacka – do wyboru: reportaż, opo-
wiadanie, wywiad lub utwór wierszowany Maksy-
malna liczba znaków – do 8000 tysięcy (dotyczy 
utworów pisanych prozą), czcionka 12. Prace nale-
ży wydrukować oraz zapisać na płycie CD/DVD i 
dostarczyć osobiście lub przesłać do Organizatora. 
c) kategoria multimedialna – przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej. Materiał należy nagrać 
na płytę DVD, podpisać i dostarczyć osobiście lub 
przesłać do Organizatora.  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszenia 
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do 19 

Zapraszamy do udziału  
w Konkursie Wielkanocnym!

Zapraszamy do udziału w XV Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Wielkanocne. Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia. 

kwietnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w 
Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kol-
buszowa, pokój 308. Wręczenie nagród odbędzie 
się podczas uroczystości patriotycznych, zorgani-
zowanych w Miejskim Domu Kultury w Kolbu-
szowej – 3 maja.

PROMOWANIE PATRIOTYZMU 
Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw patrio-
tycznych wśród młodzieży, uwrażliwienie jej na 

tradycje narodowe, dziedzictwo kulturowe i hi-
storyczne, podnoszenie świadomości patriotycznej 
wśród młodych mieszkańców Powiatu Kolbu-
szowskiego oraz promowanie wśród młodzieży 
idei patriotyzmu.
Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udziału. 

Barbara Żarkowska

W ubiegłym roku laureaci Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej odbierali nagrody podczas 
uroczystości, która odbywała się na kolbuszowskim rynku. Uczestniczyła w niej Premier Beata Szydło. 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół 
średnich z powiatu kolbuszowskiego. Ich zadaniem 
jest wykonanie ludowych, tradycyjnych akceso-
riów wielkanocnych. Komisja Konkursowa ustaliła 
podział na następujące kategorie: 
1) pisanki;
2) serwetki, wycinanki do koszyczka;
 3) stroik świąteczny;                       
4) palmy.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
Podczas przygotowywania prac na Konkurs pa-
miętajcie aby: 
1) pisanki wykonywać w technikach: batikowej, 
wyskrobywanej lub mieszanej

2) serwetki do koszyczka wycinać z półpergami-
nu albo zrobić na szydełku (wycinanki do celów 
ekspozycji można włożyć do teczki lub koszulki)
3) dobrze, aby stroik świąteczny zawierał elementy 
takie jak: koszyk, pisanki, gałązki wierzby, barwin-
ku i inne naturalne materiały
4) palmy były inspirowane tradycyjnymi wzorami.  

DYSKWALIFIKACJA 
Wszystkie prace, które będą wykonane niezgodnie 
z regulaminem konkursu, np. kartki świąteczne, 
czy te, przy przygotowaniu i zdobieniu których 
użyto styropianu, cekinów, brokatu oraz innych 
gotowych wyrobów; wykonane niesamodzielnie 
lub zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu 
– nie będą brane pod uwagę. 

CZEKAMY DO 8 KWIETNIA 
Prace (maksymalnie 2 szt. od jednego ucznia), 
listę zbiorczą uczestników z danej szkoły oraz 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 
dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej, pokój 308 Promocja i Kultura Powiatu 
Kolbuszowskiego lub przesłać na adres: Starostwo 
Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 
36 – 100 Kolbuszowa, do 8 kwietnia br. Organi-
zatorami Konkursu jest Starostwo Powiatowe w 
Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej. 

Barbara Żarkowska 
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Zajęcia z wykorzystaniem hortiterapii   
w ZSS w Kolbuszowej Dolnej

Hortiterapia  to  stosunkowo nowa metoda  leczenia w Polsce, która wspomaga terapie konwencjonalne, a  wykorzystuje 
świat roślin. Dobrodziejstwo wynikające z oddziaływania natury na człowieka zauważył  już Hipokrates w starożytności mówiąc 
„Lekarz leczy, natura uzdrawia”,  a dziś hortiterapia daje szeroki wachlarz możliwości  realizowania tej koncepcji w wielu pla-

cówkach, w tym również w szkołach, tym bardziej w specjalnych. 

