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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Herb Kolbuszowej wg projektu z 2018 r.

PROJEKT OPARTY NA ŹRÓDŁACH ARCHIWALNYCH I MUZEALNYCH

Opis herbu: Na tarczy barokowej, polskiej, dwupolowej dzielonej w pas, ręce z uściśniętymi dłońmi, barwy naturalnej. Rękawy czarne. W polu górnym 
czerwonym krzyż kawalerski srebrny. W polu dolnym błękitnym gwiazda sześciopromienna złota. Na szczycie tarczy stoi polski orzeł biały w koronie, wzoru 
wojskowego. Zza niego labry obejmujące tarczę do połowy jej wysokości.

Symbolika herbu: Jest to herb w wersji średniej. Trzy częściowa kompozycja wzorowana na herbach rycerskich. Składa się z tarczy mieszczącej godło, 
klejnotu i labrów. Tarcza barokowa wskazuje czas lokacji miasta – epokę baroku. Ręce symbolizują transakcję dawnych kolbuszowskich rzemieślników, w 
tym stolarzy, których meble sławiły miasto w Polsce i Europie. Krzyż, usytuowany najwyżej, wyraża wiarę katolicką, mękę i zbawienie Chrystusa. Kształt 
krzyża srebrnego (białego) na czerwonym tle został zapożyczony ze sztandarów polskiej husarii. Nawiązuje do rycerskich tradycji dawnych właścicieli miasta. 
Gwiazda złota w polu błękitnym, zapożyczona z herbu Leliwa, upamiętnia założycieli i pierwszych właścicieli Kolbuszowej – Tarnowskich i późniejszych 
zasłużonych dla miasta - Tyszkiewiczów. Polski orzeł wojskowy manifestuje patriotyzm dawnych mieszkańców miasta. Przypomina ich zaangażowanie w 
walkę o niepodległą Polskę, zasługi i ofiary poniesione podczas powstań narodowych. Labry podkreślają tradycje rycerskie i dekorują herb w wersji średniej.

Autor projektu: Benedykt Popek – plastyk, rzeźbiarz, regionalista, badacz historii herbu. Bazę merytoryczną do opracowania w/w wzoru stanowiły 
zachowane źródła sfragistyczne i heraldyczne z okresu galicyjskiego. Istnieje możliwość udostępnienia projektu przez autora zainteresowanym osobom, 
organizacjom lub instytucjom. (Rys. Benedykt Popek, 2018 ©)
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C Z Y T E L N I C Y P Y TA J Ą …  ( 5 )

KTÓRY HERB JEST NAJWŁAŚCIWSZY

- Artykuł na temat herbu mojego miasta czytam 
z dużym zainteresowaniem. Przedstawione zostały 
w nim różne wizerunki, używane na przestrzeni lat. 
Chciałbym zapytać, który z nich jest najwłaściwszy, 
w świetle zebranych materiałów źródłowych. Który 
Pana zdaniem powinien być obecnie używany?

Jan Skowroński z Kolbuszowej 

Faktycznie, w opublikowanych wizerunkach 
herbów, używanych w różnych okresach dziejów 
miasta, czytelnicy mogli się pogubić. Najwłaściw-
szym był wzór herbu przyjęty przez władze miasta 
w 1867 roku. Tuż przed rozpoczęciem funkcjono-
wania nowego samorządu miejskiego. Problem 
w tym, że tego pierwszego herbu dotychczas nie 
odnaleziono. Prawdopodobnie uległ zniszczeniu 
(spaleniu), wraz z księgami uchwał i innymi ak-
tami, podczas wielkiego pożaru zabudowy rynku 
miasta w latach 80 – tych XIX w. Uproszczona 
wersja tego herbu została umieszczona w tymże 
1867 r. na pieczęciach Urzędu Gminy Miasta Kol-
buszowej oraz Szkoły Ludowej Czteroklasowej. 
Wizerunek herbu na pieczęci miejskiej, znanej z 
odcisków lat 70 – tych i pocz. 80 – tych XIX w. 
należy więc uznać za najwłaściwszy (Fot. 7, 9, 19). 

W późniejszym czasie, gdy zabrakło herbu 
wzorcowego, używano wizerunki różniące się 
stylistyką poszczególnych elementów – tarczy, 
orła, rąk, krzyża i gwiazdy. Każdy rysownik, 
malarz, rzeźbiarz wykonywał je według własnej 
wizji. Ale układ kompozycyjny elementów oraz 
ich ogólne kształty były zawsze podobne. Do tej 
pory nie udało się natrafić na wizerunek herbu, w 
którym wszystkie jego części przedstawione były 
by prawidłowo. Czyli zgodnie z wizerunkiem na 
w/w pieczęci oraz zasadami sztuki heraldycznej. 
W każdym jest coś nie tak. Dlatego postanowi-
łem wykonać, w oparciu o źródła archiwalne oraz 
znajomość zasad heraldyki, rekonstrukcję pier-
wotnego herbu z 1867 r. (Fot. 12), a następnie 
projekt wzorcowy tegoż herbu, który powinien 
być obecnie używany. Projekt ten zamieszczam 
obok, na stronie 2.

BARWA TARCZY W HERBIE  
RZESZOWA

- W herbie Rzeszowa kontrowersje budzi kolor 
tła. Pana kolega W. Walat twierdzi, że powinno 
być czerwone. Ciekaw jestem pańskiego zdania 
na ten temat.

Emeryt z Rzeszowa

Sprawa ta jest o tyle istotna, że dotyczy stolicy 

naszego województwa. No i też ingerencji ma-
sonerii: Poprzez dodanie elementów dekoracji, 
potem niebieskiego koloru. Kilka lat temu w prasie 
rzeszowskiej a potem również  w internecie toczyła 
się zażarta dyskusja na temat barwy pola tarczy w 
herbie miasta Rzeszowa. Jaka ona powinna być: 
Błękitna czy czerwona. Brali w niej udział m.in. 
dr Jerzy Majka, autor książki o tamtejszym herbie, 
oraz mgr Wiesław Walat, współautor książki o 
herbie Kolbuszowej. Obaj podawali przekonujące 
argumenty.

Nie uważam siebie za badacza, ani znawcę hi-
storii herbu miasta Rzeszowa. Jednak udało mi 
się zebrać sporo materiałów archiwalnych na jego 
temat. Przejrzeć oraz sfotografować XVIII i XIX 
– wieczne odciski pieczęci lakowych. Zapoznałem 
się też z publikacjami traktującymi o tym her-
bie. Z analizy dostępnych źródeł 
wynika, że pierwotny herb miasta 
Rzeszowa tworzyła tarcza, na której 
w polu czerwonym umieszczony 
był srebrny krzyż kawalerski. Za 
czerwonym polem tarczy świadczy 
wiele argumentów. Oto sześć naj-
ważniejszych:

1. Rzeszów, podobnie jak Kol-
buszowa był miastem prywatnym, 
założonym i należącym do rycerzy. 
Godłem herbu był srebrny (biały) 
krzyż kawalerski, zapożyczony ze 
sztandarów polskiego rycerstwa. 
Dla tego krzyża naturalnym tłem 
zawsze był kolor czerwony. Nie 
błękitny, 2. W XVIII wieku władze 
miasta używały pieczęci lakowych 
mieszczących herb z krzyżem kawa-
lerskim (nie maltańskim), w czer-
wonym polu tarczy, oznaczonym 
szrafowaniem pionowym (Fot. 63), 
3. Na zachowanym tłoku pieczętnym 

magistratu Rzeszowa pochodzącym z pocz. XIX 
w. widoczne jest czerwone pole tarczy (Fot. 64), 
4. Na froncie XIX – wiecznego budynku Ratu-
sza umieszczony jest herb miasta z polem tarczy 
oznaczonej na czerwono, szrafowaniem pionowym 
(Fot. 65), 5. W herbarzu miast wybitnego heraldyka 
Karla Linda pt. Städte-Wappen von Österreich-Un-
garn nebst den Landeswappen und Landesfarben, 
wydanym w 1885 r. (drugie wyd. oprac. przez H. 
G. Ströhla w 1904 r.) widnieje herb Rzeszowa z 
czerwonym polem tarczy. Wiadomo, że ten heral-
dyk opierał się głównie na źródłach z archiwów 
wiedeńskich, 6. W 1936 r. Rada Miejska Rzeszowa 
opierając się na badaniach historyków, postanowiła 
zwrócić się do ministerstwa o zatwierdzenie herbu 
z czerwonym polem tarczy.

