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16. spotkanie z Niemcami 
w kolbuszowskiej Dwójce

Wymiana szkolna pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej a niemiecką szkołą Oberschule Apensen 
rozpoczęła się w maju 2003 roku i trwa nieprzerwanie od 16 lat.

 W bieżącym roku szkolnym w dniach 24.03.-
29.03.2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kolbuszowej gościła w swoich murach uczniów 
z niemieckiego Oberschule Apensen. Wizyta 18 
uczniów i 2 nauczycieli przebiegła w miłej, ser-
decznej atmosferze. Wspólnie uczestniczyliśmy 
w wielu wycieczkach. Nad przebiegiem całej im-
prezy czuwał dyrektor szkoły Jerzy Sitko. W pro-
gramie było m. in. spotkanie z dyrekcją, zwiedza-
nie szkoły, udział w lekcjach, wspólne rozgrywki 
sportowe.
Po zajęciach w szkole zwiedzano Muzeum Bombki 
choinkowej w Nowej Dębie, gdzie uczniowie obu 
szkół uczestniczyli w warsztatach tematycznych. 
Każdy uczeń mógł własnoręcznie udekorować 
bombkę choinkową, wszyscy uczniowie na pamiąt-
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kę otrzymali prezent w postaci bombki z własnym 
imieniem. 
W ramach poznawania kultury regionu goście 
z Niemiec wspólnie z uczniami z Dwójki zwie-
dzili Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
Miłym akcentem podczas przebywania na terenie 
Skansenu był udział w warsztatach kulinarnych 
oraz wspólne pieczenie i degustacja proziaków 
i tradycyjnego chleba. 

W trakcie 6-dniowego pobytu Niemców w Polsce 
uczestniczyliśmy również w 2-dniowej wycieczce 
do Warszawy.  W Warszawie wspólnie zwiedzono 
Zamek Królewski, podziwiano panoramę miasta 
z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki, 
w Centrum Nauki Kopernik uczestniczyliśmy 
w warsztatach oraz obejrzano fascynujący film 
„Halo Ziemia”. Uczestnicy wycieczki zwiedzili 
również Pałac Prezydencki i budynek Sejmu RP.

 Program 16. wymiany szkolnej dofinansował 
Burmistrz Kolbuszowej i międzynarodowa orga-
nizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 
 Za pomoc w przygotowaniu i sprawnym prze-
prowadzeniu wymiany szkolnej serdecznie dziękuję 
nauczycielom SP2 - p. Annie Januszek oraz nauczy-
cielom wychowania fizycznego – p. Maciejowi 
Cichoniowi i p. Grzegorzowi Gębarowskiemu.

Beata Mierzwa
nauczyciel języka niemieckiego

Parada Młodych Krokodyli już za nami! 
W środę, 8 maja w ramach Festiwalu Młodych 
Krokodyli w Mieście Nad Nilem barwny korowód 
przemaszerował z kolbuszowskiego Rynku do 
Miejskiego Domu Kultury. Dzieci przystrojone 
w kolorowe stroje i maski, na czele z Kolbusią i Nilu-

siem dumnie wędrowali ulicami naszego miasta. 
W korowodzie nie zabrakło także mażoretek oraz 
Orkiestry Dętej MDK. Przed budynkiem Urzędu 
Miejskiego uczestników parady przywitali słodką 
niespodzianką Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 

i zastępca Burmistrza Marek Gil. Następnie dzieci 
przemaszerowały do MDK, gdzie czekały na nich 
liczne konkursy, zabawy, koncert oraz poczęstunek. 
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Prezentacje Twórczości Ludowej 
Lasowiaków i Rzeszowiaków

W tym roku już po raz 23. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w dniu 2 czerwca zaprasza na spotkanie 
z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków!

P r e z e n t a c j e 
Twórczości Ludo-
wej Lasowiaków 

i Rzeszowiaków to naj-
większa doroczna impreza 

plenerowa organizowana 
w kolbuszowskim skansenie od 

1997 r. Jej założeniem jest po-
kazywanie zanikających już 
rzemiosł oraz autentycznej 

twórczości ludowej. 
W tym roku moty-
wem przewodnim 
jest prezentacja 
relacji między mi-

strzem a uczniem 
– relacji pozwalającej 

przekazać dziedzictwo 
kulturowe regionu następnemu 

pokoleniu. Organizatorzy przedsięwzięcia pra-
gną pokazać ową relację, zapraszając twórców 
ludowych i ich uczniów do skansenu. Mają także 
nadzieję zainspirować turystę pracą doświadczo-
nego twórcy.

W tym dniu w skansenie mistrzowie rzemiosła 
artystycznego będą na oczach odwiedzających 
przekazywać młodszym lekcję tak samo dotyczącą 

dziedzictwa materialnego (garncarstwa, rzeźbiar-
stwa, zabawkarstwa czy plecionkarstwa), jak i nie-
materialnego (śpiewu, tańca, gry na tradycyjnych 
instrumentach, obrzędów).

W PROGRAMIE:
godz. 12.30 – 15.30 w szkole z Trzebosi – pro-
jekcje filmów dokumentacyjnych związanych 
z dawnymi rzemiosłami i tradycyjną nauką gry 
na skrzypcach

godz. 12.30 – 17.00 – pokazy rzemiosł i twórczo-
ści artystycznej z warsztatami:
tłoczenie oleju lnianego wraz z poczęstunkiem

godz. 13.45
• krawiectwo i hafciarstwo – szycie i zdobienie 
strojów
• szydełkowanie – wyrób serwetek
• bibułkarstwo – wyrób kwiatów z bibuły
• wycinankarstwo – wyrób tradycyjnych wycinanek
• ziołolecznictwo – przygotowanie herbatek zio-
łowych
• malarstwo ludowe – wyrób makatek oraz zdo-
bienie drewnianych łyżek
• garncarstwo – wyrób naczyń na kole garncarskim
• rzeźba ceramiczna – lepienie figurek z gliny
• Pozostałe rzemiosła i dziedziny sztuki ludowej: 

wyrób dachówek, zabawkarstwo, plecionki z wikli-
ny, słomy, a także z korzenia sosny, rzeźbiarstwo

godz. 15.00 – 19.00 – występy na scenie:
• Kapela z Kolbuszowej
• Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Pod-
karpacka” z Kolbuszowej wraz z młodzieżą – tańce 
i przyśpiewki lasowiackie
• Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” z Hyżnego – 
tańce rzeszowskie i przeworskie
• Lidia Biały z Trzciany – uczennica Kazimierza 
Marcinka – śpiew oraz gra na skrzypcach i suce 
mieleckiej
• Kapela z Hyżnego
• Kapela Pawła Płudowskiego – mistrz i uczniowie
• „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego 
– widowisko obrzędowe „Jak Zosia leczyć się 
uczyła – czary i gusła lasowiackie”
• Kapela z Huty Komorowskiej
• Zespół Pieśni i Tańca „Wolany” wraz z Kapelą 
z Woli Zarczyckiej

Ponadto kiermasz rękodzieła artystycznego 
i kuchnia regionalna, o którą zadbają Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Mazurów i Kolbuszowej Górnej. 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem spra-
wuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Już dziś zapraszamy na Dni Kolbuszowej, które w tym roku odbędą się 8 i 9 czerwca na 
placu przy Krytej Pływalni „Fregata”. Podczas dwudniowego świętowania nie zabrak-
nie atrakcji muzycznych i kulturalnych, zarówno dla tych starszych jak i najmłodszych. 

8 CZERWCA (SOBOTA)
•  10:00  Zawody 4x4 quadów i samochodów 
terenowych na „Torze Glinianka”

• 17:00  „Złoty Ząb Kolbuszowskiego Krokody-
la”- prezentacje zespołów, grup MDK i placówek 
szkolnych z terenu Gminy Kolbuszowa 

• 18:45  Rompey - gwiazda disco polo

• 19:45  SEXBOMBA- gwiazda punk-rock 

• 21:00  Milano - gwiazda disco polo

• 22.00  Dyskoteka pod krokodylem 

• 22:45  Pokaz laserowy

9 CZERWCA (NIEDZIELA)
• 15:00  Olimpiada dla przedszkolaków 

• 17:00  Czym skorupka za młodu- blok eduka-
cyjno - rozrywkowy dla najmłodszych, prezen-
tacje przedszkolne. Animacje i występy dla dzieci 
w wykonaniu Ziemi Kolbuszowskiej, Zespołu Lu-
dowego Górniacy i Kapeli Ludowej Jurka Wrony. 

• 19:00  Lasowiackie Hulaki - gwiazda muzyki folk

• 20:00  Zouzy - wschodząca gwiazda muzyki pop

• 21:00  Top Grils - gwiazda disco polo 

• 22:00  Dyskoteka pod gwiazdami 

Dni 
Kolbuszowej 

2019! PROGRAM DNI KOLBUSZOWEJ 2019
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Kolęda wiosną?
Choć już jest wiosna, w Muzeum trwają prace nad projektem poświęconym kolędowaniu. 

Zakończono badania w terenie i opracowano zebrany materiał.

Poprzedni etap, czyli rozmowy z informatorami 
– tymi przedstawicielami społeczeństwa, którzy 
kolędują lub pamiętają tę tradycyjną formę – za-
kończył się. W grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. 
zespół osób pracujących przy projekcie „Kolędo-
wanie na Rzeszowszczyźnie” zbierał materiały 
w terenie. Potem nastąpiło żmudne i pracochłonne 
ich opracowywanie.
Transkrypcje wywiadów, fotografie i filmy poka-
zały, że zebrano materiały na temat bardzo rzadko 
spotykanych form kolędowania, np. „na kurki” 
(kiedy to kawaler wypowiadał odpowiednie życze-
nia w domu, gdzie mieszkała dziewczyna, do której 
chciał się zalecać lub gdy dzieci wypowiadały 
życzenia, po których przez cały rok kury u od-
wiedzanych gospodarzy miały się dobrze nieść) 
albo kolędowanie ubogich, kiedy do kolędujący 
w zamian za dobre słowo dostawali np. ziarno.
Zarejestrowano także wyjątkowy i rzadki na tych 
terenach zwyczaj kolędowania zapustnego i wio-
sennego. Badania zespołu dokumentowały także 
najnowsze zwyczaje, czyli tzw. orszaki Trzech 
Króli. Okazuje się, że zwyczaj ten nie jest kul-
tywowany tylko w dużych miastach, ale także 
w mniejszych miejscowościach, a nawet wsiach.
Eksploratorzy dokonali także transkrypcji rzadkich 
i ciekawych pieśni śpiewanych w tym czasie na 
Rzeszowszczyźnie, np. niezwykle interesującą 
melodię szopki zachowanej przez depozytariuszy. 