Organizując zajęcia w naturalnym środowisku 
(ogród, park, ogródek kwiatowy czy warzywny, 
sad, las) łatwiej nauczać  przez bezpośredni kon-
takt i doświadczanie. Ponadto  łatwo i przyjemnie 
można zorganizować odpoczynek na łonie przyro-
dy pozwalając dzieciakom  na swobodne leżenie 
na trawniku. Hortiterapia to także hodowle roślin 
doniczkowych w klasie, hodowla kiełek, wysiew 
nasion, sadzonkowanie, pikowanie, jak i zajęcia 
florystyczne z materiałem roślinnym żywym i su-
szonym.   Podczas takich zajęć, niby  całkiem przy 
okazji usprawniamy motorykę podopiecznych. 
Pielęgnując rośliny, używając narzędzi ogrodni-
czych, zakładając fartuszki czy ochronne buty bądź 
rękawiczki, zbierając kwiaty lub tylko je wąchając, 
uczniowie  samowolnie rehabilitują swoje ciała,          
a opiekując się roślinami, podlewając je i pieląc 
wzmacniają poczucie pewności siebie i czują się 
potrzebne. Nie sposób pominąć, że daje im to jed-
nocześnie  możliwość usprawniania języka, czy 
wręcz bogacenia go w sposób czynny poprzez 
nazywanie roślin i czynności przy nich wykony-
wanych. To właśnie terapia ogrodnicza daje takie 
szerokie pole do pracy edukacyjno-terapeutycz-
nej, stwarzając dziecku możliwość obcowania z 

przyrodą prawie przez cały 
rok,  odciągając je od kom-
putera i telewizora i mini-
malizując jego naukę przy 
ławce.  Praca w ogrodzie , 
w otoczeniu roślin wspaniale 
wycisza i relaksuje, wpływa-
jąc pozytywnie na umiejęt-
ność skupiania uwagi oraz   
pozwala na rozwój  bacznej 
obserwacji . Zajęcia hortite-
rapeutyczne mogą  być pro-
wadzone w formie czynnej, 
co daje  poczucie sprawstwa 
, rozwija kreatywność, po-
maga opanować stres, ale  
korzystna jest też ich forma  
bierna czyli  samo tylko 
przebywanie w ogrodzie czy  
też widok roślin. 

Przekonani o dobrodziej-
stwie obcowania z natu-
rą, uznając jej dobroczynny 
wpływ na człowieka (dziecko)  

oraz biorąc pod uwagę potencjał jaki posiadamy 
jako szkoła( lokalizacja budynku w pobliżu łąk, 
rzeki i drzew,  teren podwórka szkolnego z ogród-
kiem warzywnym, bogactwo gatunków drzew i 
roślin w pobliżu szkoły jak i możliwość nowych 
nasadzeń)  wykorzystujemy hortiterapię podczas 
zajęć z przysposobienia do pracy, a od niedawna 
jest ona stosowana w ramach zajęć rozwijających 
kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej.
Chcemy, aby   zajęcia  hotriterapeutyczne były 
ponownym odkryciem dobroczynnego wpływu 
natury na młode organizmy, a wielozmysłowe po-
znawanie  najbliższego środowiska przyrodniczego 
było skuteczną  i przyjemną metodą nauki w myśl 
słów Konfucjusza: „Słyszałem i zapomniałem, wi-
działem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem”.

Alina Dziuba –nauczyciel, hortiterapeuta

Układanie stroików świątecznych z żywych gałązek jodłowych i świerkowych

Zajęcia florystyczne z najmłodszymi uczniami w kwiaciarni Orchidea
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Rozstrzygnięcie I Wojewódzkiego Konkursu 
Literackiego

1 marca 2019 r. w Posadzie Górnej odbyło się rozstrzygnięcie 1 Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pt. „WOLNOŚĆ JEST 
W NAS. KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Karki z pamiętnika Józefa Batorego
Dzieciństwo i marzenia