Fot. 64. Odlew gipsowy pieczęci miejskiej z pocz. 
XIX w. Herb ozdobiony girlandami oraz symbolami 
masonerii. Widoczne pionowe kreskowanie tarczy. 
(Muz. Okr. w Rzeszowie)

Fot. 63. Pieczęć lakowa miasta na dokumencie 
z 1788 r. W polu centralnym herb, umieszczony 
na ołtarzu ofiarnym. Linie pionowe tła oznaczają 
barwę czerwoną. (CPAHU we Lwowie)

Fot. 65. Herb miasta Rzeszowa na ścianie frontowej ratusza. Tu 
też widoczne szrafowanie pionowe tarczy oznaczające barwę 
czerwoną. (Fot. B. Popek, 2014 r.)

cd. na str. 7
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I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ 
FANEM 

DOBREGO 
ROCKA

Agressiwa69 to polski zespół grający 
ostrego elektrycznego, psychodelicznego 
rocka. Funkcjonują na scenie muzycznej od 
trzydziestu lat i należą do najbardziej orygi-
nalnych grup muzycznych w naszym kraju. 
W Kolbuszowej występują po raz drugi, tym razem  
z koncertem pt. ,,Spotkanie z Republiką” ( sobota 
23 kwietnia 2018r.), w którym nawiązują do mu-
zyki legendarnej grupy Grzegorza Ciechowskiego. 
Kolbuszowski koncert wzbogacony został spo-
tkaniem z Leszkiem Gnoińskim, autorem książki 
pt. ,,Republika. Nieustanne tango”. Dynamiczny, 
rytmiczny, industrialny koncert zespołu składał 
się z utworów własnych Agressivy i coverów  z 
repertuaru  legendarnej Republiki. Publiczność 

składała się z koneserów dobrego rocka, toteż 
odebrała wyjątkowy przekaz muzyczny tego uni-
kalnego na polskiej scenie muzycznej zespołu 
z zadowoleniem, nie szczędząc gromkich braw. 
Po koncercie  o swojej arcyciekawej książce i jej 
bohaterach, czyli ,,Obywatelu GC” i muzykach 
zespołu opowiedział autor Leszek Gnoiński. Po-

zycja to wyjątkowa w literaturze muzycznej ( jak 
i poprzednie tego autora), świetnie oddająca kli-
mat muzyki zespołu w kontekście historii tamtych 
czasów ( schyłek PRL i początek transformacji). 
Podsumowując był to wieczór z ciekawą muzyką, 
ciekawym autorem, ciekawą książką i ciekawą 
choć nieliczną publicznością.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy życzenia 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech okres Zmartwychwstania Pańskiego będzie czasem refleksji, 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Życzymy również, aby ten świąteczny czas wypełniły rodzinne spotkania, 
 którym towarzyszyć będzie atmosfera radości, zgody i pojednania.

Wesołego Alleluja!
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Niedziela 
Męki Pańskiej 
w skansenie

Niedziela Palmowa rozpoczyna cykl 
Wielkiej Nocy i jest obchodzona na pa-
miątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 
W skansenie muzealnicy opowiedzą także 
o zwyczajach związanych z tym dniem.
Kwietna Niedziela w dawnej wsi to przede wszyst-
kim uświęcanie pradawnych zwyczajów. 14 kwiet-
nia Muzeum zaprasza najpierw do sali warsztato-
wej szkoły z Trzebosi, by upleść tradycyjną palmę 
wielkanocną i posłuchać ciekawych opowieści o 
symbolice roślin wykorzystywanych do jej budowy 
oraz o tradycjach związanych z Niedzielą Męki 
Pańskiej. O 14.00 w kościele z Rzochowa zosta-
nie odprawiona msza św., podczas której zostaną 
poświęcone przygotowane wiązanki.

Oto plan dnia:
12.00 – 12.40 – warsztaty wykonywania palm – I 
grupa
13.00 – 13.40 – warsztaty wykonywania palm – II 
grupa
14.00 – Msza Święta

Szczegóły:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Agata Front

tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl 
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro-
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”, 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „Galicji”.

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

pt.: „Świerszcze wybielone na kość” 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego.

Teksty czytają:
Jolanta Dragan                  Katarzyna Dypa
Agata Front              Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan           Karol Wesołowski

 godz. 19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
WStęP Wolny

Muzeum Kultury Ludowej organi-
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej-
ną edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura” i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych! Konkurs odbywa się pod patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod-
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek.

W konkursie mogą wziąć udział indywidu-
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy-
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportażu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię 
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie-
li okazję poznać 
dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne 
regionu, 

a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

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

Cena warsztatów: dorośli – 5 zł; dorosły i dziecko 
– 10 zł; 2 osoby dorosłe z dziećmi – 15 zł. Do ceny 
warsztatów należy doliczyć koszt biletów wstępu 
do skansenu!

Zapisy: tel. 669 001 223 lub 17 22 71 071, e-mail: 
recepcja@muzeumkolbuszowa.pl

WESELE NA STO PIĘĆDZIESIĄTE 
URODZINY WYSPIAŃSKIEGO

W bieżącym roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin wybitnego polskiego poety, dramaturga, malarza, krakowianina, Stanisława 
Wyspiańskiego. Z tej okazji 3 marca na scenie Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wystawiono sztukę  ,,Wesele’’ tegoż autora. 

Ambitnego  zadania wystawienia sztuki podjęła 
się grupa amatorska z Niska z  działającego od 
dziesięciu lat Teatru ,, Kontynuacja”. Zespól skła-
dający się z osób dorosłych, szacownych, ale ze 
sporą grupą pięknej bo zainteresowanej czynnym 
uczestnictwem w kulturze teatralnej młodzieży. 
Spektakl wyreżyserował Marek Urban w formie 
widowiska łączącego żywy plan z teatrem ku-
kiełkowym. Okazuje się, że grą w teatrze zain-
teresowanych jest w Nisku bardzo dużo osób i 
reżyser jest w stanie obsadzić chętnymi dramaty 
wymagające kilkudziesięciu aktorów. Spektakl 
zrobił wrażenie przygotowaniem aktorów, którzy 
świetnie znali teksty i dobrze opanowali tajniki 
gry scenicznej, scenografią i strojami. Na dodatek 
jak każdy przyzwoity teatr, grali całkowicie bez 
nagłośnienia poruszając się po scenie swobodnie.  
Wyspiański był grany w kolbuszowskiej sokolni 
(1913) na samym początku działalności prywatne-
go gimnazjum. Uczniowie wraz z nauczycielami  
przygotowali wówczas wieczornicę patriotyczną, 
z utworami autorstwa artysty z Krakowa. Tym 
bardziej należy pogratulować młodzieży i doro-
słym z Niska, którzy swoją miłość do ojczyzny 

i do teatru realizują w praktyce. Reżyser zauwa-
żył wśród publiczności jedną nauczycielkę, która 
wtórowała artystom deklamując z pamięci piękne 
polskie  słowo tekstu. Szkoda tylko, że była to eme-
rytowana nauczycielka, profesor jednej ze szkół 
średnich. Dzięki tej pani i zespołowi z Niżańskiego 

Centrum Kultury ,,Sokół” w Nisku mieliśmy w 
Kolbuszowej  prawdziwy dzień teatru. Biorąc pod 
uwagę entuzjazm grupy i reżysera, pewnie nie raz 
jeszcze zobaczymy ich w Kolbuszowej z nowymi 
przedsięwzięciami.
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POZYTYWNIE SKOPANY SUKCES
,,Pozytywnie skopani’’ to nazwa grupy teatralnej  ze Skopania, którą po raz trzeci kolbuszowska publiczność miała przyjem-

ność obejrzeć na deskach sceny domu kultury (16 marca2019). Po raz drugi zespół przedstawił sztukę 
Juliusza Machulskiego pt. ,,Matka brata mojego syna’’.

Podobnie jak poprzednie dwa spektakle ten rów-
nież odniósł sukces frekwencyjny, a biorąc pod  
uwagę opinię widzów bardzo się spodobał.  Reży-
ser spektaklu Wojtek Gwoździowski to zagorzały 
pasjonat tej dziedziny sztuki, w czym mu towarzy-
szy jego teatralna trupa. Jak często w tego rodzaju 
przedsięwzięciach  bywa, musi on być też aktorem, 
scenografem, plastykiem inspicjentem teatralnym. 

Biorąc po uwagę to, co finalnie można zobaczyć 
na scenie jest to  po prostu dobry teatr. Wysta-
wiona ostatnio czarna komedia obyczajowa Ma-
chulskiego należy do ulubionych dzieł literackich, 
jakich poszukują do swoich adaptacji ,, Skopani” 
ze Skopania. Akcja dzieje się w sali szpitalnej przy 
łóżku seniora rodu, gdzie dochodzi do mnóstwa 
tragikomicznych sytuacji rodzinnych, lapsusów 

i pomyłek. Aktorzy świetnie się bawią grając, 
można zauważyć całkowity brak tak częstej u za-
wodowych aktorów rutyny, chociaż aktorzy grają 
profesjonalnie. Spektakl zebrał bardzo pozytywne 
opinie widzów. Aktorów po raz kolejny uwiodła 
wdziękiem i sympatią teatralna publiczność. 
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Pani
Małgorzacie Puk

Pracownikowi Przedszkola 
Publicznego nr 1 
w Kolbuszowej

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

BRATA
składają:

Burmistrz Kolbuszowej oraz  
Pracownicy Urzędu Miejskiego

KSIĘDZU KANONIKOWI 
LUCJANOWI SZUMIERZOWI

Proboszczowi Parafii
 pw. Wszystkich Świętych 

w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA
składają

Burmistrz Kolbuszowej oraz  
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Księdzu kanonikowi  
Lucjanowi Szumierzowi

Proboszczowi Parafii 
pw. Wszystkich Świętych 

w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA
składa

Redakcja 
Przeglądu Kolbuszowskiego

KOŃCZYMY TEMAT ORŁA 

W tym numerze „Przeglądu” zamykamy temat 
orła w herbie Kolbuszowej. Zostało wprawdzie 
jeszcze kilka pytań, ale odbiegają one coraz bar-
dziej od tematu przewodniego. Obszerny artykuł 
kontynuowany od stycznia jubileuszowego 2018 
r. jak też odpowiedzi na pytania czytelników oraz 
duże kolorowe fotografie dawnych herbów mia-
sta, spotkały się z nie małym zainteresowaniem 
czytelników. Ale rozchwytywania gazety nie było. 
Po prostu tematy historii lokalnej nie wszystkich 
interesują. Wśród czytelników znaleźli się tacy, 

którzy odważyli się zadać mi konkretne pytania 
dotyczące sprawy herbu, przy okazji różnych spo-
tkań, rozmów, niekiedy przypadkowych. Spodzie-
wałem się jednak więcej pytań. Kilka starszych 
osób podziękowało mi za odważne podjęcie tematu 
kolbuszowskiego herbu, zdemaskowanie „przekrę-
tu” heraldycznego, przypomnienie patriotyzmu 
dawnych Kolbuszowian, za podzielenie się wiedzą. 
Nikt natomiast nie wspomniał nawet o potrzebie 
przywrócenia dawnego herbu, usunięcia żydo – 
masońskiej „gwiazdy Dawida”, czy postawienia 
orła na szczyt tarczy. I to jest dla mnie przerażające. 
Natomiast pocieszające jest, że obecne władze 
miasta Kolbuszowej nie starały się zablokować 
publikacji mojego artykułu. Wygląda na to, że sza-
nują wolność słowa i tolerują wolną prasę lokalną. 