Została ona zapisana w całości i dzięki temu – 
miejmy nadzieję – uratowana od zapomnienia. 
Badacze zapisywali także scenariusze widowisk 
kolędniczych i kręcili filmy.
Kolejnym etapem prac nad projektem jest porząd-
kowanie i archiwizowanie opracowanych materia-
łów oraz redagowanie artykułów do planowanej 
publikacji.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

KOLBUSZOWA DLA KORY
,,Kolbuszowski Spleen” (10 maja 2019) to re-

alizacja pomysłu koncertowego Jolanty Lubery 
(wokalistki) i Czesława Łopaty (gitarzysty) oraz 
ich przyjaciół z nieformalnej ,,Grupy Twórców 
Osobliwie Niezależnych’’. Wydarzenie po kilku 
miesiącach prób wsparte przez Burmistrza Kol-
buszowej i pod wieloma honorowymi patronata-
mi, zostało zrealizowane w postaci muzycznego 
hołdu dla niedawno zmarłej Kory Jackowskiej 
z zespołu Maanam. Oprócz wyżej wymienionych 
twórców na scenie zobaczyliśmy innych wyko-
nawców. Perkusistę Przemysława Kutę, Tomasza 
Blicharza (instrumenty klawiszowe), licznie repre-
zentowaną rodzinę Skibów, braci Bartłomieja (gi-
tarzystę basowego) i Mateusza (gitarzystę) z żoną 
Agnieszką, jedną z trzech wokalistek koncertu. 
Listę solistek zamyka Monika Haptaś, nie licząc 
oczywiście blisko trzydziestu śpiewających z mie-
leckiego mieszanego chóru nauczycielskiego ZNP 
i S.C.K. pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. O Korze 
opowiedziała redaktor muzyczna polskiego radia 
Elżbieta Lewicka, przyjaciółka Jackowskiej. Sam 

koncert to realizacja ciekawego pomysłu swoistej 
artystycznej burzy mózgów miłośników talentu, 
wyjątkowego zjawiska, nieprzeciętnej osobowo-
ści, jakim była liderka zespołu Maanam. Projekt 
muzyczny Jolanty Lubery i przyjaciół ma też wa-

lor świeżości. Jest jedną z pierwszych prób, o ile 
w ogóle nie pierwszą w kraju  uczczenia w ten 
sposób tej wybitnej wokalistki. Trzeba przyznać , 
bardzo udaną, o czym przekonała się  zasłuchana 
publiczność szczelnie tego wieczoru wypełniająca 
salę Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
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Gminne Obchody Dnia Strażaka 
Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka zorganizowano w niedzielę 5 maja w Kupnie. Uroczystości połączone były 

z przekazaniem nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Kupna i Kolbuszowej 
Górnej. Podczas uroczystości dokonano również wręczenia odznaczeń resortowych dla zasłużonych druhów OSP. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w parafii Jana 
Chrzciciela w Kupnie, której przewodniczył kape-
lan krajowy strażaków ks. St. bryg. Jan Krynicki. 
Następnie strażacy wspólnie z Orkiestrą Dętą MDK 
z Kolbuszowej i zaproszonymi gośćmi przema-
szerowali na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie 
mały miejsce dalsze uroczystości- poświęcenie 
nowych samochodów pożarniczych i remizy, wrę-
czenie odznaczeń oraz okolicznościowe przemó-
wienia zebranych gości. Gratulowano strażakom 
pozyskanych pojazdów i podziękowano im za 
pełną zaangażowania pracę. Złożone zostały rów-
nież życzenia bezpiecznej służby i szczęśliwych 
powrotów z akcji. 
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wiceminister 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Senator RP 
Mieczysław Golba,  Poseł na Sejm RP, Przewod-
niczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków RP 
Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Kry-
styna Wróblewska, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Ewa Draus, Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej 
Babiec, Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW Bog-
dan Kida, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba,  Komen-
dant Powiatowy PSP w Kolbuszowej bryg. mgr 
inż. Jacek Nita, Komendant Powiatowy Policji 
w Kolbuszowej insp. Stanisław Babula, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kol-

buszowej dh Ryszard Skowron oraz Wiceprezes dh 
Tadeusz Serafin, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, instytucji, służb mundurowych i człon-
kowie OSP z terenu powiatu. 

Msza 
trydencka  

w maju
19 maja o godz. 18.00 w kościele z Rzochowa 
zostanie odprawiona msza św. trydencka.
Już stało się tradycją, że w każdą trzecią niedzielę 
miesiąca (od maja do października) Muzeum za-
prasza na nabożeństwo w dawnym rycie rzymskim. 
Warto posłuchać mszy w tej wyjątkowej i rzadkiej 
formie, po łacinie. Pracownicy Muzeum pragną 
również przypomnieć, że msze w dawnym rycie 
będą odprawiane w kościele św. Marka Ewange-
listy także 16 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 
września oraz 20 października.
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Bieg dla Janka Bytnara! 
W niedzielę 5 maja na sportowo uczczono pamięć urodzonego w Kolbuszowej bohatera Janka Bytnara. Biegacze oraz miłośnicy 

Nordic  Walking pokonali trasę 5 km ulicami Kolbuszowej. Pomimo deszczowej pogody w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. 

Impreza rozpoczęła się na terenie Liceum Ogólno-
kształcącego w Kolbuszowej. Nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci i młodzież wzięła 
udział w biegach krótkodystansowych. Na sali 
gimnastycznej zorganizowano kącik dla maluszka, 
strefę animacji, ściankę wspinaczkową i kiermasz 
prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, którzy przygotowali pamiątkowe medale dla 
wszystkich zawodników.
Zwycięzcy otrzymali puchary i upominki, które 
wręczyli Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Grze-
gorz Romaniuk Prezes Fundacji Na Rzecz Kul-
tury Fizycznej i Sportu, Justyna Tęcza i Daniel 
Jakubowski- przedstawiciele Fundacji Centrum 
Animacji Społecznej oraz Dariusz Fus Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. 

Obchody Święta Konstytucji 
W piątek, 3 maja w Kolbuszowej uroczyście obchodzono 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Po zbiórce pocztów sztanda-

rowych przy parkingu Państwowej Straży Pożarnej zebrani udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na obelisku Strażaków. 

O godz. 10. 30 odprawiono uroczystą mszę św. 
w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych w intencji 
Ojczyzny, Strażaków oraz mieszkańców Kolbuszo-
wej. Po nabożeństwie przemaszerowano do Miej-
skiego Domu Kultury. Pod tablicą upamiętniającą 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożono 
biało-czerwone wiązanki. 

Obchody zakończyła akademia w wykonaniu 

uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych z Weryni, którzy przygotowali mon-
taż słowno-muzyczny pt. „Święto Konstytucji 3 
Maja”. Wręczone zostały również nagrody laure-
atom Turnieju Wiedzy o Historii Regionu oraz V 
Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej.

W uroczystościach wzięli m.in. Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-

jewództwa Podkarpackiego Ewa Draus, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, 
Wicestarosta Wojciech Cebula, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba, poczty sztandarowe, przed-
stawiciele służb mundurowych, instytucji, szkół, 
środowisk kombatanckich, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy.
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...

DZIEŃ PINGWINA
Światowy Dzień Pingwina przypada 25 kwietnia. To święto ustanowione 

na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zaobserwowali, że przez 7 lat 
z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu, wracała 
na Antarktydę do swoich terenów lęgowych – za każdym razem właśnie 25 
kwietnia. W ten dzień naukowcy czekają więc na te sympatyczne zwierzaki, 
a dla dzieci jest to okazja do wzbogacenia swojej wiedzy o tych sympatycz-
nych zwierzętach. W tym dniu przedszkole przeniosło się do Lodowej Krainy. 
Dzieci bawiły się przy piosence o pingwinku, wyklejały pingwiny. Wszystko 
toczyło się wokół tych zwierząt. W tym dniu nikt się nie nudził. 

WARSZTATY Z UDZIAŁEM RODZICÓW
Dnia 26 kwietnia na zajęcia do grupy starszaków przybyli rodzice. W tym 

dniu zostały zorganizowane warsztaty, których celem było usystematyzowa-
nie wiedzy o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego, którego 20 
rocznica beatyfikacji przypada w tym roku i któremu poświęcony jest projekt 
edukacyjny realizowany w tym roku w placówce pt. „Rocznica beatyfikacji 
bł. Edmunda Bojanowskiego”. Dzieci i ich rodzice mieli możliwość zapo-
znania się z tą niezwykłą postacią, która za cel obrała sobie pomoc dzieciom 
najuboższym, z najbardziej zaniedbanych środowisk poprzez utworzenie dla 
nich ochronek, a także zakonu opiekującego się nimi.

Warsztaty miały także na celu zachęcić wszystkich do codziennego głośne-
go czytania dziecku. Przedszkolaki zainscenizowały krótkie wierszyki, które 
napisał poeta tworzący w okresie działalności ojca Edmunda, czyli Stanisław 
Jachowicz. Poezja, mimo upływu czasu i mijających epok nic nie straciła na 
swojej wartości, a przesłanie, które niesie jest wciąż aktualne. Natomiast gra 
małych aktorów zachwyciła zgromadzonych rodziców i opiekunów. Spotkanie 
było okazją również do przypomnienia sobie o zaletach głośnego czytania. 
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym, a dzieckiem,
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
• uczy myślenia, poprawia koncentrację,
• wzmacnia poczucie własnej wartości,
• poszerza wiedzę ogólną,
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,

• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.
Trzon warsztatów stanowiły natomiast zabawy dawne, które dziś są nieco 

zapomniane.  Mimo tego wszyscy znakomicie bawili się przy zabawach lu-
dowych, w których posługiwano się gwarą, czy językiem staropolskim. Na 
zakończenie spotkania, pozostając jeszcze w klimacie wielkanocnym, dzieci 
wraz z rodzicami wykonały zajączka ze skarpetki i ryżu. Zajęcia spotkały się 
z dużym zainteresowaniem i aplauzem ze strony zarówno dzieci jak i rodzi-
ców. Była to znakomita okazja do integracji całej społeczności przedszkolnej.

PARADA MŁODYCH KROKODYLI NAD NILEM
8 maja w ramach Festiwalu Młodych Krokodyli w mieście Nad Nilem 

Kolbuszowa Starszaki z przedszkola wzięły udział w organizowanej przez 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej paradzie. Dzieci wraz z paniami prze-
brały się w stroje, które bardzo wszystkim w grupie kojarzyły się z żyjącymi 
nad Nilem w Egipcie krokodylami – mianowicie w stroje starożytnych 
Egipcjan. Można było, zatem spotkać zarówno przystojnych faraonów jak 
i przepiękne Kleopatry. W słoneczne przedpołudnie wraz z dziećmi z innych 
placówek przedszkolaki spotkały się na kolbuszowskim rynku, aby następnie 
przemaszerować do Miejskiego Domu Kultury. Cały korowód prowadził Niluś 
i Kolbusia, Orkiestra Dęta MDK oraz urocze mażoretki. Przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego uczestnicy parady zostali przywitani przez Burmistrza 
Kolbuszowej Jana Zubę i Zastępcę Marka Gila. W MDK na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek oraz możliwość zaprezentowania się na scenie, występ 
grupy artystycznej i cała masa radości i zabawy.

Do ochronki przedszkolaki z paniami  wracali radośnie z maskotką kro-
kodyla oraz nagrodą Grand Prix w kategorii Małolat Krokodyl Paradny.

W przedszkolu obchodzony był Dzień Pingwina.
Warsztaty z udziałem rodziców przedszkolaków. 