 Dzieciństwo spędziłem w domu rodzinnym w 
Weryni, pomagając rodzicom w gospodarstwie. 
Obowiązków miałem dużo, ale nigdy nie skarży-
łem się, chociaż praca była ciężka, dzisiaj wiem, że 
czasami za ciężka na moje chłopięce siły. Rodzice 
dbali jednak, żebym miał czas na odpoczynek, na 
zabawy z rodzeństwem i kolegami. Radości było 
dużo, nie potrzebowaliśmy wiele, by się dobrze 
bawić. Do dziś pamiętam przygodę, kiedy to razem 
z Augustem rzeźbiliśmy miecze z drewna i urzą-
dzaliśmy walki, pilnując krów na pastwisku. Od 
dnia, w którym jedna z krów uciekła nam z łąki, 
staliśmy się bardziej czujni, a walki zaczynaliśmy 
dopiero, gdy dokładnie sprawdziliśmy, czy krowy 
są dobrze uwiązane. Lubiłem też czytać. Pasienie 
krów o wiele ciekawsze stawało się, gdy miałem 
ze sobą książkę. Zapominałem wtedy o całym 
świecie, przeżywając przygody moich bohaterów. 
Mój dom rodzinny wspominam z tęsknotą. Tu 
przekazano mi, że w życiu najważniejsze wartości 
to: Bóg, honor i Ojczyzna.
W domu nie zapominano o modlitwie. Często całą 
rodziną modliliśmy się w izbie o zdrowie, wiarę i 
o wolną ojczyznę. Wychowywano mnie w duchu 
patriotyzmu. Czas szkolny też wspominam z senty-
mentem. Uczyłem się zresztą dobrze. Nauczyciele 
nie mieli do mnie zastrzeżeń. Cieszyłem się z tego, 
a rodzice byli ze mnie dumni. Miałem też wiel-
kie marzenia i plany na przyszłość. Chciałem się 
wykształcić i założyć rodzinę. Zawsze marzyłem, 
aby mieć pięcioro synów i trzy córki. Chłopcy 
pomagaliby mi w gospodarstwie, a dziewczęta 

pracowałyby w domu razem z żoną. Wychował-
bym ich tak samo jak wychowano mnie. Uczyłbym 
ich odpowiedzialności, miłości, szacunku i wiary. 

OKRES PRZEDWOJENNY
Dwa lata przed wojną zmarła moja ukochana matka 
Petronela. Dla wszystkich była to ogromna trage-
dia, bo była dla naszej rodziny wielkim wsparciem. 
Pocieszała nas w trudnych chwilach. Wiedzieliśmy, 
że nas bardzo kocha. Czułem, że kończy się jakaś 
epoka w moim życiu. Wiedziałem, że już nic nie 
będzie tak jak wcześniej.

WOJNA I OKUPACJA
Gdy dowiedziałem się, że nasza niepodległość 
jest zagrożona bez wahania byłem gotów stawić 
czoło wrogom. Wtedy także moje plany o założe-
niu rodziny legły w gruzach. Nie mogłem myśleć 
o sobie, kiedy hitlerowcy grabili polskie ziemie. 
Teraz ważna dla mnie była tylko walka. To był naj-
ważniejszy cel mojego życia. Trzeba tylko wierzyć 
i być pełnym nadziei, uparcie dążyć do wyznaczo-
nego sobie celu. Moim była suwerenna Polska. 
Pamiętam słowa ojca: „Józefie jestem pewny, 
że dasz radę. Polacy wygrają wojnę i wrócisz 
tutaj do Weryni. Będę modlił się dniami i noca-
mi o Twoje zdrowie i siłę. Idź z Bogiem synu.” 
Te słowa towarzyszyły mi zawsze, ilekroć było 
mi ciężko, dodawały sił, przypominały ojca, który 
uczył mnie odpowiedzialności za siebie, bliskich, 
za Ojczyznę. Wiedziałem też, że mama myśli tak 
samo, jest przy mnie, modli się i powierza mnie 
Bożej Opatrzności. To podtrzymywało mnie na 

duchu. Byłem gotowy, aby stanąć do prawdziwej 
walki, chociaż ceną było życie. 
Więzienie, Warszawa, Mokotów.
Już wszystko za mną. Stało się. Zapadł wyrok. 
Pozostaje mi tylko czekać. A niebo takie błękitne. I 
wiosna wreszcie przyszła. Boże, niczego nie żałuję, 
niczego nie chcę już zmieniać. Bądź tylko przy 
mnie, nie opuszczaj mnie.