Artykuł mógł ukazać się w kolorze dzięki kole-
gom z redakcji, którzy znaleźli sponsora, dobrego 
człowieka, pokrywającego dodatkowe koszty dru-
ku. Za to chciałbym w tym miejscu najserdeczniej 
podziękować. Bóg Zapłać. Dziękuję też za inne 
formy wsparcia. 

Z tematem heraldyki nie rozstajemy się. Wkrót-
ce rozpoczniemy nowy cykl krótkich artykułów, 
bogato ilustrowanych, w stałej rubryce pt. Kol-
buszowskie spotkania z heraldyką. Będą w nim 
prezentowane m.in. herby oraz pieczęcie dawnych 
właścicieli Kolbuszowej i okolic, herby gmin z 
terenu powiatu, dawne wizerunkowe pieczęcie 
wiejskie, etc. Celem tego cyklu będzie popularyzo-
wanie heraldyki i sfragistyki na szczeblu lokalnym.

Benedykt Popek

cd. ze str. 3

C Z Y T E L N I C Y P Y TA J Ą …  ( 5 )

Radość 
Wielkanocnego 

poranka
Każda niedziela dla katolików jest pamiątką zmartwychwsta-

nia Pana Jezusa. Jednak niedziela zmartwychwstania jest najbar-
dziej uroczysta i rozpoczyna 50 dniowy okres Wielkanocny. 

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmar-
twychwstał” (Łk 24, 5-6). Te słowa Aniołów wypowiedziane przy grobie 
Jezusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu, powinny napawać nasze serca radością 
i optymizmem. Bowiem od tej pory grzech i śmierć zostały pokonane.  

Święta Wielkiej Nocy, bo dokonało się coś wielkiego, bardzo ważnego. 
Pusty grób Chrystusa staje się symbolem naszej wolności. Przeżywając te 
piękne i radosne dni świąteczne zdajemy sobie sprawę, że nasze życie wymaga 
nadal wiele poświęcenia i walki o wolność serca. Jednak zmartwychwstanie 
Pana Jezusa otwiera nam drogę do świętości, radości bez granic. Przed nami 50 
dni okresu wielkanocnego. Nie bójmy się okazywać tej radości w naszych ro-
dzinach, miejscach pracy. Niech ten czas świąt Wielkanocnych będzie dla nas 
okazją do jeszcze większego zaangażowania w realizację przykazania miłości 
Boga i bliźniego. Nie bójmy się świadczyć o tej wielkiej prawdzie słowami: 
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

ks. Dominik

Słowo na Wielkanoc…
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

KONKURS PLASTYCZNY
 „MAŁY PATRIOTA – MAŁY EKOLOG” 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej ogłosiło w marcu ekologiczny 
konkurs plastyczny pod hasłem „Mały patriota – mały ekolog”, w którym  
dzieci miały możliwość wykorzystania do swoich prac materiałów wtórnych 
i ekologicznych. Celem konkursu było kształtowanie poczucia świadomości 
narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w piątek (22 marca) w Przed-
szkolu Publicznym nr 3. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Niwiszczanie” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
z Niwisk. W konkursie I miejsce zdobyła Wiktoria Halat, a wyróżnienia 
otrzymali: Patrycja Halat, Franiu Kubiś, Karol Pędzimąż, Wojtuś Stec, Ania 
Tomczyk i Zosia Tomczyk.

„PRZYGODY BALTAZARA GĄBKI”
O tym, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi, otwierać im drzwi, 

podchodzić do samochodu, gdy zapraszają, częstować się cukierkami od 
nieznajomych, bo może mieć to zgubne skutki – dzieci o tym doskonale 
wiedzą. Przypomniała im to grupa teatralna „Blaszany Bębenek”, która w 
przedstawieniu pt. „Przygody Baltazara Gąbki” poruszała tę tematykę. Dzieci 
znakomicie reagowały na sytuacje, z którymi przyszło się zmierzyć bohate-
rom inscenizacji. Rokuje to dobrze i mamy nadzieję, że podobne ostrożne i 
asertywne zachowania będą przejawiać w życiu realnym.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY O AUTYZMIE
Dnia 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest dzień wiedzy na temat 

Autyzmu. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wrażliwości 
społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na główne problemy, z 
jakimi borykają się  osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi (m.in. dyskryminacji, 
izolacji, braku opieki i wsparcia).

W przedszkolu odbyły się zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom 
treści związanych z autyzmem. Przedszkolaki obejrzały animowany film 
dotyczący tego tematu, a także wysłuchały opowiadania pt. „Mój brat ma 
autyzm”. Mamy nadzieję, że upamiętnianie Dnia Autyzmu przyczyni się do 
zwiększenia świadomości na temat tego zaburzenia i wpłynie korzystnie na 
akceptację dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu.

POSZUKIWANIA WIOSNY
Wiosna to najpiękniejsza pora roku i mimo, że za oknem aura wcale nie 

nastrajała wiosennie, to w kalendarzu, w sercach i w ubiorze przedszkolaków 
na dobre rozgościła się wiosna. 

Ubrane w wiosenne kolory przedszkolaki w radosnym pochodzie ulicami 
miasta i po kolbuszowskim rynku szukały zwiastunów wiosny i przywoływały 
ją śpiewem wiosennych, radosnych piosenek.

„DZIUBAL NIE CHE WIOSNY”
Pierwszego dnia wiosny przedszkolaki zostały zaproszone do Szkoły Pod-

stawowej nr 1 na inscenizację pt. „Dziubal nie chce wiosny” w wykonaniu 
dzieci świetlicowych (w tym także absolwentów ochronki).

Przedstawienie dzieciom bardzo się podobało, były pod ogromnym wraże-
niem kunsztu aktorskiego małych aktorów. Aktywnie włączały się w przebieg 
przedstawienia, śpiewając z aktorami znane sobie piosenki o wiośnie, a na 
zakończenie wspólnie z dziećmi z innych przedszkoli, które przybyły na 
spektakl rzęsiście nagrodzili występ brawami.

WIOSNA PRZYBYŁA DO PRZEDSZKOLA
Do obu grup przedszkolnych na zajęcia przybyła piękna pani Wiosna. 

Wszyscy wspólnie radośnie się bawili, rozwiązywali wiosenne zagadki, 
wykonywali wiosenne prace.

Przedszkolaki ubrane w wiosenne kolory w radosnym pochodzie ulicami 
miasta i po kolbuszowskim rynku szukały zwiastunów wiosny.

Do przedszkola przybyła piękna pani Wiosna.

Wizyta przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kolbuszowej na 
rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pod hasłem „Mały patriota – mały 
ekolog”.
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SENIORZY DZIECIOM
Początkiem kwietnia przedszkole otrzymało maskotki uszyte przez Senio-

rów z Domu Dziennego pobytu Senior+ w Hucie Przedborskiej. Serdecznie 
dziękujemy!

 DZIEŃ MARCHEWKI
4 kwietnia przypada Dzień Marchewki. Z okazji tegoż dnia, nie tylko 

warto pożywić się tym charakterystycznym pomarańczowym warzywem, 
ale poprzez wiele ciekawych zabaw poznać jak liczne wartości odżywcze 
posiada. Tak też było i w grupie maluszków. Dzieci wykonały samodzielnie 
własne marchewki z folii i z bibuły, co było przyczynkiem do wspaniałych 
zbaw np. w króliczki, które są amatorami tego warzywa.

WIELKANOC TUŻ, TUŻ…
Wielkimi krokami zbliża się do nas Wielkanoc. Czuć już te święta                              

w przyrodzie, w sercach; widać na sklepowych półkach, ale i w holu przed-
szkola. Dzieci przyozdabiają ochronkę wielkanocnymi ozdobami wykony-
wanymi własnoręcznie na zajęciach, czy na kółku plastycznym. Są zajączki z 
drewnianych łyżek, wiosenne ogródki z patyczków drewnianych i kolorowych 
kartonów, ozdobione jajka, czy kartki świąteczne.

Anna Zawisza

WIELKANOCNE WYPIEKI
Dnia 29 marca przedszkolaki zostały zaproszone do Muzeum Kultury Ludo-

wej w Kolbuszowej do Skansenu przez panią Janinę Olszowy, by tam pod jej 
fachowym okiem przygotować popularne wielkanocne ciasto czyli „babkę”. 