Grupa Starszaków podczas Festiwalu Młodych Krokodyli w mieście Nad 
Nilem Kolbuszowa. 
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GŁOŚNE CZYTANIE W BIBLIOTECE
Dnia 13 maja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska 

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zorganizowała XIV edycję 
spotkań z serii „Cała Polska Czyta Dzieciom” – głośne czytanie przed-
szkolakom. Dzieci zostały zaproszone do czytelni im. dr K. Skowrońskiego, 
gdzie zaproszeni goście – pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 
przeczytali dzieciom kilka książeczek w niezwykle ciekawych aranżacjach.

Przedszkolaki z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kol-
buszowej.

„OKAŻ SERCE – PODZIEL SIĘ”
Przedszkole włączyło się w akcję charytatywną pod hasłem „Okaż serce 

– podziel się”, organizowaną przez Komisję Ochrony Środowiska, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Zbierano 
przybory szkolne oraz słodycze. Zebrane dary zostaną przekazane dla naj-
biedniejszych dzieci z Ukrainy z parafii Żytomierz pod opieką ks. Ryszarda 
Dziuby.

Anna Zawisza

Przedszkole włączyło się w akcję charytatywną pod hasłem „Okaż serce – 
podziel się”.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki 

składam wszystkim Mamom  

serdeczne życzenia i podziękowania za troskę, 

cierpliwość i trud włożony w wychowanie dzieci.

Doceniam rolę jaką pełnicie w rodzinie i społeczeństwie 

przekazując dzieciom wiele cennych życiowych wskazówek,  

aby wyrosły na odpowiedzialnych ludzi  

i wartościowych obywateli.

Wszystkim Mamom życzę dużo zdrowia,  

wytrwałości, optymizmu  

oraz zadowolenia ze swoich pociech.

  

                                             Burmistrz Kolbuszowej 

Jan Zuba
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26 maja obrońmy swoje prawa
26 maja obrońmy swoje prawa: do polskiej waluty, do wychowywania dzieci, do programu 500 plus, 300 plus, do bezpieczeń-

stwa - wymieniał Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec podczas zorganizowanej w dniu 13 maja konferencji.

Akcja PiS: obroń swoje prawo, została rozpoczęta 
na dwa tygodnie przed wyborami. Jej szczegóły 
przedstawili na poniedziałkowej konferencji Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestaro-
sta Kolbuszowski Wojciech Cebula oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Raniżów Jan Puzio.
Na ostatniej prostej kampanii ruszamy z akcją: 
OBROŃ SWOJE PRAWO”. 26 maja głosuj na 
Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego warto iść na 
wybory? Żeby w Polsce było po prostu normalnie. 
A normalność jest wtedy, kiedy np. wszyscy Polacy 
doświadczają wzrostu gospodarczego. Normalność 
to budowa wielkiego centrum komunikacyjnego 
w Polsce, a nie oparcie się, jak mówią liderzy 

opozycji o wielkie centrum 
w Berlinie – podkreślał 
podczas poniedziałkowej 
konferencji Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielo-
wiec.  

- Formacja, którą repre-
zentujemy stawia na obro-
nę polskich interesów. PE 
nie jest tylko instytucją 
unijną, która decyduje 
o jakiś mglistych spra-
wach. Ogromna część 
dyrektyw, rozporządzeń 
unijnych ma potem od-

zwierciedlenie w polskim prawie i wpływa na nasze 
codzienne życie - dodał 
Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Chmielowiec.
- Trzeba do tych wy-
borów iść.  Zachę-
cać wszystkich, żeby 
poszli. Korzystać ze 
wszystkich możliwości, 
by ci, którzy nas popie-
rają, którzy chcą żeby 
Polska trwała, którzy 
uważają, że warto być 

Polakiem, żeby oni wszyscy do tych wyborów poszli 
- zaznaczył Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech 
Cebula.
Przewodniczący Rady Gminy Raniżów Jan 
Puzio dodał, że to wybory o naprawdę bardzo 
wielką stawkę. To początek cyklu wyborczego. 
W ciągu roku będziemy decydować o losie Polski 
i Polaków. Będziemy decydować o tym, w którą 
stronę pójdziemy i będziemy, można powiedzieć, 
także decydować o tym, czy obronimy się przed 
zagrożeniami.  

Kolejne sprawy, które omawiane były podczas 
spotkania to m. in. prawo do polskiej waluty, prawo 
do wychowywania dzieci, nielegalna imigracja, 
obrona wartości chrześcijańskich, czy kupowanie 
towarów tej samej jakości.

Promocja 
Gminy 

Kolbuszowa 
na targach 
w Stalowej 

Woli!
W sobotę, 11 maja Gmina Kolbuszowa wzięła 
udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 
na stalowowolskich błoniach, które zostały zor-
ganizowane z okazji 15-lecia przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Tegoroczne targi odbywały 
się pod hasłem „Podkarpackie z tradycjami – Pol-
ska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim”. 
Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, 
Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny 
oraz Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy. 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich były okazją 
do promocji Gminy Kolbuszowa. Zaprezentowali-
śmy inwestycje, które w ostatnim czasie udało się 
zrealizować na naszym terenie dzięki wykorzy-
staniu funduszy unijnych. Ponadto zachęcaliśmy 
do odwiedzenia gminy przedstawiając jej atrakcje 
turystyczne,  zabytki oraz tereny inwestycyjne. 

W wydarzeniu uczestniczyło również Sto-
w a r z y s z e n i e  L o k a l n a  G r u p a  D z i a ł a -
nia Siedlisko z Kolbuszowej, gdzie Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich w ludowych stro-
jach prezentowały lokalne wyroby kulinarne 
i robótki ręczne, oraz Kompleks Turystyczny 
„Brzezóvka”. 

Szczegóły akcji pn. „Obroń Swoje Prawo” przedstawili na poniedziałkowej 
konferencji Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Kolbu-
szowski Wojciech Cebula oraz Przewodniczący Rady Gminy Raniżów Jan 
Puzio.
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KARTA ZGŁOSZENIA

Lista członków zespołu:

1……………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………………………..

5……………………………………………………………………………………………………..

Krótki opis zespołu (dla konferansjera – kto prowadzi zespół, kiedy został założony i przy jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuły utworów zgłaszanych do konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2019 r. (w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

 Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
 Huta Komorowska 32A
 36-110 Majdan Królewski

tel.  +48  15 811 12 64
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur 
proszę dzwonić  po  godzinie 15.00  nr tel. kom. 692528033 

Ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu. 

Imię i nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………...

Nazwa szkoły  …………………………………………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w konkursie 

Ja, niżej podpisana/ny potwierdzam zapoznanie się z regulaminem festiwalu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
zawartych w karcie zgłoszenia do festiwalu, przez organizatorów tj. Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego  „Serce bez granic”; Papieskie 
Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej oraz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej , do celów związanych z jego  udziałem 
w VIII Podkarpackim Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
pod hasłem „Serce bez granic”
 organizowanym przez wyżej wymienionych 25 maja 2019r. 

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku dziecka utrwalonego podczas festiwalu na stronie internetowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Ko-
złowieckiego  „Serce bez granic” w celu ogłoszenia wyników i promocji imprezy oraz organizatorów.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pocztą elektroniczną na adres:
festiwal.sercebezgranic@gmail.com 
z dopiskiem „Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej ”
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REGULAMIN

ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTI-
WALU
Organizatorami Festiwalu są:
- Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozło-
wieckiego „Serce bez granic”;
- Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
w Hucie Komorowskiej;
- Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomier-
skiej.
W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły 
w 3 kategoriach wiekowych:
 I kategoria – szkoły podstawowe klasy I – IV, 
 II kategoria – szkoły podstawowe klasy V – VIII,
 III kategoria – klasa III gimnazjum oraz szkoły 
ponadgimnazjalne.
Termin Festiwalu: 25 maja 2019 r. (sobota).
Miejsce Festiwalu: Muzeum Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32A, 
36-110 Majdan Królewski, powiat kolbuszow-
ski.
Zwycięzcami konkursu zostają soliści i zespoły 
wyłonione przez jury.
Przewiduje się nagrody dla najlepszych, zarówno 
w występach solowych, jak i zespołowych.
 
CELE FESTIWALU
Promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozło-
wieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na 
świecie.
Popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród 
ludzi młodych.
Integracja i współzawodnictwo różnych środowisk 
i organizacji.
Ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę.
Rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców 
piosenki o tematyce religijnej.
Ukazanie dorobku artystycznego amatorskich so-
listów i zespołów.
Propagowanie kulturalnych form spędzania wol-
nego czasu.
III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
Zwycięzców Festiwalu wyłania jury powołane 

przez organizatorów. Skład jury zostanie podany 
na początku Festiwalu.
Uczestnicy konkursu będą oceniani przez po-
wołane jury.
Każdy wykonawca (zespół, solista) wykonuje 
jeden utwór muzyczny na którym nie ciążą prawa 
autorskie o tematyce ewangelizacyjnej w czasie 
nie dłuższym niż 10 minut (jury zastrzega so-
bie prawo, że podczas konkursu może poprosić 
wykonawców o zaśpiewanie drugiego utworu).
Preferowany jest akompaniament własny.
Solistą jest osoba występująca na scenie samo-
dzielnie. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa 
w Festiwalu powinny składać się przynajmniej 
z dwóch osób.
Jury będzie oceniać:
- aranżację utworów,
- własny akompaniament,
- walory głosowe,
- dykcję,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
Postanowienia jury są ostateczne.
Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są 
atrakcyjne nagrody.
 
IV.WARUNKI ZGŁOSZENIA
1.Osoby zamierzające wziąć udział w Festiwalu 
zobowiązują się do nadesłania:
  Czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia za-
wierającej:
- listę członków zespołu;
 - krótki opis zespołu (dla konferansjera – kto pro-
wadzi zespół, kiedy został założony                  i przy  
jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.);
- tytuły utworów zgłaszanych do konkursu.
2.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 maja 
2019 r.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na ad-
res:
Muzeum Kardynała Adama Kozłowiec-
kiego SJ,  Huta Komorowska 32A
36-110 Majdan Królewski                                                                                                                        

VIII  Podkarpacki  Festiwal  
Piosenki  Ewangelizacyjnej 

im. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ 

pod hasłem 
„Serce bez granic”

Huta Komorowska, 25 maja 2019 r.

lub pocztą elektroniczną na adres:festiwal@
cardinalekozlowiecki.pl
z dopiskiem: „Festiwal Piosenki Ewangelizacyj-
nej „ tel. do kontaktu: kom.  15 811 12 64
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur  proszę 
dzwonić  po  godzinie 15.00  
nr tel. kom. 692 528 033
        3. Ze względów organizacyjnych, organi-
zatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia 
nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszo-
nego do konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest  równoznacz-
ne z akceptacją niniejszego regulaminu,                                      
VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki 
Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez 
granic”, oraz zgodą na rejestrację audio – video, 
fotografowanie oraz udostępnianie wizerunku na 
potrzeby organizatora.
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez orga-
nizatora będzie wiadomość zwrotna do nadawcy.
 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
- pełne nagłośnienie,
- ciepły posiłek w dniu występu (dla solisty lub 
zespołu),
- środki techniczne do odtwarzania podkładów 
muzycznych dostarczonych na płycie CD (pre-
ferowana jest jednak muzyka na żywo),
- organizatorzy nie zapewniają muzyków akom-
paniujących ani instrumentów.
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opie-
kuna. Opiekun uczestniczy w Festiwalu na pra-
wach uczestnika.
Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów 
mogą być – za zgodą organizatorów – bezpłatnie 
nagrywane, transmitowane oraz rozpowszechnia-
ne przez lokalne media.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
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VII.  SPRAWY INNE
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest rów-
noznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową 
za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga 
organizator Festiwalu.
 
VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃ-
COWE
- W konkursie nie mogą brać udziału soliści i ze-
społy prowadzone przez jurorów Festiwalu.
- Materiały dostarczone do organizatorów nie są 
odsyłane.
- Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwo-
łalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego po-
działu nagród.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie 
udzielania wyjaśnień o przyczynach zakwalifi-
kowania lub nie zakwalifikowania danego wy-
konawcy.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniej-
szenia czasu prezentacji konkursowych.
- Próba akustyczna dla przyjętych zespołów i so-
listów odbędzie się w dniu występu. Godzina jej 
rozpoczęcia zostanie podana w dniu występu.
- Organizatorzy sugerują wykonawcom, aby:
nie korzystali z tzw. „play back”, lecz zaprezento-
wali autentyczną, żywą muzykę,
zaprezentowali piosenki w języku polskim,
zaprezentowali piosenki, które stwarzają publicz-
ności możliwość włączenia się do śpiewu.
- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży 
uczestników Festiwalu.
- Za udział w konkursie festiwalowym zespoły 
i soliści nie otrzymują wynagrodzenia.
- Wszelkie rejestracje audio i video z przesłuchań, 
koncertu finałowego i koncertu laureatów, a więc 
transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV; 
rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następ-
nie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe 
i TV lub film, fotografowane dla celów prasowych 
i archiwalnych, mogą być dokonywane jedynie za 

zgodą kierownictwa Festiwalu i bez jakiejkolwiek 
odpłatności dla uczestników konkursu.
- Wszelkie materiały zarejestrowane podczas 
prezentacji festiwalowych, a więc nagrania au-
dio i video, zdjęcia są własnością organizatorów 
Festiwalu.
- Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w gestii 
uczestników Festiwalu.
 
RAMOWY PROGRAM FESTIWALU
Termin: 25.05.2019 r. (sobota) Huta Komorowska 
10.00  Msza św. uczestników Festiwalu w ko-
ściele parafialnym  pw. Świętej Rodziny w Hucie 
Komorowskiej 
11:00  Otwarcie VIII Podkarpackiego Festiwalu 
Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”.
Występy uczestników.
Występ Laureatów.
Wręczenia nagród .
Spotkanie Integracyjne.

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej 
Jadwidze Królowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Krakowie uczestniczyli 
w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 16 zespo-
łów z całej Polski.
Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów.
1. Aleksandra Dragan kl. VII
2. Aleksander Węglowski kl. VIII
3. Jakub Fabiński kl. III G        
Po przywitaniu drużyn nastąpiła prezentacja po-
szczególnych zespołów w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Nasi uczniowie wystą-
pili ze scenką pt. ,,Klęczany”. Kolejnym etapem 
konkursu był dwugodzinny test wiedzowy związa-
ny z okresem panowania Jadwigi, Jagiełły oraz sto-
sunków Polski z sąsiadami w okresie Jagiellonów. 
Następnie po przejściu zespołów na rynek odbyła 
się gra terenowa w Katedrze na Wawelu dotycząca 
poszczególnych obiektów historycznych.
Po obiadokolacji uczniowie zwiedzali Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. 
Następnego dnia po mszy świętej w krypcie św. 
Leonarda w Katedrze Wawelskiej odprawionej 
przez ks. prał. Zdzisława Sochackiego proboszcza 
Katedry na Wawelu i śniadaniu, uczniowie roz-
poczęli zwiedzanie Kopca Kościuszki.  Po kopcu 
Kościuszki oprowadzał uczniów sam Prezes Komi-
tetu Kopca Kościuszki dr hab. Mieczysław Rokosz, 

który po katastrofie Kopca wywołanej przez siły 
natury w 1997 r.  zabiegał o jego odbudowę, a na-
stępnie w niej uczestniczył. Uczynił on  z Kopca 
i tworzonego Muzeum Kościuszki  punkt edukacji 
obywatelskiej i patriotycznej wśród Polaków XXI 
wieku. Po obiedzie i pożegnaniu nasi uczniowie 
wrócili do domu.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zaintere-

sowaniem konkursem. Byli bardzo zadowoleni 
z organizacji konkursu oraz zwiedzania wybranych 
obiektów. Ostatecznie po trzech konkurencjach i po 
podliczeniu wyników na konkursie ogólnopolskim 
nasi uczniowie  zajęli 6 miejsce, ustępując 2 punk-
tami do ścisłej trójki.

Dr Eugeniusz Lis
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Kolbuszowa, 15.05.2019 r.
AB.6740.5.1.2019

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096), w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWIADAMIA

O WYDANIU DECYZJI NR D/I/1/19 Z DNIA 15.05.2019R.

(ZNAK SPRAWY: AB.6740.5.1.2019)
dla Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego zs. 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 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,

na działkach wchodzących pod inwestycję w obrębie Werynia (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
1) 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) 
(w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwe-
stycję i przechodzące na własność inwestora).
3) działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 
 w obrębie Werynia: 1005/3, 1005/16 (1005/22, 1005/23).

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy drogi.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8,00 do 16,00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 – 15,30 w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 311. 
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w w/w decyzji. Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego ogłoszenia.

Maturzyści powodzenia!
239 maturzystów z powiatu kolbuszowskiego przystąpiło (6 maja) do egzaminu 

dojrzałości. Maturzyści – trzymamy za Was kciuki. Połamania piór i powodzenia! 

Maturalny maraton rozpoczął się w poniedzia-
łek (6 maja). Abiturienci najpierw przystąpili do 
obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka 
polskiego na poziomie podstawowym. Potem 
zmierzyli się z matematyką, językiem obcym oraz 
przedmiotem dodatkowym. 
W naszym powiecie najwięcej maturzystów przy-
stąpiło do egzaminu dojrzałości w Zespole Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej – 108, 96 – w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, zaś 
najmniej w Zespole Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych w Weryni – 35. 

Barbara Żarkowska 
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Są pieniądze na rewitalizację Kolbuszowej! 
Projekt Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przygotowany w partnerstwie z Powiatem Kolbuszowskim 

i Parafią pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej dotyczący rewitalizacji miasta, zajął pierwsze miejsce na liście projektów zakwali-
fikowanych do dofinansowania w ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Tym samym Gmina Kolbuszowa 
otrzyma wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości prawie 10 mln zł. 

W ramach programu rewitalizacji Gmina Kolbu-
szowa planuje wykonanie następujących przed-
sięwzięć:
• przebudowę budynku gospodarczego przy ul. 
Narutowicza i utworzenia w nim Domu Pobytu 
Dziennego Seniora,  
• zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Nil, 
• przebudowę budynku dworca w Kolbuszowej 
i zagospodarowanie jego otoczenia. 

Dzienny Dom Seniora przeznaczony będzie dla ok. 
30 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Celem 
jego działalności ma być zapewnienie osobom 
starszym różnych form aktywności: ruchowej, edu-
kacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 
Planowane zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki 
Nil obejmuje przebudowę ul. Parkowej, budowę 
deptaka, budowę sceny do imprez plenerowych 
oraz wyposażenie otoczenia w stoły do gier i ławki. 
W ramach zadania powstaną również nowe miejsca 
postojowe przy ul. Narutowicza. 

Budynek dworca w Kolbuszowej zostanie prze-
budowany i zmodernizowany. Zakłada się kom-
pleksową modyfikację energetyczną budynku, 
przebudowę przyłączy elektroenergetycznych, 
wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
teletechnicznych, instalację oświetlenia ulicznego, 
a także wyposażenie placu wokół dworca w ele-
menty małej architektury i zieleni. W wyniku re-
alizacji inwestycji zmieni się układ i przeznaczenie 
pomieszczeń. Część prac przy budynku związana 
z obsługą pasażerów będzie prowadzona w ramach 
projektu Podmiejska Kolej Aglomeracyjna- dzięki 
współfinansowaniu Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 
Na powyższe zadania Gmina Kolbuszowa planuje 
przeznaczyć ok. 14 mln zł. 

Pozostałe etapy projektu będą przeprowadzone 
przez Powiat Kolbuszowski i Parafię
p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Powiat 
Kolbuszowski planuje:

• przebudowę części budynku byłych warsztatów 
szkolnych przy ul. Jana Pawła II 
• utworzenie parkingu na terenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości
• przebudowę i rozbudowę budynku strzelnicy na 
terenie LO w Kolbuszowej.
Natomiast Parafia pw. Wszystkich Świętych wy-
kona przebudowę „Katechetówki” oraz zaadpatuje 
pomieszczenia w podziemiach budynku kościoła 
na potrzeby Domu Wsparcia Rodziny. 
Koszt tych inwestycji wyniesie około 4,5 mln zł.
Nazwa projektu: „Ograniczenie problemów spo-
łecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa 
poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie 
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz  
z zagospodarowaniem ich otoczenia”
Wartość projektu: 18 546 540,32 zł
Kwota dofinansowania: 9 971 545,67 zł

Budowa obwodnicy w Kolbuszowej Górnej
W dniu 15 kwietnia br. odbyła się oficjalna inauguracja budowy tzw. małej obwodnicy Kolbuszowej, która połączy drogę 

krajową nr 9 Radom- Rzeszów z drogą wojewódzką nr 987 Kolbuszowa- Sędziszów Małopolski. 

W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczy-
li m.in. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam 
Hamryszczak, Posłowie na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec i Bogdan Rzońca, Wojewoda Pod-
karpacki Ewa Leniart, Wicemarszałkowie Woje-
wództwa Podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, 
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, Dyrektor Podkar-

packiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso 
oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych w Mielcu. 
Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych go-
ści i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez 
ks. Stanisława Krasonia Proboszcza Parafii pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszo-
wej Górnej, nastąpiło symboliczne wbicie pierw-
szej łopaty na placu inwestycji. 
Budowana obwodnica Kolbuszowej to trakt o dłu-

gości ok. 1200 metrów, który w Kolbuszowej Gór-
nej połączy dwie drogi: drogę krajową nr 9 z drogę 
wojewódzką nr 987. W ramach inwestycji zostaną 
wybudowane dwa ronda oraz ścieżka rowerowa. 
Prace obejmą także przebudowę mostu na rzece 
Górnianka. Droga będzie oznakowana, oświetlona 
i wyposażona w elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
Inwestycja, która ma kosztować prawie 8,5 mi-
liona złotych, dofinansowana jest ze środków 
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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.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil, ZASTĘPCA BURMISTRZA

OGŁOSZENIA UMIG

ROD „PREFABET” KOLBUSZOWA 
uczestnikiem konferencji 

O roli i znaczeniu ogródków działkowych w miastach rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się 11 kwietnia br. 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6,2 
miliona złotych. Wykonawcą przedsięwzięcia jest 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu. 
Prace mają potrwać do października br.  
Celem inwestycji jest przede wszystkim zmniejsze-
nie natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej, skró-

cenie czasu przejazdu i poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Poprawa komunikacji przyczyni 
się również do powstania nowych terenów inwe-
stycyjnych w naszym mieście. 