CHWILE ODPOCZYNKU I 
PRZEMYŚLEŃ

Każdy żołnierz stara się nie pokazywać wro-
gom, że słabnie. Walczy do końca, myśląc 
o wyzwoleniu narodu. Tak było też w moim przy-
padku. Chociaż nie było łatwo, nie okazywałem 
tego, że miewałem chwile zwątpienia i chciałem 
się poddać. W takich momentach zwracałem się 
do Boga, prosiłem Go żeby mi dopomógł. Rze-
czywiście Bóg wysłuchiwał moich próśb i zsyłał 
mi jeszcze większą wiarę, która umacniała mnie 
w osiąganiu postanowionego sobie celu. Kie-
dy miałem chwileczkę odpoczynku siadałem 
na ziemi, zamykałem oczy i brałem trzy głę-
bokie wdechy. Uspokajałem się, a myśla-
mi powracałem do rodzinnej wsi. Wspomi-
nałem czasy kiedy to gawędziliśmy z matką 
o przyszłości. Takich rozmów nie przeprowadza-
łem nigdy z ojcem, bo on był realistą. Patrzył na 
to co dzieje się tu i teraz, czekał i przyjmował to 
co los przyniesie. Myślę, że bał się rozczarowania, 
którego mógłby doznać po nieudanych planach. 
Przypominałem sobie myśl, którą powtarzała mi 

W tym konkursie wzięły udział 4 uczennice Szko-
ły Podstawowej im. Kapitana Józefa Batorego w 
Weryni.
Dwie z nich zdobyły nagrody w kategorii proza: 

2 miejsce za pracę pt. „Kartki z pamiętnika Józefa 
Batorego” Lidia Tylutka oraz wyróżnienie za pracę 
pt. „List do matki” Karolina Gołębiowska.
Laureatkom gratulujemy! W konkursie zgłoszo-

nych zostało 147 prac z 51 szkół województwa 
podkarpackiego. Poniżej zamieszczamy nagro-
dzone prace.

Karolina G.



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30630

wszystkim. Cieszyliśmy się smakiem przepyszne-
go rosołu. Z rozrzewnieniem wspominam beztroski 
czas dziecinnych zabaw z moimi braćmi. Zabawy 
w Indian, chowanego, bieganie za kotem sąsiadki, 
by go pogłaskać i spróbować nakarmić. Wspinanie 
się po drzewach, rozkopywanie pól i pobliskich łąk 
z nadzieją znalezienia skarbu. 

Pamiętam też nasze poważne rozmowy, po-
znawanie historii kraju. Uczyłaś mnie Mamo być 
dumnym z tego, że jestem Polakiem. Ojciec często 
powtarzał, że w życiu ważne jest, by być dobrym 
człowiekiem. Starałem się. Wierzę, że tak właśnie 
jest. Kocham Was bardzo.

 Józef

List do matki

mama kiedy chciałem z czegoś zrezygnować. 
Brzmiała ona tak: „Upadłeś? Powstań i mężnie 
dąż do celu.” Te słowa dawały mi nową energię, 
pozytywne myślenie, które potem zamieniało się 
w czyny. Po takim odpoczynku byłem gotowy 
walczyć dalej.
Myśl, która nie potrafiła mi wyjść z głowy 
była związana z Niemcami, a mianowicie 

co kierowało ludźmi, którzy próbowali zagarnąć 
czyjeś ziemie do swojego terytorium. Czy to szatan 
za tym stoi? Jakieś złe moce? Nienawiść do Pola-
ków, czy może rządzą posiadania dużego państwa 
i sprawowanie nad nim władzy? Nie potrafiłem 
sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Zawsze 
mówiono mi, że powinniśmy żyć z bliźnimi w zgo-
dzie, a tutaj coś zupełnie innego, człowiek wydaje 

rozkaz i tysiące Polaków ginie z powodu jakieś 
zachcianki? Do teraz nie mogę tego pojąć. Co za 
straszna siła i niechęć do drugiego musiała tkwić 
w istocie bożej, żeby tak okrutnie traktować ludzi. 
Mam nadzieję, że nigdy więcej żaden naród nie 
doświadczy tak przykrych przeżyć, a okres prze-
śladowań i nękania ludzi minie.  
      

Warszawa, 25.02.1951 r.

Najukochańsza Mamo! 