Znawczyni regionalnej, lasowiackiej kuchni pokazała dzieciom krok po 
kroku jak przygotować taką babę, lukier do niej, a także babeczki maślane 
z  jagodami.

Dzieci samodzielnie przygotowały lukier i ozdabiały swoje babeczki. Za-
poznały się z wyglądem tradycyjnej, lasowiackiej kuchni oraz dowiedziały 
się, w jaki sposób dawniej gospodynie przyzdabiały koszyczki na święconkę. 
Miały możliwość samodzielnie wykonać papierową, białą ażurową serwetkę.

Przedszkolaki zobaczyły również jak wyglądała dawniej klasa szkolna. 
Na zakończenie spotkania każde dziecko skosztowało zrobioną przez sie-
bie babeczkę, popijając ją tradycyjną kawą zbożową ugotowaną na blasze 
kuchennej. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI 
Święto to nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, 

w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian An-
dersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy 
„Królowa Śniegu”. Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynaro-
dową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Każdego roku gospodarzem 
święta jest inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach 
jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, 
Egipt, Stany Zjednoczone. Polska także była gospodarzem Międzynaro-
dowego Dnia Książki dla Dzieci w 1979 roku.  W tym roku jest to Litwa. 
Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć 
o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się od 2001 
roku i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pocie-
chom. Dlaczego warto czytać dzieciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki 
dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, 
kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny. 
Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości 
częściej będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie. 

W przedszkolu również obchodzone było to święto. Grupa starszaków na 
początku zapoznała się z ideą święta, potem poznała postać Hansa Christiana 
Andersena, rozwiązywała zagadki o baśniach i bajkach, następnie zastanawia-
ła się w jaki sposób należy dbać o książki. Jedną z propozycji, jaka padła było 
wykorzystywanie zakładek do książek i takąż to dzieci wykonały techniką 
origami. Zwieńczeniem tematyki o książkach była wycieczka do Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, gdzie dzieci zapoznały 
się z księgozbiorem działu dla dzieci, pracą bibliotekarza, dzięki uprzejmości 
pań tam pracujących. W grupie młodszej została zaproszona mama jednego z 
przedszkolaków, która przeczytała najmłodszym kilka bajek.

Wizyta w skansenie była dla dzieci ciekawą lekcją historii i atrakcyjną formą 
spędzenia czasu.

Przedszkolaki z wizytą w MiPBP w Kolbuszowej.

Wspólne gry i zabawy podczas obchodzonego w przedszkolu Dnia Marchewki.
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Wyróżnienie 
dla 

Burmistrza 
Kolbuszowej 

23 marca br. w Wejherowie miało 
miejsce rozdanie nagród Domestikusa 
przyznawanych przez Polską Federację 
Nordic Walking. Szczególne wyróżnienie 
trafiło do Burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zuby. 
Tym samym znalazł się on w gronie czterech samo-
rządowców z całej Polski, którzy zostali docenieni za 
propagowanie idei Nordic Walking wśród lokalnej 
społeczności. Nagrody wręczyli poseł na Sejm RP 
Grzegorz Raczak, Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, dr Krzysztof Piech z AWF Biała Pod-
laska oraz Olgierd Bojka Prezes PFNW. Podczas 
uroczystości obecni byli również sympatycy sportu 
Nordic Walking z Chorwacji i Austrii. 

Nic, co jest coś warte, nie przychodzi łatwo
W poniedziałkowe przedpołudnie 25.03.2019 r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej X kadencji. W trakcie obrad 

omówiona została sprawa organizacji akcji charytatywnej „Okaż serce – podziel się”.

 Akcja ta polega na zbiórce przyborów szkol-
nych i słodyczy o długim terminie ważności dla 
dzieci z parafii Żytomierz na Ukrainie, w której 
posługuje nasz krajan ks. R. Dziuba. Młodzi radni 
przychylnie ustosunkowali się do zgłoszonego 
przez Komisję Ochrony Środowiska i Pomocy Spo-
łecznej wniosku, by rozpropagować tę akcję także 
w placówkach przedszkolnych. Mamy nadzie-
ję, że nasze działania  po raz kolejny spotka-

ją się z życzliwym przyjęciem i powiększy się 
grono darczyńców. Pamiętajmy! Pomagając 
potrzebującym, nie zmienimy całego świata, 
ale możemy zmienić czyjś świat. Kolejnym punk-
tem obrad MRM było opracowanie regulaminu 
konkursu „Odkrywamy talenty”, w którym młodzi 
artyści będą mogli zaprezentować się w dwóch 
kategoriach: wokalnej i tanecznej. Przedstawiciele 
Komisji Kultury i Informacji poddali pod dyskusję 

projekt regulaminu konkursu. Po ożywionej deba-
cie, przyjęciu zgłaszanych poprawek, zatwierdzo-
no go do realizacji. Ostatnim punktem naszego 
posiedzenia było omówienie udziału MRM w 
powiatowych uroczystościach 3-go Maja. Na tym 
sesję zakończono.

Opiekun MRM
Lucyna Urban
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przedruk artykułu z NIEDZIELI 14/2019

Kiermasz Wielkanocny już za nami!
We wtorek (9 kwietnia), na parterze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej zorganizowany został Kiermasz Wielkanocny. Na 

stołach rękodzielników królowały gustowne koszyczki, kolorowe pisanki i wesołe zajączki.  
W tym roku nasz kiermasz odwiedziło kilka grup 
przedszkolnych. Panie wychowawczynie przy oka-
zji tej wizyty opowiadały najmłodszym o symbo-

lach Świąt Wielkanocnych, prezentując starannie 
przygotowane prace. Wszyscy biorący udział w 
kiermaszu, oprócz stroików świątecznych i bogato 

zdobionych pisanek, mogli również podziwiać 
przedmioty zrobione z wosku pszczelego oraz 
serwetki wykonane na szydełku.  

Barbara Żarkowska 

Najmłodsi na kiermaszuKiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem. Fot. B. Żarkowska 
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Jedynka wita wiosnę
21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, która jest zapowiedzią słonecznych dni i budzenia się przyrody do życia. Pierw-

szy dzień astronomicznej wiosny,  to święto szczególne w uczniowskim kalendarzu. 

To również wyjątkowy dzień dla Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza  
w Kolbuszowej. Na ten dzień niezwykle starannie 
przygotowali się  wychowankowie świetlicy szkolnej. 
W ramach realizowanej od października innowacji 
pedagogicznej, prowadzonej przez panie: Annę 
Micał i Elżbietę Małozięć- powstało bajeczne, 
rozśpiewane, roztańczone, budzące emocje przed-
stawienie, a sala gimnastyczna zamieniła się w 
kolorową łąkę z szumiącą rzeką, pełną kwiatów, 
owadów, mieszkańców lasu  i cudacznych postaci.
Jako pierwsi inscenizację obejrzeli uczniowie klas 
I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego naszej 
szkoły. Dumni ze swoich koleżanek i kolegów 

ze szkolnej ławki, nagrodzili aktorów  gromkimi 
brawami. Pani dyrektor Dorota Rabczak nie kryła 
radości z ujawnionych przez dzieci niewątpliwych  
talentów aktorskich.
Po krótkiej przerwie pojawili się kolejni, mile ocze-
kiwani goście-  dzieci z kolbuszowskich przedszko-
li. Wsparcia w sprawnym przebiegu tej części wy-
darzenia udzielili niezawodni  członkowie szkolne-
go wolontariatu. Sala gimnastyczna wypełniła się 
małymi odbiorcami sztuki teatralnej. Emocje uka-
zane na scenie udzieliły się najmłodszych widzom. 
Przedszkolaki ekspresyjnie reagowały na postacie 
i rozgrywające się na scenie wydarzenia. Wraz z 
„Dziubalem Burym i Maciusiem Uśmiechalskim”  

powitały wiosnę i nie zwlekając,  postanowiły 
szukać wszędzie jej radosnych oznak.
Największą tremę mali aktorzy odczuli przed ostat-
nią grupą gości- rodzicami, na którą niecierpliwie 
oczekiwali do godzin popołudniowych. Jednakże 
rozbrykane podczas przerwy Świetliczaki wykaza-
ły  pełną mobilizację  i mimo ujawniającego się już 
zmęczenia, z wielkim zaangażowaniem  wcieliły się 
w swoje role i pokazały to, do czego przygotowy-
wały się od miesięcy.
Perfekcyjna gra, głośne śpiewy, wspólna zabawa 
i odpowiedzialne przekazanie treści zaskoczyło 
i rozczuliło dumnych rodziców swoich utalento-
wanych pociech.

 Anna Micał
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OGŁOSZENIA UMIG

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

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 dzierżawę.

 ■ 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 użyczenie.

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
Marek Gil

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina 
Kolbuszowa 
w Radiu Via! 

W drugi wtorek każdego miesiąca o 
godz. 12.35 na antenie Radia Via trans-
mitowana jest audycja poświęcona Gmi-
nie Kolbuszowa. 

W ramach programu „Podkarpacie lokalnie” 
zaproszeni goście opowiadają o bieżących spra-
wach dotyczących naszej gminy z zakresu inwe-
stycji, kultury i sportu. Zachęcamy do posłuchania 
audycji! 

Powtórka emitowana jest w drugi czwartek mie-
siąca o godz. 19.15.