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli rodzinnych 
ogrodów działkowych z całego województwa. 
– Rodzinne ogrody działkowe odgrywają ważną 
rolę w życiu mieszkańców miasta, stając się nie 
tylko miejscem aktywnego wypoczynku i rekre-
acji dla działkowców i członków ich rodzin, ale 
także oazą nieskażonej przyrody. Warto zazna-
czyć, iż działkowcy coraz aktywniej włączają się 
w życie lokalnych wspólnot, organizując wiele 
imprez, spotkań i pokazów. Dzięki ich pracy 
i zaangażowaniu, chętnych na korzystanie z tych 
atrakcji nie brakuje, bo przecież każdy z nas 
lubi spędzać czas w otoczeniu kwiatów i zieleni, 
których tak bardzo mieszkańcom miasta brakuje. 
Ogrody działkowe jako miejsca wkomponowane 
w układ architektoniczny wielu miast, nie stoją 
na przeszkodzie w ich rozwoju, gdyż harmonijne 
współżycie ogrodów i infrastruktury miejskiej 

sprawdza się w wielu przypadkach – 
powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa 
Leniart.
Wojewoda odczytała również list skiero-
wany do uczestników spotkania przez Mar-
szałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
Swoją reprezentację w osobie Andrze-
ja Chmielowskiego Prezesa Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „PREFABET” miała 
też Kolbuszowa.

Prezes ROD „PREFABET” był również 
jednym z prelegentów konferencji na której 
przedstawił działalność ogrodu i współpracy ROD 
z Urzędem Miejskim w Kolbuszowej w ramach 
wspólnej realizacji  innowacyjnego projektu pt. 
„Dzieci uczą się ogrodnictwa”. Projekt zyskał 
szeroką akceptację zaproszonych gości oraz pre-
zydentów miast z woj. Podkarpackiego (Łańcut, 
Dębica, Tarnobrzeg).     

Łącznie na terenie województwa podkarpackie-
go funkcjonuje 161 rodzinnych ogrodów działko-
wych prowadzonych przez Stowarzyszenie Ogro-
dowe Polski Związek Działkowców, które zajmują 
powierzchnię ogólną 1307,4552 ha.

ROD „PREFABET” KOLBUSZOWA
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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

Będzie sportowa strzelnica przy Liceum!
Milionowy projekt, w ramach którego powstanie między innymi strzelnica sportowa, ale też profesjonalna kuchnia służąca 

do prowadzenia szkoleń zawodowych w profesjach związanych z gastronomią oraz parkingi, uzyskał akceptację 
i dofinansowanie. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. 

Projekt, którego liderem jest Gmina Kolbuszowa 
przygotowany został w partnerstwie z Powiatem 
Kolbuszowskim i Parafią pw. Wszystkich Świę-
tych w Kolbuszowej. Każdy z partnerów wskazał 
zadania, które wymagają realizacji i służyć będą 
mieszkańcom. A tych jest całkiem sporo. W ra-
mach przyznanego dofinansowania, które wynosi 
9 971 545 zł zostanie przebudowany i rozbudowa-
ny  budynek strzelnicy na terenie LO w Kolbuszo-
wej; przebudowana zostanie także część budynku 
byłych warsztatów szkolnych przy ul. Jana Pawła 
II oraz utworzony zostanie parking przy Inkuba-
torze Przedsiębiorczości. 

ROLA POWIATU 
Zadania te realizowane będą przez Samorząd 

Powiatowy i w sumie kosztować będą 2 251 927,70 
zł, przy czym dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Regionalnego wyniosą 1 
685 275,65 zł. – Cieszę się, że projekt, w ramach 
którego wykonanych będzie tak wiele zadań zyskał 
akceptację i został ulokowany na pierwszym miej-
scu – mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 
– My ze swej strony jako Samorząd Powiatowy, 
w ramach tego projektu, będziemy realizować trzy 
zadania. Wśród nich jest m.in. przebudowa i rozbu-
dowa strzelnicy na terenie Liceum Ogólnokształcą-
cego. Strzelnica ta pełnić będzie funkcję społeczną, 
sportową oraz rekreacyjną – dodaje szef Powiatu. 

– Ponadto chcemy przebudować część budynku 
byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej na 
kuchnię wraz zapleczem oraz przebudować parkin-
gi przy Inkubatorze Przedsiębiorczości. Kuchnia 
służyć będzie m.in. do prowadzenia szkoleń za-
wodowych w zawodach Kucharz i Cukiernik oraz 
praktyk zawodowych dla technikum hotelarstwa. 
Do kuchni zakupione zostanie profesjonalne wypo-
sażenie – wyjaśnia Starosta Józef Kardyś.   

Przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym znajduje się już kompleks lekkoatletyczny oraz boisko 
wielofunkcyjne. Teraz powstanie sportowa strzelnica. 

W RAMACH PROJEKTU 
Wszystkie zadania realizowane będą w ramach 

projektu pn. „Ograniczenie problemów społecz-
nych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa po-
przez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie 
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz 
z zagospodarowaniem ich otoczenia”. Jego wartość 
wynosi 18 546 540 zł, kwota dofinansowania 9 
971 545 zł. 

Barbara Żarkowska  

Drogi powiatowe będą przebudowywane 
W najbliższym czasie przebudowanych zostanie aż sześć odcinków dróg powiatowych. Nowa nawierzchnia pojawi 

się w Porębach Kupieńskich, Dzikowcu, Porębach Dymarskich, Zapolu, Ostrowach Tuszowskich oraz Kolbuszowej Górnej. 

Jak informuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej przetarg 
na to zadanie został już rozstrzygnięty. Podpisana 
została również umowa. W sumie wszystkie prace 
remontowe na sześciu odcinkach dróg powiato-
wych kosztować będą 868 861 zł. Zostaną one sfi-
nansowane z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego. 
Drogi, planowane do przebudowy to:  

 → droga powiatowa Nr 2 150 R Kupno – Brat-
kowice – Trzciana, w Porębach Kupieńskich na 
długości 675 m za kwotę 127 830 zł 

 → droga powiatowa Nr 1 212 R Lipnica – Dziko-
wiec – Widełka, w Dzikowcu na długości 1,2 km. 
Koszt prac wyniesie 283 195 zł. 

 → droga powiatowa Nr 1 220 R Wielkie Pole – 
Poręby Dymarskie – Mechowiec, w Porębach Dy-
marskich na długości 853 m. Inwestycja kosztować 
będzie 156 436 zł. 

 → droga powiatowa Nr 1 227 R Trześń – Domat-
ków – Bukowiec – Kupno, w Zapolu na długości 
231 m. Koszt zadania: 47 889 zł. 

 → droga powiatowa Nr 1 157 R Mielec – Toporów 

– Ostrowy Tuszowskie, w Ostrowach Tuszowskich 
na długości 308 m. Przebudowa drogi ma zamknąć 
się w kwocie wynoszącej  102 326 zł. 

 → droga powiatowa Nr 1 216 R Kolbuszowa Gór-
na – Kłapówka, w Kolbuszowej Górnej na długości 
602 m. Inwestycja ma kosztować 151 185 zł.

Prace remontowane mają zostać wykonane do 
końca maja. 

Barbara Żarkowska
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Mieszkańcy Powiatu Kolbuszowskiego 
uczcili Narodowe Święto Trzeciego Maja! 

Nasza ojczyzna jest wolna, ale czy bezpieczna? Co robisz dla swojej Ojczyzny? Jak o nią dbasz? – te i wiele innych pytań 
stawiał ks. Lucjan Szumierz podczas homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy Św., odprawionej w intencji Polski oraz miesz-

kańców powiatu kolbuszowskiego w piątek (3 maja),  podczas obchodów 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uroczystości związane z obchodami 
228. Rocznicy Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja rozpoczęły się już o godz. 
8.00 rano pobudką, zaserwowaną 
przez Orkiestrę Dętą Miejskiego 
Domu Kultury z Kolbuszowej. Mu-
zycy przeszli przez kolbuszowski 
Rynek oraz osiedla, przypominając 
głośnymi dźwiękami o majowym 
święcie. 

PRZEMARSZ 
Następnie poczty sztandarowe, or-
kiestra, delegacje oraz zaproszeni 
goście przemaszerowali spod placu 
parkingowego Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej, 
w uroczystym pochodzie na cmentarz 
parafialny, gdzie przy Obelisku Stra-
żaków odmówiona została modlitwa 
w intencji wszystkich strażaków. Zło-
żone zostały również kwiaty przez 
poszczególne delegacje. 

W INTENCJI 
MIESZKAŃCÓW 

Kolejnym punktem piątkowych 
obchodów było złożenie kwiatów 
w kruchcie kolbuszowskiej kolegia-
ty przed tablicą, upamiętniającą 100. 
Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, którą ufundowali mieszkańcy 
powiatu kolbuszowskiego. Następ-
nie wszyscy zebrani wzięli udział we 
Mszy Św., której przewodniczył ks. 
Dziekan Kazimierz Osak, po której 
nastąpił przemarsz ulicami Kolbu-
szowej pod Miejski Dom Kultury. 
Tam tradycyjnie przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty przed tablicą, poświę-
coną uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 

WRĘCZENIE NAGRÓD 
Dalsza część uroczystości odbywa-
ła się już wewnątrz Domu Kultury. 
Rozpoczął ją referat okolicznościo-
wy wygłoszony przez nauczycielkę 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych z Weryni Bernadetę Ol-
szówkę. Po nim młodzież z ZSAE 
z Weryni w przygotowanym pro-
gramie artystycznym przypomniała 
czym była Konstytucja uchwalona 
228 lat dla Polski i Polaków. Ostat-
nim punktem było wręczenie nagród 
laureatom XIX edycji Turnieju Wie-
dzy o Historii Regionu, noszącej im. 

Haliny Dudzińskiej oraz 
V Powiatowego Kon-
kursu Twórczości Pa-
triotycznej pn. „Powiat 
Kolbuszowski-Moja 
Mała Ojczyzna”.

UCZESTNICY 
OBCHODÓW  

W święcie narodowym, 
upamiętniającym 228. 
rocznicę uchwalenia 
Konstytucj i  3 Maja 
wzięło udział kilkadzie-
siąt osób. Obecne były 
władze Powiatu Kolbu-
szowskiego z Wicesta-
rostą Kolbuszowskim 
Wojciechem Cebulą oraz 
Przewodniczącym Rady 
Powiatu Mieczysławem 
Burkiem, a także władze 
gminne z burmistrzem 
Janem Zubą i  Prze-
wodniczącym Rady 
Miejskiej Krzysztofem 
Wilkiem. W uroczysto-
ści bardzo licznie udział 
wzięły także poczty 
sztandarowe. Obecny 
był m.in. poczet Ko-
mendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 
Komendy Powiatowej 
Policji w Kolbuszowej, 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Nadleśnictwa, 
Powiatu Kolbuszowskie-
go, Gminy Kolbuszowa, 
instytucji państwowych, 
szkół, Związku Harcerstwa Polskie-
go oraz organizacji społecznych. 