Tęsknię bardzo. Wiem, że nie zobaczę Cię już 
nigdy. Nie zobaczę moich bliskich i domu, który 
na zawsze pozostanie w mej pamięci.

Wyrok już zapadł. Jak trudno zrozumieć to, co 
się stało. Dlaczego nazwano mnie zdrajcą? Całe 
swoje życie poświęciłem służbie Ojczyźnie Nigdy 
nie miałem wątpliwości, że służę dobrej sprawie. 
Nie wahałem się, wiedząc, że robię to dla mojej 
ukochanej Polski.

Wszystkie marzenia o wolnej, niepodległej Oj-
czyźnie runęły w gruzy. Jestem tu. Wiem, że nic Karolina G.

tego nie zmieni. Tęsknię. Tak bardzo chciałbym 
chociaż na chwilę zobaczyć Ciebie Mamo, Ojca i 
moich bliskich. Chciałbym zobaczyć dom rodzin-
ny, pola, łąki i wszystkie te miejsca, po których bie-
gałem jako dziecko. Nie zrozum mnie źle Mamo. 
Nie skarżę się na swój los. To był mój wybór. Nie 
żałuję niczego. Modlę się tylko często, bym miał 
siły to przeżyć godnie do samego końca.

Wiem, że moje odejście z domu było trudne 
dla Ciebie i całej rodziny, ale wiem też, że bez 
względu na wszystko zawsze mnie wspierałaś, 
byłaś ze mnie dumna, modliłaś się i wierzyłaś w 
mój powrót. Trwałaś przy mnie swoimi myślami, 
miłością i modlitwą.

Pamiętam, jakby to było wczoraj, nasze niedziel-
ne obiady, gdy byliśmy razem. Rozmawialiśmy o 

Z „Dwójką” warto!
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej to miejsce ludzi ciekawych świata, otwartych i łakną-

cych wiedzy. Idziemy z duchem czasu, dbamy o wszechstronny rozwój uczniów i  jesteśmy otwarci na inicjatywy uczniów i ich rodziców. 

Każdy może rozwijać tutaj swoje zainteresowania 
w czasie lekcji oraz zajęć dodatkowych. W konkur-
sach i olimpiadach odnosimy znaczące sukcesy o 
czym najlepiej świadczą zdobywane tytuły przy-
znawane uczniom i szkole. W rankingach szkół 
zajmujemy czołowe lokaty. Laureaci konkursów 
przedmiotowych są naszą chlubą i wizytówką.
 W tym roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty 
zdobyli: 
· Jakub Harchut (kl. 3e gimnazjum) – laureat 
z matematyki, opiekun: Renata Ożóg, laureat z 
fizyki, opiekun: Agnieszka Słotwińska; 
· Aleksandra Siuzdak (kl. 3e gimnazjum) – lau-
reatka z języka angielskiego, opiekun: Magdalena 
Salach,
· Piotr Wygoda (kl. 3b gimnazjum) – laureat z 
języka niemieckiego, opiekun: Beata Mierzwa,
· Sebastian Reguła (3a gimnazjum) – finalista 
z matematyki, opiekun: Bożena Kochanowska-
-Koźmic; finalista z geografii, opiekun: Lucyna 
Stagraczyńska-Domin
· Piotr Sączawa (kl. 8d) - laureat z fizyki, opiekun: 
Agnieszka Słotwińska,
· Emilia Micał (kl. 8d) – laureatka z języka an-
gielskiego, opiekun: Magdalena Salach, 
· Piotr Staniszewski (kl. 7a) – laureat z języka 
angielskiego, opiekun: Agnieszka Gul, 
· Zuzanna Wygoda  (kl. 8a) – laureatka z języka 
niemieckiego, opiekun: Beata Mierzwa,
· Błażej Książek - (kl. 8a) – finalista z języka 