Budowa 
sceny 

plenerowej w 
Kupnie 

26 marca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 
została podpisana umowa dotycząca budowy za-
daszonej sceny plenerowej o wymiarach 10x15m 
wraz z podłogą taneczną w miejscowości Kupno. 
Prace zostaną zrealizowane w ramach zadania 
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 
na obszarze LGD Siedlisko”. Wykonawca prac, 
którym jest Firma Budowlana „Guźda” został wy-
łoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu. 
Wartość inwestycji wynosi ponad 290 tys. zł.  
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W Starostwie Powiatowym, w 9. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, wyłożona została księga pamiątkowa. 
Fot. B. Żarkowska 

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ZST Uczestnicy środowej uroczystości 

Dziewiąta rocznica Katastrofy Smoleńskiej 
Księża, samorządowcy, młodzież oraz zaproszeni goście wzięli udział w obchodach 9. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. – 

Było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń współczesnej Polski – mówiła podczas obchodów Grażyna Pełka, 
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Po nim młodzież z ZST, przygotowa-
na przez nauczycielkę Barbarę Szafraniec przy-
pomniała zebranym tragiczne wydarzenia sprzed 
9 laty spod Smoleńska. Swój program rozpoczęli 
od emisji informacji prasowych, jakie docierały 
do Polaków rankiem 10 kwietnia 2010 roku, po-
twierdzających katastrofę lotniczą. – Każda z tych 
osób miała swoje marzenia i pasje. Każda z nich 
miała za sobą imponujący życiorys – wspominali, 
przedstawiając wybrane sylwetki osób, które tra-
gicznie zginęły w katastrofie lotniczej. - 10 kwiet-
nia 2010 roku Polskę dotknęła ogromna tragedia, 
96 wybitnych osobowości na czele z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim poniosło śmierć w drodze do 
Katynia. Lecieli tam z wielką misją patriotyczną. 
Lecieli, aby pokazać światu, że Katyń jest dla hi-
storii Polski ważny. Nie można zapomnieć, że 70 
lat temu na rozkaz Stalina NKWD wymordowało 
ok. 22 tysięcy polskich oficerów. Zginęli, bo byli 
wierni Polsce i swoim przekonaniom – mówili 
młodzi ludzie w swoim wystąpieniu. 
 

ŻYWA PAMIĘĆ 
Następnie wspomnieli ofiary ludobójstwa z 1940 
roku. Zacytowali Św. Jana Pawła II, który podczas 
spotkania z delegacją rodzin katyńskich powie-
dział: „Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 
na wiosnę 1940 r w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje są rozdziałem martyrologii polskiej, które nie 
mogą być zapominane. Ta żywa pamięć powinna 
być zachowana jako przestroga dla przyszłych 
pokoleń”.
- My także jesteśmy zobowiązani tę pamięć prze-
kazywać kolejnym pokoleniem Polaków – pod-
kreślała młodzież.

SYMBOLICZNE MIEJSCE 
Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
powiedział: „W katastrofie lotniczej wiele osób 
straciło swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, 
a Rzeczpospolita Polska wybitnych przedstawi-
cieli. Tego tragicznego dnia zginął nasz serdeczny 
przyjaciel Generał Bronisław Kwiatkowski, który 
pochodził z powiatu kolbuszowskiego z miejsco-
wości Mazury. Ziemia Smoleńska zabrała również 
Posła Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Deptułę – 
reprezentanta Ziemi Mieleckiej, Posłankę Grażynę 
Gęsicką – reprezentującą w Sejmie Podkarpacie, 
a także generała dywizji Kazimierza Gilarskiego 
i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława 

Zająca, którzy pochodzili z województwa pod-
karpackiego”. 
– Przypomnę, że ku ich pamięci, w 2014 roku, 
na froncie budynku Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej, wmurowana została tablica pa-
miątkowa. Stała się ona symbolicznym miejscem, 
w którym rok rocznie wspominamy uczestników 
tragicznego lotu, ale nie tylko. W naszej pamięci 
przywołujemy również pomordowanych w 1940 
roku w lesie katyńskim – mówił Starosta Kolbu-
szowski. 
 

DOTRZEĆ DO ŚWIADOMOŚCI ŚWIATA 
Następnie ks. Lucjan Szumierz wspólnie z zebra-
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Jaką szkołę wybrać?
Wielkimi krokami zbliża się moment, w którym obecni ósmoklasiści i gimnazjaliści z klas trzecich wybiorą szkołę średnią. 

Decyzja ta zwykle nie jest łatwa. Podpowiadamy o czym należy wtedy pamiętać. 
Dobry wybór szkoły to zgodny z zainteresowa-
niami i predyspozycjami, ale także taki, na który 
będzie w przyszłości zapotrzebowanie na rynku 
pracy. Rozwiązanie niemal idealne, ale warto się 
o nie pokusić. To, co może pomóc podjąć decyzję 
o wyborze szkoły to informacje zebrane w kilku 
grupach tematycznych. Oto one:
- wiedza o samym sobie, czyli zainteresowania, 
predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia
- wiedza o zawodach, czyli zakres obowiązków, 
czynności zawodowe, jakie trzeba będzie wyko-
nywać, wymagania i kwalifikacje, jakie trzeba 
zdobyć
- wiedza o systemie kształcenia i sieci szkół
- wiedza o rynku pracy - lokalnym, krajowym, 
globalnym.
Warto rozważyć dane zawarte w powyższych gru-
pach, zastanowić się nad nimi, przeanalizować 
je. W refleksjach mogą pomóc nam rodzice. Ich 
wiedza, doświadczenie, pragnienie, aby w życiu 
nam się dobrze ułożyło i abyśmy byli szczęśliwi, 
mogą mieć dużą moc. 

CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE?  
Na pewno powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, 
przybliżając im kryteria, które warto wziąć pod 
uwagę przy wyborze szkoły. Jeśli zdarzy się, że 
uczeń wybrał szkołę, która nam rodzicom nie od-
powiada - porozmawiajmy o tym. Spokojnie przed-
stawmy argumenty „za” i „przeciw”. Pamiętajmy 
jednak o tym, że wybór pod presją może zaowoco-
wać w przyszłości drugorocznością, trudnościami 
adaptacyjnymi, zdrowotnymi oraz wieloma innymi 
sytuacjami trudnymi. Pomóżmy dokonać prawidło-

wych wyborów i dajmy wsparcie w tym trudnym 
okresie naszym dzieciom. Pozwólmy, by pierwsza 
ważna decyzja edukacyjna była podejmowana w 
sprzyjających warunkach. Mamy na to wpływ jako 
dorośli, dostarczając na początek obiektywnych 
informacji o szkołach. 

POMOC Z ZEWNĄTRZ 
Wsparcia i fachowej pomocy udzielić również 
mogą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej z Kolbuszowej. Poradnia prowadzi 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach 
których organizowane są m.in. zajęcia grupowe 
aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i 
zawodu czy badania predyspozycji zawodowych. 
W placówce można również uzyskać indywidualne 
porady zawodowe. 

POTRZEBNE WSPARCIE 
Pracownicy poradni mają ogromne doświadcze-
nie w kwestii poradnictwa zawodowego. W roku 
szkolnym 2017/2018, badania predyspozycji 
zawodowych przeprowadzili w aż 11 szkołach 
powiatu kolbuszowskiego, po których odbywa-
ły się indywidulane rozmowy, ukierunkowujące 
na wybór dalszej ścieżki kształcenia, zgodnie z 
ujawnionymi zainteresowaniami. W sumie w ba-
daniach uczestniczyło 629 uczniów. Podczas nich 
uczniowie mogli pogłębić wiedzę o sobie, swoich 
możliwościach poznawczych, cechach osobowości 
czy zainteresowaniach zawodowych. Jak się oka-
zuje indywidulane rozmowy pokazały, że wielu 
uczniów potrzebuje pomocy i wsparcia w podjęciu 
decyzji o kierunku dalszej edukacji. 

CO JESZCZE JEST WAŻNE?
Warto również zastanowić się nad poziomem 
kształcenia w szkole, atmosferą, jaka panuje w 
danej placówce oraz zapoznać się z ofertą poza-
lekcyjną, a także: 
- osiągnięciami, jakimi szkoła może się pochwalić
- jej lokalizacją oraz dojazdem
- opinią znajomych, kolegów, koleżanek (waż-
ne, co mówi się w środowisku lokalnym o danej 
szkole)
- uzyskaniem konkretnych umiejętności, certy-
fikatów
- szansami znalezienia w przyszłości dobrej pracy
- sytuacją materialną rodziny.

ANALIZA 
To tyle i aż tyle. Niestety nie ma jednej recepty na 
dobry i mądry wybór szkoły średniej. Aby dokonać 
właściwego wyboru należy przede wszystkim do-
brze poznać samego siebie; swoje zainteresowania 
– zastanowić się czy są to zainteresowania humani-
styczne, matematyczne, przyrodnicze, techniczne 
czy np. sportowe; pomyśleć o swoich uzdolnie-
niach i umiejętnościach i określić je, czy są to 
uzdolnienia np. językowe, artystyczne, sportowe, 
naukowe, mechaniczne; zastanowić się nad swo-
imi cechami charakteru i temperamentem; wziąć 
pod uwagę swój stan zdrowia oraz odporność na 
stres i trudne sytuacje. Czynniki te w jakiś sposób 
pomogą nam zweryfikować siebie, nasze dążenia 
i oczekiwania. 