W obchodach uczestniczyli również 
przedstawiciele środowisk komba-

tanckich, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy powiatu.

Barbara Żarkowska 

Wręczenie nagród laureatom V Powiato-
wego Konkursu Twórczości Patryiotycznej

Akademia w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 

Złożenie kwiatówModlitwa w intencji strażaków na cmentarzu

W uroczystości bardzo licznie udział wzięły poczty sztandaroweUroczysty przemarsz. Fot. B. Żarkowska

Uroczysta Msza Św.
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Rodzice na medal 
Jeden złoty i trzy srebrne medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” wręczono we wtorek (30 kwietnia), w budynku 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej rodzicom, których trzech lub więcej synów pełniło służbę wojskową.

W tym zacnym gronie znaleźli się: 
Anna Maziarz z gminy Cmolas, Bar-
bara i Wiesław Czachor z gminy Kol-
buszowa, Józefa i Władysław Kopeć 
z gminy Dzikowiec oraz Genowefa 
Sudoł z gminy Majdan Królewski. 

ZAPROSZENI GOŚCIE 
Uroczystość wręczenia medali 

odbyła się we wtorek (30 kwietnia). 
Rozpoczęła się od odśpiewania hymnu 
państwowego. Wzięli w niej udział: 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, 
Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, 
Szef WSzW płk dr inż. Mariusz Stopa, 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
przedstawiciele samorządów gmin-
nych, przedstawiciel Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej i Wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość Oddział Rzeszów ppor. Fran-
ciszek Batory, ks. Lucjan Szumierz, 
dyrektor ZST w Kolbuszowej Graży-
na Pełka, Zastępca Dowódcy Okręgu 
Strzeleckiego insp. Piotr Panek  wraz 
z strzelcami ZST. Obecny był poczet 
sztandarowy z Ośrodka Poligonowego 
Wojsk Lądowych-Dęba oraz trębacze 
z Orkiestry Garnizonu Rzeszów. 

ZGODNIE Z CEREMONIAŁEM 
Medale, jakie zostały wręczone ro-

dzicom nadane zostały decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej. Uroczystość 
odbywała się zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym i rozpoczął ją Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Mielcu ppłk 
Mirosław Ciesielski. Uroczystość za-
kończona została odegraniem Pieśni 
Reprezentacyjnej WP. Na koniec przed 
zebranymi wystąpili uczniowie z Ze-
społu Szkół Technicznych. 

W DOWÓD UZNANIA 
Medal „Za zasługi dla obronności 

kraju” ustanowiony został przez Sejm 
ustawą z 21 kwietnia 1966 r. Stano-
wi on uznanie dla osób, które swoją 
pracą lub działalnością przyczyniły 
się do rozwoju i umocnienia obron-
ności kraju. Medal ten nadawany jest 
również w celu okazania wysokiego 
uznania rodzicom, którzy wychowali 
wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych 
żołnierzy: złoty medal – rodzicom, któ-
rych co najmniej pięcioro dzieci pełniło 
nienagannie czynną służbę wojskową; 
srebrny medal – rodzicom, których tro-
je lub czworo dzieci pełniło nienagan-
nie czynną służbę wojskową. 

Barbara Żarkowska 

Kilka słów do zasłużonych rodziców skierował Starosta Kolbuszowski 

Podczas uroczystości wyróżniony został także Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 

Pamiątkowe odznaczenia otrzymała również Ewa Leniart-Wojewoda 
Podkarpacki oraz Zbigniew Chmielowiec-Poseł na Sejm RP

W ceremonii przekazania medali zasłużonym rodzicom uczestniczyli 
również włodarze gminni

Uroczystość wręczenia medali w Starostwie Powiatowym. Fot. B. Żar-
kowska 

Pamiątkowe zdjęcie
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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

Uroczyste rozdanie nagród!
W czwartek (11 kwietnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, laureaci XV Powiatowego Konkursu na Ludowe Ozdo-

by Wielkanocne otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. W wydarzeniu tym uczestniczył Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech 
Cebula oraz dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bardan. 

Wicestarosta Kolbuszowski pogratulował wszyst-
kim zwycięzcom osiągniętych wyników oraz po-
dziękował rodzicom i nauczycielom za propago-
wanie wśród najmłodszych tradycji ludowej. A ta, 
jak się okazuje, jest wśród nich bardzo popularna. 
Świadczy o tym liczba prac, która została dostar-
czona na konkurs. W sumie do Starostwa przynie-
sione zostały 174 prace. Wszystkie z uwagą i sta-
rannością obejrzeli pracownicy Muzeum Kultury 
Ludowej, którzy wytypowali laureatów I,II i III 
miejsca oraz wyróżnionych.

Klasy I-III 
Kategoria „pisanki” 
I – Lena Marut - Szkoła Podstawowa w Woli 
Raniżowskiej; Nikola Grochala - Szkoła Podsta-
wowa w Woli Raniżowskiej 
Kategoria „serwetki, wycinanki do koszyczka” 
I – Julia Kusik - Szkoła Podstawowa w Lipnicy 
II – Emilia Wawrzonek - Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy 
III – Bartosz Puzio - Szkoła Podstawowa 
w Krzątce 
Wyróżnienie: Małgorzata Piersiak - Szkoła 
Podstawowa w Zielonce

Kategoria „stroik świąteczny” 
II – Zuzanna Olko - Szkoła Podstawowa im. 
prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie; Kacper 
Pruś - Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Kategoria „palmy do 50 cm” 
I – Gabriela Żyła - Szkoła Podstawowa w Woli 
Raniżowskiej 
II – Adrian Sitarz - Szkoła Podstawowa w Kol-
buszowej Górnej 
III – Małgorzata Piersiak - Szkoła Podstawowa 
w Zielonce 
Wyróżnienia: Łucja Predko - Szkoła Podsta-
wowa w Raniżowie; Andżelika Wojnar - Szkoła 
Podstawowa w Staniszewskiem

Kategoria „palmy powyżej 50 cm”  
I – Piotr Posłuszny, Patryk Skrzypczak, Konrad 
Kopeć - Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie 
II – Oliwia Urban, Gabriela Róg - Szkoła 
Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego 
w Cmolasie

Klasy IV-VI 
Kategoria „pisanki” 
I – Karolina Żyła - Szkoła Podstawowa w Rani-
żowie 
II – Małgorzata Konsur - Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy; Edyta Konsur - Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy 
III – Nadia Marut - Szkoła Podstawowa w Ra-
niżowie 
Wyróżnienia: Wiktor Marut - Szkoła Podstawo-

wa w Woli Raniżowskiej; Maksymilian Starzec 
- Szkoła Podstawowa w Weryni; Zuzanna Kasza 
- Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Kategoria „serwetki, wycinanki do koszyczka” 
I – Radosław Grądziel - Szkoła Podstawowa 
w Woli Raniżowskiej 
II – Nikodem Krawiec - Szkoła Podstawowa 
w Komorowie 
III – Krzysztof  Saj - Szkoła Podstawowa 
w Przedborzu

Kategoria „stroik świąteczny” 
I – Anna Pałka - Szkoła Podstawowa w Trzę-
sówce 
II – Maksymilian Konsur - Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy 
III – Milena Zielińska - Szkoła Podstawowa 
w Przedborzu 
Wyróżnienia: Wiktoria Kluk - Szkoła Podsta-
wowa w Przedborzu

Kategoria „palmy do 50 cm” 
I – Dawid Żyła - Szkoła Podstawowa w Woli 
Raniżowskiej; Radosław Grądziel - Szkoła Pod-
stawowa w Woli Raniżowskiej 
II – Michał Surowiec - Szkoła Podstawowa 
w Kolbuszowej Górnej

Kategoria „palmy powyżej 50 cm” 
I – Julia Pomykała, Julia Słuja, Aleksandra Rze-
szutek - Szkoła Podstawowa w Raniżowie 
II – Kamila Kretowicz, Justyna Niezgoda, Eweli-
na Niezgoda - Szkoła Podstawowa w Widełce

Klasy VII-VIII i gimnazjum 
Kategoria „pisanki” 
I – Tomasz Gul - Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Mechowcu 
II – Oliwia Urban - Szkoła Podstawowa im. prof. 
Jana Czekanowskiego w Cmolasie 
III – Oliwia Bogacz - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Mechowcu 
Wyróżnienia: Martyna Ślączka – Szkoła Pod-
stawowa w Trześni

Kategoria „serwetki, wycinanki do koszyczka” 
I – Nadia Płaza - Zespół Szkół im. ks. Prałata S. 
Sudoła w Dzikowcu 
II – Cezary Grądziel – Zespół Szkół w Woli Ra-
niżowskiej 
III – Emilia Konsur - Zespół Szkół im. ks. Prała-
ta S. Sudoła w Dzikowcu

Kategoria „stroik świąteczny” 
I – Kinga Dudek - Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach Tuszowskich 
II – Emilia Konsur - Zespół Szkół im. ks. Prałata 
S. Sudoła w Dzikowcu 
Wyróżnienia: Rafał Kosiorowski - Szkoła Pod-
stawowa w Woli Rusinowskiej 

Kategoria „palmy do 50 cm” 
I – Klaudia Sitarz – Szkoła Podstawowa w Kol-
buszowej Górnej; Natalia Puzio, Julia Pyryt - 
Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej 
II – Wiktoria Kulig, Karol Kulig – Szkoła Pod-
stawowa w Krzątce 
III – Marcelina i Jan Mazur - Szkoła Podstawo-
wa w Siedlance 
Kategoria „palmy powyżej 50 cm”
II – Kinga Dudek - Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach Tuszowskich 
Wyróżnienia: Wojciech Mokrzycki, Norbert 
Micek - Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Cze-
kanowskiego w Cmolasie

Szkoły średnie  
Kategoria „pisanki” 
I – Karolina Konsur - Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej 
II – Marcin Puzio - Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej 
III – Mateusz Ozga - Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej

Kategoria „palmy do 50 cm” 
I – Karolina Konsur - Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Kategoria „palmy powyżej 50 cm” 
I – Mateusz Dziuba, Patryk Starybrat - Zespół 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej 
II – Hubert Niezgoda, Tomasz Zięba – Zespół 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Barbara Żarkowska 

Uroczyste wręczenie nagród. Fot. B. Żarkowska 

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 30820



Finał XI Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy
29 kwietnia 2019 r. odbył się finał XI Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy,  w Zespole Szkół Agrotechniczno- Ekonomicz-

nych w Weryni. Hasłem tegorocznych rozważań literackich stała się temat ,,Bezpieczna przestrzeń”.