angielskiego, opiekun: Iwona Wołoszyn; finalista 
z fizyki, opiekun: Agnieszka Słotwińska,
· Przemysław Wrona  (kl. 8c) – finalista z języka 
angielskiego, opiekun: Lucyna Stagraczyńska-Do-
min,
· Paweł Koźmic (kl. 6a) – finalista z matematyki, 
opiekun: Bożena Kochanowska-Koźmic, 
Nadal czekamy na wyniki kilku konkursów, w 
których brali udział nasi uczniowie.
   Nasza szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi 
klasopracowniami, mamy 16 tablic interaktyw-
nych, 2 mobilne pracownie komputerowe otrzy-
mane z  unijnego projektu TIK w ramach którego 
będą organizowane zajęcia dodatkowe. Jest wiele 
kolorowych miejsc np. odnowiona świetlica szkol-
na czy główne wejście, gdzie uczniowie chętnie 
spędzają wolny czas.
   Pobyt ucznia w szkole to nie tylko nauka, zdoby-
wanie wiedzy, zapewnienie sobie jak najlepszego 
startu w przyszłość, to także rozwijanie pasji i 
zainteresowań. Sprzyja temu organizowany już od 
18 lat przez naszą szkołę Międzynarodowy Plener 
Malarsko – Rzeźbiarski. Impreza swoim zasięgiem 
obejmuje także uzdolnione dzieci i młodzież ze 
szkół gminy Kolbuszowa, którzy w czasie waka-
cji biorą udział w dwutygodniowych warsztatach 
prowadzonych przez artystów malarzy i rzeźbiarzy. 
Jesteśmy także organizatorem cyklicznej trzydnio-
wej imprezy pod hasłem „Bliżej teatru” z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru. 
 Duży nacisk kładziemy również na rozwijanie 

talentów sportowych. Nasi uczniowie odnoszą 
znaczące sukcesy w wielu dyscyplinach. Organizu-
jemy obozy narciarskie i Mistrzostwa w Slalomie 
Gigancie o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. Szko-
ła dysponuje dobrym zapleczem –  posiadamy dwa 
boiska o sztucznej nawierzchni, odnowioną salę 
gimnastyczną, siłownię oraz Miasteczko Ruchu 
Drogowego. 
   Zwracamy także uwagę na taką działalność, 
która ma na względzie dobro drugiego człowieka. 
Stąd nikogo nie dziwi, że nasi uczniowie chęt-
nie biorą czynny udział w różnorodnych akcjach 
społecznych i charytatywnych tj. Adopcja Serca, 
zbiórka żywności dla osób potrzebujących, zaba-
wek i słodyczy dla podopiecznych Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci oraz karmy dla kolbuszow-
skiego przytuliska dla bezdomnych zwierząt. Na 
miarę występujących potrzeb współdziałamy z 
Regionalną Fundacją Rozwoju Serce.
   Nasze sukcesy nie byłyby jednak możliwe, gdyby 
nie zdolności, predyspozycje wychowanków i ich 
wytężona  praca. Ogromnym wsparciem podej-
mowanych działań są oczywiście rodzice, któ-
rzy akceptują nasze poczynania, motywują swoje 
dzieci i wspierają nas w procesie kształcenia, gdyż 
są naszymi partnerami w tym trudnym i odpo-
wiedzialnym procesie wychowania i kształcenia 
młodego człowieka, a także znakomicie wywiązują 
się z przyjętego na siebie obowiązku współgospo-
darza szkoły.
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Wznowienie prac na stadionie 
w Kolbuszowej

„Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku”

Drużyny Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej wygrały eliminacje powiatowe w turnieju piłki nożnej „Z podwórka na 
stadion o puchar Tymbarku” w kategorii U 10 i U 12, które odbywały się 5.03.2019r. na hali sportowej w Cmolasie. Zespoły awan-
sowały do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na początku kwietnia 2019r. w Tarnobrzegu. Gratulacje!

W kategorii U 12 (klasy IV – V SP) drużyna wystę-
powała w składzie: JAN CHMIELOWIEC, BAR-
TŁOMIEJ KONEFAŁ, MARIUSZ KOŚMIDER, 
BARTOSZ KUNA, KACPER MICEK, JAKUB 