Barbara Żarkowska 

Wystąpienie Starosty Kolbuszowskiego Uczniowie prezentowali wybrane sylwetki osób, które zginęły 10 kwietnia 
2010 roku. Wspomnieli m.in. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, pochodzącego 
z Mazurów (gmina Raniżów)

nymi odmówił modlitwę za tragicznie zmarłych w 
Katastrofie Smoleńskiej oraz za pomordowanych 
w 1940 r. – Wszyscy oni oddali życie, aby prawda 
o ludobójstwie tysięcy bezbronnych jeńców pol-
skich dotarła do świadomości świata – mówił ks. 
Lucjan Szumierz. Ostatnim punktem uroczystości 
było złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową. 

OBECNI NA OBCHODACH 
W środowych obchodach udział wzięło kilkadzie-
siąt osób. Obecny był Poseł RP Zbigniew Chmie-
lowiec, przedstawiciele samorządu powiatowego 
- Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Wicestaro-
sta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Mieczysław 
Burek – Przewodniczący Rady Powiatu, radni 

powiatowi, przedstawiciele samorządu gminnego 
z Burmistrzem gminy Kolbuszowa Janem Zubą, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, poczty 
sztandarowe, strzelcy, harcerze, przedstawiciele: 
szkół, służb mundurowych, instytucji, stowarzy-
szeń i organizacji, młodzież oraz zaproszeni goście.

Barbara Żarkowska 
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

O Warsztatach Terapii Zajęciowej podczas sesji 
Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (28 marca) radni rozpatrywali sprawozdanie z działalności rehabili-

tacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2018 rok. Sprawozdanie złożyli Daniel Jaku-
bowski – kierownik WTZ w Kolbuszowej oraz jego zastępczyni Justyna Tęcza. 

Warsztaty w 2018 r. obejmowały różnymi formami 
rehabilitacji społeczno-zawodowej 65 osób niepeł-
nosprawnych z powiatu kolbuszowskiego. Zajęcia 
odbywały się w 11 pracowniach terapii zajęciowej, 
na sali rehabilitacji ruchowej, a także podczas spo-
tkań z psychologiem. Ponadto realizowane były 
wyjścia na basen oraz na salę sportową. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej są 
placówką dziennego pobytu dla osób o umiarko-
wanym bądź znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. Zajęcia odbywają się przez siedem godzin 
dziennie, pięć razy w tygodniu. Uczestnicy mają 
zapewniony transport samochodami przystosowa-
nymi do przewozu osób na wózkach, zaś osoby 
dojeżdżające środkami transportu publicznego 
mają pokrywane koszty biletów miesięcznych. 

Każdy z uczestników objęty jest indywidulanym 
Programem Rehabilitacyjnym, opracowanym 
przez Radę Programową Warsztatów, której za-
daniem jest ocena predyspozycji społeczno-za-
wodowych danej osoby i nakreślenie najlepszej 

drogi rozwoju. Ponadto każdy z uczestników ma 
zapewnioną opiekę psychologiczną. 
Budżet WTZ w 2018 roku wynosił ponad 1 mln zł 

(w tym środki PFRON 912 780 zł, środki samorzą-
du – 101 420 zł integracja społeczna uczestników 
– 5 350 zł). 

Opr. B. Żarkowska 

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego radni rozpatrywali sprawozdanie z działalności 
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2018 rok. Fot. 
B. Żarkowska 

Czcigodnemu 
Ks. LUCJANOWI 
SZUMIERZOWI 

Wicedziekanowi Dekanatu 
Kolbuszowa Wschód  

wyrazy otuchy 
i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

BRATA

składają

Starosta Kolbuszowski 
Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 

OBWIESZCZENIE
                Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 
2018r., poz. 2096)), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.1.2019

na wniosek Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego 
zs. 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, z 
dnia 18.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R 
Werynia-Kłapówka polegająca na budowie 
chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w 
miejscowości Werynia” oraz budowie kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Werynia w jednostce 
ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
1) na działkach wchodzących pod inwestycję w 
obrębie Werynia (położonych w liniach rozgrani-
czających teren inwestycji):

 ■ działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
1005/9, 1005/11, 817/1, 2111, 

2) działki dzielone pod inwestycję: 1005/16 
(1005/21, 1005/24, 1005/22, 1005/23), 1005/6 
(1005/27, 1005/28), 1005/7 (1005/25, 1005/26), 
1005/15 (1005/19, 1005/20), 1005/2 (1005/17, 
1005/18), 940 (940/2, 940/1, 940/3), 556/5 (556/7, 
556/8), 818/1 (818/4, 818/3), 821/39 (821/44, 

821/43), 1004 (1004/1, 1004/2), 999 (999/1, 999/2)  
na działkach wchodzących pod inwestycję w obrę-
bie Werynia (położonych w liniach rozgraniczają-
cych teren inwestycji):
 (w nawiasach wskazano działki po podziale. Po-
nadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki 
powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora).
3)  działki położone w terenie niezbędnym do re-
alizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 

a) w obrębie Werynia: 1005/3, 1005/16 
(1005/22, 1005/23).

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z doku-
mentami złożonymi przez wnioskodawcę, w po-
niedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni pracy 
Urzędu w godz. 730 – 1530 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbu-
szowa, ul. 11 Listopada nr 10, pokój 311 i w tym 
terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.
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Wesoła, przyjemna i pożyteczna wizyta 
W czwartek (4 kwietnia), w murach 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, 
gościliśmy grupę przedszkolaków z Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszo-
wej. Maluchy z dużą uwagą i nieskrywaną 
ciekawością słuchały o tym, czym zajmuje 
się urząd powiatowy.  

Przedszkolaki gościły m.in. w Wydziale Komuni-
kacji i Transportu, biurze informacji, sekretaria-
cie, gabinecie Starosty Kolbuszowskiego oraz sali 
konferencyjnej. Podczas swojego pobytu obejrzały 
również edukacyjny film o właściwym zachowa-
niu w lesie oraz przepytały – właściwie chyba z 
każdej dziedziny – Wicestarostę Kolbuszowskiego 
Wojciecha Cebulę. 

B. Żarkowska

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Starostwie Powiatowym

Finansowo
 Młodzi nie chcą martwić się na zapas.

68 proc. Polaków w wieku 18-24 lat nie myśli o 
emeryturze, ponieważ to dla nich zbyt odległy 
temat, a 52 proc. osób starszych nie chce martwić 
się na zapas - wynika z sondaży. Częściej taką 
odpowiedź zaznaczały kobiety. 
Im szybciej zaczniemy myśleć o emeryturze, tym 
efektywniej zaczniemy gromadzić środki na godne 
życie w przyszłości. Wypłata z ZUS to tylko jedno 
ze źródeł finansowania naszych potrzeb na emery-
turze. Wystarczy odłożyć 100-200 zł miesięcznie, 
aby po kilkunastu latach mieć znaczącą, dodatkową 
gotówkę. Na pewno warto także zadbać o udział 
w pracowniczych planach kapitałowych i zapytać 
swojego pracodawcę o szczegóły. Pierwsze grupy 
pracowników będą mogły z tego skorzystać już 
od 1 lipca 2019r.
Dzisiejsi 20-latkowie mogą otrzymać na emery-
turze niewiele ponad 30 procent ostatniej pensji. 
Choć to i tak optymistyczne założenia - to jest to 
obecnie najgorszy wynik w Europie. Dla porów-
nania Niemcy w ich wieku mogą liczyć na ponad 
50% ostatniej pensji, co i tak jest stosunkowo sła-
bym wynikiem wobec np. ponad 90% w Holandii 
i Danii, powyżej 70% w krajach Półwyspu Iberyj-
skiego, czy ponad 80% we Włoszech. 

Skąd tak złe prognozy? Po pierwsze na emeryturę 
zaczyna przechodzić pokolenie wyżu demogra-
ficznego, co oznacza, że świadczenia będą finan-
sowane ze składek pracującego już lub dopiero 
wchodzącego na rynek pracy pokolenia niżu de-
mograficznego. To będzie z roku na rok stanowiło 
coraz większe obciążenie dla systemu. Po drugie, 
niewielka liczba Polaków wybiera prywatne formy 
oszczędzania na starość. Mowa o III filarze, czyli 
m.in. IKE i IKZE. Po trzecie, system emerytalny 
jest skomplikowany, a demontaż OFE wprowadził 
tylko dodatkowe zamieszanie.
Rząd twierdzi, że mogą to zmienić pracownicze 
plany kapitałowe (PPK), czyli nowy filar emery-
talny. Oszczędzający mają w przyszłości dostawać 
z niego dodatkową emeryturę. Rząd liczy na to, 
że na systematyczne oszczędzanie zdecyduje się 
nawet 8,5 mln osób. Oby miał tym razem rację...

Kończąc życzę wszystkim, a w szczególności 
uczniom i nauczycielom stabilizacji wobec ostat-
nich wydarzeń w oświacie, a w okresie Wielka-
nocnym pogody ducha, zdrowia i radości oraz 
wszelkiego dobra, smacznego jajka i bardzo 
mokrego śmigusa - dyngusa!