W dzisiejszych czasach temat bezpieczeństwa 
jest często poruszany w mass mediach. Często 
słyszymy o sytuacjach zagrażających życiu, o róż-
nego rodzaju zamachach, także o cyberprzemocy. 
Poszukujemy i pragniemy spokoju, przyjaznej 
przestrzeni, z dala od zatłoczonych ulic, hałasu czy 
lęku. O takiej bezpiecznej przestrzeni pisali w tym 
roku uczniowie - młodzi poeci, pisarze, a swoje 
prace prezentowali podczas finału XI Powiatowego 
Konkursu Poezji i Prozy, który odbył się tradycyj-
nie  w ostatni poniedziałek kwietnia w Zespole 
Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni.
Konkurs miał  charakter powiatowy i adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Początkowo młodzież 
przesyła  swoje teksty nigdzie dotąd niepubliko-
wane, a specjalnie powołane  przez organizato-
rów  jury kieruje najlepsze prace do finału.  Mógł 
to być  wiersz, cykl wierszy  lub utwór pisany prozą 
w jednym egzemplarzu, który później jest  recy-
towany lub odczytany przez samego uczestnika. 
Jury konkursu zawsze ocenia oryginalność uję-
cia tematu, pomysłowość formy i kompozycję,   
a także poziom językowy  prezentacji.
Tegoroczny finał był nietypowy także za sprawą 
nowo wydanej książki „Harmonia zdarzeń”, któ-
ra jest zbiorem wybranej poezji i prozy uczniów 
biorących udział w tym konkursie w latach 2008-
2018r.  Można tam przeczytać nagrodzone, cieka-
we i oryginalne wiersze i teksty prozatorskie z po-
przednich edycji. Książka została wydana dzięki 
zaangażowaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Werynia, które otrzymał dofinan-
sowanie z ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Wsi Werynia,i   współfinansowana jest  ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach działania 
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatyw LEADER, poddziałanie 19.2 Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Książka powstała też dzięki 
bardzo dobrej współpracy z pracownikami, dy-
rekcją i gronem pedagogicznym  ZSA-E w We-
ryni. Publikacja powstała dzięki pracy zespołu 
redakcyjnego: Stanisława Olszówki, Katarzyny 
Wachowskiej, Lucyny Kwaśnik i Katarzyny 
Cesarz. 
Konkurs rozpoczął się krótką etiudą teatralną 
w wykonaniu uczennicy ZSAE-E pt.,, Bezpiecz-
na przestrzeń”, następnie  XI edycje konkursu 
otworzył dyrektor szkoły Stanisław Olszówka,  

gratulując  przejścia  surowego etapy  zakwali-
fikowania się do konkursu. 
Warto przypomnieć, że aby móc zaprezentować 
swój poemat czy prozę należało przesłać swój 
autorski tekst do organizatora konkursu. Na-
stępnie tekst, poddany był krytyce i ocenie przez 
surowe jury odrzucające  teksty nie nadające 
się do publicznej prezentacji.  Tym bardziej do-
puszczony tekst  do konkursu, jest równoznacz-
ny z oceną celującą dla autora i jego twórczości. 
Jest wyrazem uznania i wyróżnienia  autora 
i tekstu, a co za tym idzie opiekuna i szkoły.    
W czasie przerwy konkursu zawsze czekają na 
przybyłych smakowite przekąski, które są przygo-
towane specjalnie na to święto przez nauczycieli – 
tzw. Żywieniowców wraz z ich uczniami: Kierunku 
żywienia i usług gastronomicznych. 
Jury w składzie: Hubert Pomiankiewicz prze-
wodniczący, Agnieszka Kużdzał,  poeci i akto-
rzy z  TEATRU ROZMAITOŚCI im. Stefana 
Ostrowskiego działający przy Domu Kultury 
Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu , 
Katarzyna Wachowska  ZSA-E  i Katarzyna 
Cesarz, po wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków konkursu przyznali następujące  miejsca 
i wyróżnienia. Nagrodzeni zostali następujący 
uczniowie w XI Powiatowym Konkursie Poezji 
i Prozy pt. ,,Bezpieczna przestrzeń” w poszcze-
gólnych kategoriach:

W kategorii PROZA -  szkoły podstawowe i gim-
nazjalne przyznano: 
I miejsce Natalia Mazur z SP nr 1 w Kolbuszowej, 
trzy równorzędne II miejsca przyznano: Oldze 
Róg z SP nr 1 w Kolbuszowej,  Karolinie Mo-
krzyckiej z Gimnazjum w Dzikowcu i Lidii Tylutka 
z Szkoły Podstawowej w Weryni, dwa równo-
rzędne  III miejsca otrzymały:  Kinga Czachor 
z Majdanu Królewskiego i  Anna Ziętek z SP w  
Komorowie.
Wyróżnienia otrzymały: Karolina Baran (SP 
Werynia), Julia Fila, Daria Czachor, Karolina 
Mokrzycka (SP Cmolas), Klaudia Maciąg, Inga 

Micek, Patrycja Wołosz (SP Majdan Królewski), 
Alicja Halat, Ewelina Sitarz, Martyna Ragan ( SP 
nr 1w Kolbuszowej), Anna Kopeć (SP w Kop-
ciach), Wiktoria Cholewa, Kinga Nawój ( SP 
w Dzikowcu).

W kategorii  PROZA -  szkoły ponadgimnazjalne 
nagrody otrzymały za zajęcie:
I miejsca: Wiktoria Matusik z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno- Ekonomicznych  w Weryni, II 
miejsce: Aleksandra Chudzik z  LO w Kolbu-
szowej,dwa równorzędne  III miejsca otrzyma-
ły: Anna i Agnieszka Pomykała ZSA- E w Weryni, 
wyróżnienie otrzymały: Justyna Czajkowska i Pa-
trycja Gaweł  z LO w Kolbuszowej, Anna Micha-
łek z ZSA- E w Weryni

W kategorii POEZJA -  szkoły gimnazjalne przy-
znano:
I miejsce: Martynie Puzio ze SP w Majdanie 
Królewskim, dwa równorzędne II miejsca przy-
znano: Oliwii Komanieckiej z Gimnazjum w Dzi-
kowcu i Beacie Sondej ze SP w Mazurach, III 
miejsce otrzymała: Nadia Płaza z Gimnazjum 
w Dzikowcu.
Wyróżnienia otrzymały:  Natalia Gul (Szkoła 
Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej), Oliwia Ko-
siorowska, Gabriela Ofiara, Agata Snopek (Gim-
nazjum w Dzikowcu), Alicja Łeptuch, Aleksan-
dra Stec i  Gabriela Kwarta ( Szkoła Podstawo-
wa w Komorowie), Aleksandra Zagroba, Gabriela 
Miroś, Katarzyna Mazur (SP Cmolas)..

 W kategorii POEZJA -  szkoły ponadgimnazjalne 
jury przyznało: 
I miejsce: Patrycji Gielarowskiej z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych  w Weryni, II 
miejsce: Kindze Maciąg z Zespołu Szkół Agro-
techniczno-Ekonomicznych  w Weryni, III miej-
sce: Justynie Czajkowskiej z LO w Kolbuszowej. 
Wyróżnienie przyznano: Beacie Stochla z  LO 
w Kolbuszowej. www.zswerynia.pl 

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzy-
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mały książkę pt.,, Harmonia zdarzeń” zbiór poezji 
i prozy uczniów biorących udział w Powiatowym 
Konkursie Poezji i Prozy w Weryni w latach 2008-
2018”.

Jury i organizatorzy konkursu podkreślają  wy-
soki poziom  prac młodych literatów i poetów 
w tegorocznym konkursie. Różnorodność tekstów 
i wrażliwość młodych artystów, zapewne stanie się 
pretekstem do napisania II tomu prozy i poezji, 
prac uczniów z powiatu kolbuszowskiego, bio-
rących udział w Powiatowym Konkursie Poezji 
i Prozy organizowanym przez ZSA-E w Weryni. 
Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do udziału 
w przyszłym roku. 

„HARMONIA ZDARZEŃ”
Serdecznie zachęcamy do zainteresowania się  
książką pt. „Harmonia zdarzeń”, która jest zbiorem 
wybranej poezji i prozy uczniów biorących udział 
w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy organizo-
wanym w latach 2008-2018 dla uczniów z powiatu 
kolbuszowskiego, do dzisiaj. Do  nabycia jest ona  
w szkole ZSA-E w Weryni ( bezpłatnie).  
Publikacja jest zbiorem zebranych ciekawych 
i oryginalnych wierszy oraz tekstów prozatorskich 
z 10 edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy. 
Książka została wydana dzięki zaangażowaniu 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Wsi Werynia, które otrzymało dofinansowanie 
z ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-

stująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarzą-
dzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Wsi Werynia, i   współfinansowana jest  ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach działania 
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatyw LEADER, poddziałanie 19.2 Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Książka powstała też dzięki 
bardzo dobrej współpracy z pracownikami, dy-
rekcją i gronem pedagogicznym  ZSA-E w We-
ryni. Publikacja powstała dzięki pracy zespołu 
redakcyjnego: Stanisława Olszówki dyrektor 
ZSA-E, Katarzyny Wachowskiej pomysłodaw-
czyni konkursu nauczycielka ZSA-E w Weryni, 
Lucyny Kwaśnik Prezes i Katarzyny Cesarz 
Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Wsi Werynia. Pomysł na powstanie 
tej książki, zrodził się po zakończeniu X powia-
towego konkursu poezji i prozy w 2018r.  
 Od września 2018 r. rozpoczęły się prace redakcji 
przy przepisywaniu tekstów, które pomysłodaw-
czyni konkursu przetrzymywał pieczołowicie od 
2008 roku do dziś. Jak to bywa niektóre teksty były 
napisane odręcznie, inne przepisane i przekazane 
na konkurs  tylko w formie wydruku… . Pracy było 
dużo. Dzięki stronie internetowej www.zswerynia.
pl , można było odnaleźć już archiwalne zdjęcia 

do tejże publikacji i z wielką satysfakcją oddać 
w ręce czytelnika podczas XI edycji konkursu 29 
kwietnia 2019 r. 
Powstała  książka ,, Harmonia zdarzeń” to zbiór 
wierszy i prozy, podzielony na rozdziały pod 
tytułem:  Wiosenne przebudzenie,  Zimowe ma-
rzenia,  Letnie refleksje i Jesienne pojednania… 
Kolejne rozdziały to Życie na poczekaniu, Okno na 
świat, Wszystko od nowa, Radość życia, Leśne po-
tyczki i na koniec tytułowy rozdział pt.  Harmonia 
zdarzeń. Uzupełnieniem do poezji i prozy, jest  ar-
tykuł ,, O szkole” i jej historii, którą napisał  bardzo 
ciekawy sposób Stanisława Olszówki dyrektora 
szkoły ZSA-E w Weryni. Autor z pasją  przedstawił 
historię szkoły. Artykuł jest zbiorem informacji 
o rodzie Tyszkiewiczów byłych właścicieli  wsi 
Werynia, pałacu i  parku. Równie  ciekawy, od 
strony socjologicznej i kronikarskiej jest artykuł 
Lucyny Kwaśnik, prezes Stowarzyszenia na  Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Weryni, która opisuje po 
raz pierwszy  dziewięcioletni bo od 2010 r. dorobek 
pracy społecznej członków  stowarzyszenia we 
wsi Werynia.  

Harmonia zdarzeń jest nie tylko tytułem ale też 
i odzwierciedleniem wielu zdarzeń, które postępu-
jąc jedne po drugich doprowadziły do powstania 
tej książki.   