Ponownie ruszyły prace przy prze-
budowie stadionu w Kolbuszowej. Pro-
wadzone roboty obejmują modernizację 
kompleksu lekkoatletycznego, budowę 
zasilania energetycznego, oświetlenia, 
monitoringu i nagłośnienia. Powstanie 
również boisko trawiaste do piłki nożnej 
jako element dopełniający całość. 
Boisko będzie składać się z bieżni czterotorowej i 
sześciotorowej na „setkę”. Ma być również przy-
stosowane do rzutu młotem, skoku w dal, skoku 
wzwyż, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, a także 
do pchnięcia kulą. W kompleksie pojawi się też 
skocznia do skoku o tyczce i rów z wodą do biegu 
z przeszkodami.
Nowoczesny kompleks lekkoatletyczny ma być 
gotowy w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniesie 
5 mln zł, z czego 1,5 mln zł udało się pozyskać z 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

MOKRZYCKI, BARTŁOMIEJ OGONEK, BAR-
TOSZ PALCZOWSKI, JAKUB WARZOCHA.
W kategorii U 10 (klasy II – III SP) drużyna wystę-
powała w składzie: MAKSYMILIAN ANDRYŚ, 

ALEKSANDER BRODZIUK, MAKSYMILIAN 
CZACHOR, IGOR GŁUSZKO, GABRIEL GU-
L-SALAMON, KACPER KOSZYK, KRYSTIAN 
KOŚMIDER, MAKSYMILIAN ŁUSZCZ, TO-
MASZ MROCZEK, JAKUB SALACH.

Opiekun: Eugeniusz Sito



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30632

Zawodniczki z Gminy Kolbuszowa 
na Podkarpackich Mistrzostwach 

Samorządowych w Narciarstwie Alpejskim
Na stoku narciarskim Gromadzyń 

w Ustrzykach Dolnych zostały rozegrane 
Podkarpackie Mistrzostwa Samorządowe 
w Narciarstwie Alpejskim. Przedstawicie-
le podkarpackich samorządów walczyli o 
Puchar Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Zawody odbyły się 27 lutego.

Gminę Kolbuszowa reprezentowały pracownice 
Urzędu Miejskiego - Justyna Mytych i Edyta Ma-
zur-Sitko. Zawodnicy podzieleni na trzy kategorie 
indywidualne i jedną drużynową, walczyli o głów-
ne trofeum w konkurencji slalom gigant.
Drugie miejsce w kategorii indywidualnej zajęła 
Justyna Mytych. W klasyfikacji podsumowującej 
5-lecie zawodów zajęła miejsce pierwsze.

Nagrody i puchary najlepszym zawodnikom, wrę-
czył Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl.

Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 2019

W środę (13.03) w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odby-
ły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu 
jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży przepisów prze-
ciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Eliminacje zostały przeprowadzone przez komisję, w skład której wchodzili: 
Ryszard Skowron Prezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbu-
szowej, Tadeusz Serafin Wiceprezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Kolbuszowej oraz Paweł Tomczyk st. kpt. Komendy Powiatowej PSP 
w Kolbuszowej. W turnieju wzięło udział sześciu uczniów wyłonionych w 
eliminacjach szkolnych. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wieko-
we. Grupę pierwszą stanowili uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI, a 
grupę drugą uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz uczniowie 
klas gimnazjalnych. Do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się na 
szczeblu powiatowym zakwalifikowali się: 
• Karol Rusin ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej
• Weronika Sitarz ze Szkoły Podstawowej w Kupnie. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach! 
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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

Chcieli nas zakopać, ale nie wiedzieli, 
że jesteśmy ziarnem

Tymi słowami blisko stuletni żołnierz wyklęty otworzył jeden z biegów „tropem wilczym”, które organizowane są w całej Pol-
sce z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale nie brakuje ludzi, którzy uważają, że oddaje się cześć bandytom, 