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i 

absolwentem handlu zagranicznego; 
posiada ponad dwudziestoletnie 

doświadczenie zawodowe – pracując na 
stanowiskach kierowniczych w sferze 

finansów, zarządzania projektami (w tym 
restrukturyzacji) oraz importu  

w największych firmach Podkarpacia
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Trzy medale Szymka na Turnieju Grand Prix 
w Suchedniowie

W dniach 8-10 marca w Suchednio-
wie (woj. świętokrzyskie) odbył się turniej 
badmintona rangi Grand Prix. 
W turnieju wzięli udział zawodnicy Startu Widełka 
w składzie Kamil Malak w kategorii Młodzik, Oli-
wia Surowiec w kategorii Żak, Szymon Maciąg w 

kategorii Junior. Z trójki naszych zawodników na 
podium znalazł się tylko Szymon, który w starszej 
kategorii wywalczył trzy medale.
W grze pojedynczej brąz, w grze podwójnej z 
Michałem Matysiakiem (Hubertus Zalesie Gór-
ne) brąz, oraz brązowy medal w grze miesza-

nej z Zuzanną Luban (STB Energia Lubliniec).  
Z Zuzanną Luban Szymek przygotowuje się do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która od-
będzie się w maju. Para ta ma realne szanse wy-
walczyć medal na tych ważnych mistrzostwach.

Piotr Surowiec

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Kolbuszowej

23 marca na hali LO Kolbuszowa, odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej Pana Jana 
Zuby, edycja IV. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „KUPNO”, działający przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Kupnie. W turnieju uczestniczyło sześć zespołów siatkarskich z województwa podkarpackiego. 

Drużyny:
1. ZST im. Bohaterów Września 1939, z Kolbu-
szowej
2. AKS Rzeszów
3. TEAM Nienadówka
4. Joker Widełka
5. Spartakus Kolbuszowa Górna
6. UKS KUPNO
Zawody sportowe rozpoczęły się punktualnie o 
godzinie 9:00, na parkiecie hali sportowej LO Kol-
buszowa. Zebranych uczestników turnieju powitał 
prowadzący p. Tomasz Łępa redaktor Radia Leli-
wa. Przedstawił zaproszonych gości, a następnie 
poprosił o zabranie głosu Pana Marka Gila zastęp-
cy Burmistrza Kolbuszowej, który skierował kilka 
ciepłych i serdecznych słów do uczestników turnie-
ju życząc im osiągnięcia jak najlepszych wyników 
w imieniu własnym i Burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zuby. Z zaproszonych gości p. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Elżbieta Chmielowiec w kilku sło-
wach skierowanych do zawodników życzyła im 
rozegrania jak najlepszych zawodów w duchu fair 
play. Po słowach p. Marka Gila „Turniej uważam 
za otwarty”, p. Michał Potępa sędzia referent do 
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spraw sędziów zapoznał zawodników turnieju z 
wynikami losowania i kolejnością rozgrywania 
meczów.
W trakcie rozgrywania zawodów, praktycznie każ-
dy mecz stał na bardzo wysokim poziomie i był 
nacechowany wieloma ciekawymi akcjami siat-
karskimi na boisku. W grze można było zobaczyć 
zaangażowanie oraz poświęcenie i walkę o każdy 
punkt. Poziom zawodów był wyrównany, co przy-
czyniło się do spotkań, które kończyły tai brekiem. 
Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa 
uznania za udział w zawodach, zaangażowanie, 
walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair – 
play w jakim rozgrywane były zawody. 
W przerwach między meczami zawodnicy i ki-
bice korzystali z przekąsek i ciepłych posiłków 
przygotowanych przez panią Małgorzatę Antosz, 

której pomagały p. Aneta Sobolewska i p. Urszu-
la Niezgoda. Ogólnie w całym turnieju wzięło 
udział około 80 zawodników, podchodzących do 
rywalizacji z ogromnym zaangażowaniem i po-
święceniem.
Uczestnicy turnieju za osiągnięte wyniki otrzyma-
li dyplomy, puchary oraz nagrody indywidualne 
ufundowane przez sponsorów Wiosennego Tur-
nieju Piłki Siatkowej: Burmistrza Kolbuszowej, 
ZPOW ORZECH Kolbuszowa, E.LECLERC Mie-
lec, Regionalną Fundacje Serce w Kolbuszowej, 
BS w Kolbuszowej. 
Głównym celem imprezy  była dobra zabawa i 
krzewienie aktywności fizycznej oraz propago-
wanie piłki siatkowej, wśród młodzieży. Należy 
zaznaczyć, że taka impreza sportowa mogła się 
udać dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy 

uczniów i nauczycieli oraz pracowników Szkoły 
Podstawowej w Kupnie: p. Urszula Niezgoda, p. 
Aneta Sobolewska p. Małgorzata Antosz, p. Artur 
Brandys, p. Jacek Kret,  uczniowie i absolwenci 
SP Kupno: Joanna Dziuba, Karolina Dziuba, Ar-
kadiusz Borawiak, Hubert Antos, Piotr Wojtyczka, 
Rafał Opiela. Szczególne podziękowania należą 
się dla składu sędziowskiego: p. Michał Potępa, 
p. Łukasz Plizga i p. Jacek Kret.
Klasyfikacja końcowa w kategorii męskiej: 
1. UKS KUPNO
2. Spartakus Kolbuszowa Górna
3. AKS Rzeszów
4. Joker Widełka
5. Team Nienadówka
6. ZST w Kolbuszowa
Nagrody indywidualne: 
1. Najlepszy zawodnik turnieju – Wojtek Wojtycz-
ka
2. Najlepszy atakujący turnieju – Arkadiusz Bie-
stek
3. Najlepszy broniący turnieju – Maksymilian Kę-
dzierski
Mamy nadzieję, że na bazie współpracy z spon-
sorami i dzięki pomocy uczniów, nauczycieli i 
pracowników SP w Kupnie oraz sympatyków piłki 
siatkowej wraz z kolejnym nadejściem wiosny 
odbędzie się V edycja Wiosennego Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.
Zarząd UKS „KUPNO” wraz z komitetem orga-
nizacyjnym składa serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji 
turnieju, oraz mediom: Radiu Leliwa i Korso Kol-
buszowa za patronat medialny, wszystkim zapro-
szonym gościom i kibicom, którzy uświetnili swoją 
obecnością zawody sportowe.

Opracował: Witold Antosz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10,36- l00 Kolbuszowa  tel.:(17)744-57-23, fax: (17)744-57-23, e-mail: kolbuszowa.
piw@wetgiw.gov.pl, bip.piw.kolbuszowski.pl

ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń
Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania 

w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć 
w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku 
dostępny jest również w biurach powiatowych 
Agencji. 

1. Program skierowany jest do producenta rol-
nego:
o któremu został nadany numer ewidencyjny w 
trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
o który w związku z obowiązującym zakazem 
utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wpro-
wadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na 
podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, 
art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 
1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z 
późn. zm.) zaprzestali produkcji świń.
2. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej 
liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w 
którym został wprowadzony zakaz (jednak nie 
więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) 
i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku ka-
lendarzowym obowiązywania zakazu.
3. Średnioroczną liczbę świń ustala się, jako iloraz 
sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w 
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VI Wiosenny Rajd Nordic Walking
Uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół średnich gminy Kolbuszowa 

wzięli udział w VI Wiosennym Rajdzie Nordic Walking.

 Zawody zorganizowane przez Kolbuszowski 
Klub Nordic Walking odbyły się na terenie Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej z okazji 
pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. Imprezę 
otworzył Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, który 
przywitał zgromadzonych uczestników i życzył po-
wodzenia w rozgrywkach. Po ukończonym marszu 
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, 
a najlepsi uczniowie zostali dodatkowo nagrodzeni 
dyplomami oraz pucharami.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono 
zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były 
utrzymywane w gospodarstwie.
4. Do wniosku dołącza się:
o decyzję administracyjną wydaną na podstawie 
art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 
3 pkt 3a, art 47 ust. 1 lub art 48b ust. 1 pkt 2 lub 
ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn.
zm.) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń 

lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
o dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji 
administracyjnej zakazującej utrzymywania w go-
spodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospo-
darstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń, tj.: 
• dokumenty badania poubojowego, potwierdzone 

przez urzędowego lekarza weterynarii lub,
• dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za 

badanie poubojowe, (jako dokumenty rozlicze-
niowe pomiędzy urzędowym lekarzem weteryna-
rii a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub

• dokumenty handlowe o przewozie produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzezna-
czonych do spożycia przez ludzi lub produktów 
pochodnych kat. 2 lub

• dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub  z 
zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwier-
dzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/
zabicia lub

• faktury sprzedaży zwierząt.
• pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na 

wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na 
formularzu udostępnionym przez ARiMR.

5. Pomoc przyznawana jest w drodze Decyzji Kie-
rownika BP ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta 
świń. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
dostępny na stronie: 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html 
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Uczniowie ZSA-E w Weryni 
aktywni w Europie!

Uczniowie klas drugich i trzecich technikum, kształcących się w zawodzie technika ekonomisty biorą udział w projekcie 
„Aktywni w Europie”. Do tej pory w tego rodzaju przedsięwzięciu, w ramach stażu zawodowego, uczestniczyło 34 uczniów 

(żywieniowcy i architekci krajobrazu).  

Tym razem na podbój Królestwa Wielkiej Brytanii 
- 29 kwietnia poleci 17-osobowa grupa uczniów 
wraz z opiekunami. Ich pobyt za granicą potrwa do 
18 maja. Młodzież będzie brać udział w praktykach 
zawodowych, które odbywać się będą w firmach 
związanych z branżą ekonomiczną w Birmingham. 

UCZNIOWIE PRZYGOTOWANI 
Uczniowie biorący udział w projekcie zosta-
li do niego zakwalifikowani po spełnieniu 
określonych kryteriów podczas procesu re-
krutacji. Ekonomiści odbyli kurs języka an-
gielskiego branżowego, zorganizowanego 
przez ZSA-E w Weryni, uczestniczyli również 
w kursie pedagogiczno-kulturowym. 

CERTYFIKAT DLA UCZESTNIKÓW 
Partnerem ze strony angielskiej jest firma Polaris 
Enterpise Eu, której wieloletnie doświadczenie 
gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej pro-
gramu pobytu. Uczniowie podczas stażu zdobywać 
będą umiejętności zawodowe oraz językowe, a to 
wszystko będzie potwierdzone zdobyciem certyfi-
katu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność. 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 
W ramach  realizowanego projektu wszyscy 
uczestnicy będą mieć zapewniony przejazd na 
staż i powrót do kraju, ubezpieczenie OC, NW 
pokrywające koszty leczenia, zakwaterowanie, 
wyżywienie i wypłatę kieszonkowego podczas po-

bytu na stażu za granicą. W czasie wolnym od stażu 
uczestnicy będą objęci programem kulturowym, 
który umożliwi im poznanie Wielkiej Brytanii. 

LEPSZE SZANSE 
Realizacja projektu przyczynia się do zwięk-
szenia prestiżu szkoły w środowisku lokal-
nym oraz daje możliwość wykorzystania do-
świadczeń w zakresie programu POWER 
do realizacji kolejnych mobilności w przyszłości. 
Organizowane w szkole projekty dają również 
szansę młodym ludziom na lepszy start, a uzyskane 
przez nich nowe kwalifikacje zwiększą ich szanse 
na zdobycie pracy, zarówno na rynku  krajowym, 
jak i europejskim.

Opr. B. Żarkowska 

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, 

opowiadanie, wywiad lub utwór wierszowany. 
Maksymalna liczba znaków – do 8000 tysięcy 
(dotyczy utworów pisanych prozą), czcionka 12. 
Prace należy 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 
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
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Obchody 9. rocznicy Katastrofy 
Smoleńskiej 

W środę 10 kwietnia przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej zorganizowano 
obchody dziewiątej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hym-
nu państwowego w obecności pocztów sztan-
darowych. Następnie Dyrektor ZST Graży-
na Pełka przywitała zgromadzonych gości 
i zaprosiła do obejrzenia programu artystycz-
nego przygotowanego przez uczniów szkoły. 
Akademia nawiązywała do tragicznych wy-
darzeń w Smoleńsku oraz zbrodni katyńskiej 
z 1940 r. Po wystąpieniach wspólnie odmówiono 
modlitwę poprowadzoną przez ks. Lucjana Szu-

mierza Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świę-
tych w Kolbuszowej.
Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smo-
leńskiej. Wiązanki złożyli m.in. Zbigniew Chmie-
lowiec poseł na Sejm RP, Jan Szadkowski Prezes 
Zarządu Związku Sybiraków w Kolbuszowej, 
Franciszek Batory Wiceprezes Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” w Rzeszowie, przedstawicie-
le samorządu powiatowego- Józef Kardyś Starosta 

Kolbuszowski, Wojciech Cebula Wicestarosta oraz 
Mieczysław Burek Przewodniczący Rady Powiatu, 
przedstawiciele władz gminnych- Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej, Krzysztof Matejek Sekretarz 
Kolbuszowej oraz Krzysztof Wilk Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Jerzy Wilk Wójt Majdanu Kró-
lewskiego, a także przedstawiciele służb mun-
durowych, instytucji, organizacji społecznych i 
politycznych, szkół oraz harcerzy. 
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Tolerancja i miłosierdzie  
po kolbuszowsku

Kolbuszowscy rajcy pochylili się nad losem Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej
 i samorządowy palec na mapie wskazał, że najlepiej by było dzieci i młodzież ze 

Szkoły Specjalnej umieścić w kupieńskiej szkole. 

Spotkało się to z szybkim odzewem niektó-
rych rodziców z Kupna. W obawie przed tymi 
przenosinami rodzice kupieńskich dzieci skie-
rowali pismo do burmistrza, samorządowców 
i posła na sejm RP. Uważają oni, że dzieci 
niepełnosprawne  z Kolbuszowej Dolnej będą 
bezpośrednim zagrożeniem dla ich pociech. 
Jednocześnie zapewnili, że sami uczą swoje 
dzieci tolerancji, ale nie chcą ich u siebie, 
bo nie sposób uniknąć kontaktu z niepełno-
sprawnymi, którzy mogą mieć agresywne 
zachowania i mogą zarażać. ( tolerancja tak, 
pod warunkiem, że nas nie dotyczy). Ja pi-
szący te słowa, ojciec niepełnosprawnego 
syna stwierdzam, że takie dzieci nie zara-
żają, jeżeli już to grypą, ale dotkliwie mogą 
pobić wasze zdrowe pociechy, zdemolować 
obiekt i skutecznie mogą uprzykrzyć wam 
życie. Dlaczego ja mam to znosić? Gdzie jest 
wasze miłosierdzie? Dlaczego nie chcecie 
mi pomóc? Dlaczego zostałem sam z tym 
problemem, gdy los mnie tak doświadczył? 
Dzisiaj ja mam piekło na ziemi, a jutro rodzi-
cu z Kupna możesz ty zostać też upokorzony 
przez los? Byłem świadkiem jak matka nie-
pełnosprawnego dziecka zalewała się łzami 
czytając w lokalnej prasie tekst dotyczący 
obaw rodziców z Kupna. Nie byłoby dzisiaj 
problemu ze Szkołą Specjalną w Kolbuszowej 
Dolnej, gdyby nie lewicowa koalicja z Józe-
fem Frycem na czele, która w latach 2010-
2014 zaniechała rozbudowy tej placówki na 

rzecz szkoły w Weryni, bo taka była cena, 
by lewicowa koalicja była większości i bez 
której radny Fryc by sobie w radzie miejskiej 
nie porządził. Poprzednia rada miejska za-
dbała wówczas o dokumentację rozbudowy 
placówki w Kolbuszowej Dolnej. W latach 
2010-2014 wszystko upadło i do dzisiaj się to 
wlecze. Gdzie było wasze miłosierdzie lewi-
cowi radni, gdy głosowaliście na niekorzyść 
szkoły w Kolbuszowej Dolnej, kiedy na sesję 
rady 28 stycznia 2014r. przybyli licznie ro-
dzice niepełnosprawnych dzieci, prosząc was 
o kontynuowanie rozbudowy? Postąpiliście 
bez skrupułów. Daliście szansę dla szkoły w 
Weryni, odbierając nadzieję dzieciom niepeł-
nosprawnym. Chęć przewodzenia w radzie 
była silniejsza od poprawy warunków edu-
kacyjnych dla dzieci ze szkoły w Kolbuszo-
wej Dolnej. W latach 2014-2018 grupa Fryca 
przestała być większością w radzie miejskiej 
w Kolbuszowej i do dziś ją nie jest. Ale w 
tym okresie dokończono rozbudowę szkoły 
w Weryni, a wszelkie próby pochylenia się 
przed tematem szkoły w Kolbuszowej Dolnej 
kończyły się niczym, mimo, że radni miejscy 
byli już większością w radzie. To samorząd 
miejski jak i powiatowy w latach 2014-2018 
dopuścił się grzechu zaniedbania w stosunku 
do szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi. W 
polityce jak i w przyrodzie nie ma próżni. 
Przed ostatnimi wyborami samorządowymi 
wykorzystał to Józef Fryc. Ten sam Józef 

Fryc, który w 2014r. odbiera niepełnospraw-
nym dzieciom nadzieję, w 2018r. pojawia się 
w szkole w Kolbuszowej Dolnej i przed wy-
borami samorządowymi staje się ich „wielką 
nadzieją”. Obiecuje, że najlepszą drogą na 
rozbudowę szkoły jest kandydowanie do rady 
miejskiej osoby związanej ze szkołą, która 
dopilnuje tego jako przyszły radny. Znaczna 
część środowiska związanego ze szkołą w 
Kolbuszowej Dolnej chwyta zanętę Fryca. 
Jedyny efekt jest taki, że kandydująca w tym 
okręgu pani Agata Salamon jak na samorzą-
dową debiutantkę uzyskuje sporą liczbę gło-
sów, ale to i tak za mało by uzyskać mandat 
radnego. Fryc i tak dopina swego, bo pani 
Salamon pracuje na jego listę, a on sam zysku-
je rozgłos „wybawcy niepełnosprawnych.”  
I tak kończy się bajka o czerwonym kaptur-
ku z Frycem w roli wilka w owczej skórze. 
To dobrze, że obecni radni pochylają się nad 
problemami szkoły w Kolbuszowej Dolnej. 
Dzięki rodzicom z Kupna poznaliśmy już 
miejsce dla niepełnosprawnych dzieci. Jest 
nim szkoła w Kolbuszowej Dolnej, w której 
już od kilkunastu lat chore dzieci znajdują 
tolerancję i miłosierdzie społeczności Kol-
buszowej Dolnej.

Stanisław Gorzelany
Ojciec niepełnosprawnego Błażeja

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

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

www.dobreubezpieczenia.eu
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r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

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

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
Kontakt tel: 

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

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

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

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW
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5% przy pierwszej 
rejestracji 

rabatu

Zapraszamy:

zabawki

foteliki samochodowe

akc. do pielegnacji

wózki 3w1, spacerówki

smoczki

butelki

szczegóły na stron
ie

CENTRUM DZIECIECE

www.e-babylandia.pl



HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
OFERUJEMY:

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

r przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

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

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

www.walor.com.pl

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

WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

DRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