a nie niezłomnym bohaterom. 
Jednym z nich jest towarzysz Czarzasty z SLD, 
który uważa jednego z wyklętych z Podlasia za 
bandytę. Towarzyszu Czarzasty, żołnierze wyklęci 
ponad wszelką wątpliwość byli wówczas  u siebie. 
To pańscy ideowi poprzednicy jako moskiewskie 
marionetki z PPR/PZPR wysługiwali się najeźdźcy 
ze wschodu, który  narzucał  siłą nowy sowiecki 
porządek w tej części Europy. Przy pomocy so-
wieckich ekspertów od „demokracji” sfałszowano 
w Polsce referendum i wybory, a ogłoszone przez 
PPr-owskie władze amnestie posłużyły tylko do 
ewidencji niezłomnych. Ujawnienie się nie ozna-
czało powrotu wyklętego do normalnego życia 
w czasie pokoju, ale oznaczało już kontrolowaną 
przez bezpiekę represję ujawnionego. Amnestia 
była PPR – owską prowokacją, która obliczona 
była na bezwzględną likwidację niepodległościo-
wego podziemia, a nie na powrót wyklętych do 
normalnego życia w cywilu. Wyklętych po wojnie 
spotkał taki sam los jak Żydów w czasie II wojny 
światowej i chwała im za to, ze chwycili za broń, 
a było ich 200 tysięcy. W ich eksterminacji wzięli 
udział milicjanci, ubecy KBW, a przede wszystkim 
dywizje NKWD. Towarzyszu Czarzasty, kto tu jest 
bandytą-najeźdźcą, a kto niezłomnym bohaterem? 

Polska w czasach stalinowskich nie stanowiła o 
sobie. Była sowieckim wasalem. Sowieci robili co 
chcieli, a wszelkie próby protestu żołnierzy LWP, 
milicji, UB równały się z całkowitą eliminacją 
protestujących. Ich los był taki sam jak żołnierzy 
wyklętych. Przykładem takiego stanu rzeczy było 
wydarzenie, które miało miejsce 28 maja 1947r. 
Recz miała miejsce w pociągu relacji Poznań – Le-
gnica  na stacji kolejowej w Lesznie. Pijany Polak 
za butelkę wódki sprzedał swoją żonę pijanym 
radzieckim żołnierzom. Ta nieszczęśliwa kobieta 
powiadamia o tym polskiego współpasażera po-
ciągu i prosi o ratunek. Wtajemniczonemu współ-
pasażerowi udaje się powiadomić o tym zdarzeniu 
komisariat dworcowy w Lesznie. Milicjanci wzy-
wają na pomoc stacjonujących tu żołnierzy LWP. 
Ci po zatrzymaniu się pociągu w Lesznie wzywają 
czerwonoarmistów do uwolnienia Polki. Sowieci 
otwierają ogień do Żołnierzy Ludowego Wojska 
Polskiego. Ci honorowi milicjanci i żołnierze LWP 
w pokazowym procesie zostają skazani na śmierć. 
Wyroki wykonano przez rozstrzelanie. Taki los 
czekał każdego polskiego milicjanta, ubeka czy 
żołnierza LWP, który szukał sprawiedliwości i wy-
kazał odrobinę ludzkiej przyzwoitości. Żołnierze 

wyklęci, którzy wstąpili do milicji, UB czy LWP 
po przyjściu sowietów uciekali do lasu, bo nie 
mogli się zgodzić na wydawanie swoich kolegów 
z AK. Bo tak w tych służbach miała wyglądać ich 
praca. Służbę w milicji zaliczył na naszym terenie 
Lis i Rusin i obaj szybko powrócili do lasu, bo 
nie zgadzali się z takimi metodami. Mieli swój 
honor i odwagę, na którą nie potrafili się zdobyć 
inni milicjanci, ubecy, czy żołnierze LWP. Cześć i 
chwała im za to. Natomiast tym, którzy poznali to 
zło i nie potrafili z tym zerwać należy współczuć. 
Dzisiaj łatwo osądzać, nazywać bandytami, bo 
za taką odwagę, jaką mieli niezłomni, nie grozi 
nam śmierć. Tak wówczas wyglądało utrwalanie 
władzy ludowej, a wyklęci mieli być całkowicie 
wyeliminowani. Rozstrzeliwano ich i zakopywano 
w bezimiennych dołach, ale ich ziarno obumarło i 
wydało plon. Profesor Szwagrzyk ze swoją ekipą 
na powązkowskiej „Łączce” przywrócił nam ich 
tożsamość i ich doczesne szczątki. Uwięziony na 
Rakowieckiej, przed straceniem, Łukasz Ciepliń-
ski w swoich grypsach do swojego syna pisał „… 
odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze…”

Stanisław Gorzelany
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36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia, 
kolposkopia, ginekologia estetyczna, 

laseroterapia, HIFU

GODZINY PRZYJĘĆ:
Wtorek 17:00-20:00, Czwartek 17.15 – 20.00

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

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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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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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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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
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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