Zachęcam do lektury wybranych prac z okresu 
ostatnich dziesięciu lat!

K.C. i K.W.

Konkurs Patriotyczny rozstrzygnięty! 
W środę (24) Komisja Konkursowa rozstrzygnęła V Powiatowy Konkurs Twórczości Patriotycznej  

pn. „Powiat Kolbuszowski-Moja Mała Ojczyzna”. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej już po raz 
piąty zorganizowało Powiatowy Konkurs Twór-
czości Patriotycznej. W tym roku przyświecało 
mu hasło „Powiat Kolbuszowski-Moja Mała 
Ojczyzna”. W sumie w konkursie wzięło udział 
50 uczniów ze szkół podstawowych, oddziałów 
gimnazjalnych oraz średnich z naszego powiatu. 
Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej, 
literackiej lub prezentacji multimedialnej nawią-
zującej do hasła przewodniego. 
Wszystkie dostarczone prace zostały wnikliwie 
przeanalizowane przez Komisję Konkursową, któ-
ra zebrała się w środę (24 kwietnia). W skład jury 
weszli: ks. Lucjan Szumierz – przewodniczący 
oraz członkowie: Dorota Frankiewicz – dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kol-
buszowej, Andrzej Dominik Jagodziński – dyrek-
tor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kolbuszowej oraz Grzegorz Wójcicki – przed-
stawiciel Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej. Podczas obrad Komisja zwracała uwagę na 
zgodność prac z tematem konkursu, kreatywność, 
staranność ich wykonania oraz poprawność danych 
zawartych w poszczególnych prezentacjach. 
Laureaci konkursu 
KLASY VII-VIII/Oddziały GIMNAZJALNE

Kategoria plastyczna
I miejsce – Tomasz Gul – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Mechowcu 
II miejsce – Kinga Rząsa – Szkoła Podstawowa 
w Hadykówce 
III miejsce – Julia Halat – Szkoła Podstawowa 
w Porębach Dymarskich 
Kategoria literacka – poezja
I miejsce – Wiktoria Sito – Szkoła Podstawowa 
w Mazurach 
II miejsce – Oliwia Bogacz – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Mechowcu
III miejsce – Klaudia Szot – Szkoła Podstawowa 
w Mazurach 
Wyróżnienia: Anna Partyka – Szkoła Podstawowa 
w Mazurach 
Kategoria literacka – proza
I miejsce – nie przyznano 
II miejsce – nie przyznano 
III miejsce – nie przyznano 
Wyróżnienia: Kinga Zimny – Szkoła Podstawowa 
w Mazurach 
Prezentacja multimedialna
I miejsce – Paulina Kopeć – Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy 

II miejsce – Kinga Stolarz – Szkoła Podstawowa 
w Lipnicy 
III miejsce – Monika Kasza – Zespół Szkół w Dzi-
kowcu 

SZKOŁY ŚREDNIE
Kategoria plastyczna
I miejsce – Oliwia Nowicka – Liceum Ogólno-
kształcące w Kolbuszowej 
II miejsce – Róża Kaczor – Liceum Ogólnokształ-
cące w Kolbuszowej 
III miejsce – Natalia Sitarz – Zespół Szkół Agro-
techniczno-Ekonomicznych w Weryni 
Kategoria literacka – proza
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Kacper Proczek – Liceum Ogólno-
kształcące w Kolbuszowej 
Prezentacja multimedialna
I miejsce – Miłosz Sikora – Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej 
II miejsce – Nikodem Czachor - Zespół Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej
III miejsce – Tomasz Witas - Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej

Barbara Żarkowska 
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Zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

Grupa Erasmus+ oraz Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. 
Janka Bytnara ogłaszają akcję ekologiczną “Wszyscy zbierają elektrośmieci”
Zachęcamy do udziału w akcji mieszkańców Kolbuszowej. Zbiórka ta jest 
okazją dla szkół, urzędów, firm i instytucji z Kolbuszowej i Powiatu Kolbu-
szowskiego do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(można uzyskać Kartę Przekazania Odpadu).

Termin odbioru: 22 - 23.05.2019 r. (w godz. od 7.00- 20.00)
Miejsce zbiórki: ul. Jana Pawła II 8 (parking przy liceum, od strony 
basenu)
Wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
komputery, drukarki, odbiorniki telewizyjne, automaty itp.
Koordynator akcji: Magdalena Baran 
kontakt mailowy: magdalena_m@interia.pl

Uroczystość zakończenia kadencji Sołtysów 

Setne urodziny Pani Stefanii

W dniu 14 kwietnia br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu odbyła się uroczystość związana z zakończeniem kadencji Sołtysów 
Wsi Gminy Kolbuszowa oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli Miasta 
Kolbuszowa. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Wilk.

Burmistrz  Kolbuszowej  serdecznie  podziękował  Soł tysom 

Piękny jubileusz stu lat życia 21 kwietnia br. obchodziła Pani Stefania- 
mieszkanka Kolbuszowej. Z tej okazji szanowna jubilatka przyjęła życzenia 
urodzinowe nie tylko od rodziny i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego z Kolbuszowej, w którym przebywa, ale również od władz gminy 
i przedstawicieli ZUS-u. Bukiet kwiatów i list gratulacyjny wręczyli Bur-
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa 
Gul-Czachor. 
Pani Stefania jest otwartą i pozytywnie nastawioną do ludzi osobą. Pomimo 
sędziwego wieku nadal jest aktywna. Cieszy się dobrą kondycją fizyczną 
i psychiczną. Jak sama mówi nie zna najskuteczniejszej recepty na długo-
wieczność. W życiu nie raz przeżywała trudne chwile. Być może ciężka praca 
w rolnictwie ją tak zahartowała. Jako dziecko uczęszczała do dziewczęcej 
szkoły podstawowej mieszczącej się w Kolbuszowej. W okresie wojennym 
wyszła za mąż. Niestety trzy miesiące po ślubie otrzymała wiadomość, że 
jej mąż zginął na wojnie. Kolejne lata do 1959 r. spędziła na Łotwie trudząc 
się pracą na roli. Zamiłowanie do ogrodnictwa pozostało jej do dziś. Pani 
Stefania od zawsze interesowała się książkami, w swoim życiu przeczytała 
ich bardzo wiele.
W imieniu wszystkich mieszkańców składamy jubilatce życzenia dobrego 
zdrowia na kolejne lata życia. 

i Przewodniczącym Zarządów Osiedli minionej kadencji za zaanga-
żowanie w dotychczasową współpracę oraz podkreślił ich znaczący 
wkład w rozwój gminy na szczeblu sołectwa. Jednocześnie życzył dal-
szych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 
Obecnym na spotkaniu gościom zostały wręczone pamiątkowe listy 
z podziękowaniami za sumienne i godne sprawowanie swoich funkcji. 
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Jan Barłóg- 
człowiek  
z pasją 

Jan Barłóg- mieszkaniec Kol-
buszowej, wieloletni nauczyciel 
i były dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kopciach od wielu lat interesuje się hi-
storią zabytków regionalnej kultury, ob-
rzędów ludowych, muzyką, tańcem i folk-
lorem Ziemi Rzeszowskiej i Podkarpacia. 
Jego pasją jest pisanie nut do tekstów popular-
nych pieśni patriotyczno-wojskowych, harcerskich 
i obrzędowych. Jan Barłóg kolekcjonuje również 
polskie kolędy, słynne walce oraz utwory taneczne 
i estradowe. 
W roku 2014 lubelskie Wydawnictwo Muzyczne 
„Polihymnia” wydało pierwszy „Śpiewnik wy-
branych pieśni polskich” autorstwa Jana Barłoga. 

Jest to zbiór 68 pieśni i piosenek z różnych okre-
sów historycznych Polski. Drugi zbiór tego autora 
został wydany w marcu br. i nosi tytuł „Wybrane 
przyśpiewki weselne, pieśni, tańce i stroje obrzę-
dowe zespołów ludowych Ziemi Rzeszowskiej 
i Podkarpacia”. Praca zawiera ok. 600 przyśpiewek 
weselnych i towarzyskich, około 50 melodii cha-
rakterystycznych dla regionów Rzeszowszczyzny 
oraz wiele ciekawych ilustracji. 
Oprócz wydanych zbiorów autor opracował rów-
nież „Wybrane utwory muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży na uroczystość wigilijno-choinkową i no-
woroczną w szkole”. Śpiewnik ten zawiera polskie 
pieśni bożonarodzeniowe, których historia sięga 
niemal początków chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich. Ostatnia praca Jana Barłogi to około 91 
piosenek o treści szkolno-wakacyjnej- „Na waka-
cje ze śpiewem i muzyką”. Autor uważa, że wiele 
piosenek z tego śpiewnika może być wykorzysta-
nych na uroczystościach szkolnych państwowych, 
a także umilać czas podczas wycieczek, obozów 
i innych tego typu wydarzeń. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się 

z twórczością pana Jana Barłoga. 

Festiwal Nauki i Techniki 
W piątek i sobotę (26 i 27 kwietnia), Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej przeżywał prawdziwe oblężenie.  

Wszystko za sprawą corocznego Festiwalu Nauki i Techniki, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, 
oddziałów gimnazjalnych oraz mieszkańcy naszego powiatu. 

W pierwszy dzień Festiwalu w ZST gościli ucznio-
wie, którzy odwiedzali szkołę w grupach zorgani-
zowanych. Brali oni udział w licznych prezenta-
cjach, pokazach, wystawach i warsztatach. Z kolei 
sobota (27 kwietnia) należała do wszystkich miesz-
kańców powiatu kolbuszowskiego. Każdy z nich 
mógł uczestniczyć m.in. w: pokazach murowania 
firmy Wienerberger, pokazach sprzętu i sprawności 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pokazach 
druku 3 D, pokazach dronów, prezentacjach edu-
kacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politech-
niki Rzeszowskiej oraz kół studenckich URz i PRz. 
Można było również obejrzeć wystawę pojazdów 
wyścigowych, offroadowych i driftingowych. Po-
nadto prezentowane były przedsiębiorstwa z po-
wiatu kolbuszowskiego. 
Festiwal Nauki i Techniki organizowany był w ra-
mach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na 
kształcenie zawodowe”. 

B. Żarkowska W Festiwalu Nauki i Techniki udział wzięło kilkadziesiąt osób 

Popisy strażakówNa odwiedzających czekało sporo atrakcji
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Podziękowanie
Wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w wyborach na  Sołtysa Wsi Kolbuszowa Górna 

i oddali na mnie głos, serdeczne podziękowanie 
składa Jan Gorzelany.
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 Wśród uczniów naszych szkół znajduje się 
mnóstwo utalentowanych osób. Większość z nich 
nigdy nie miała możliwości zaprezentowania się 
przed szeroką publicznością, a także wystawie-
nia się na opinię innych osób, sprawdzenia się. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom MRM 
w dniu 9.05.2019r. zorganizowała Konkurs „Od-
krywamy talenty”. Inicjatywa ta skierowana była 
do młodzieży szkół podstawowych z klas IV–VIII 
i III klas gimnazjalnych. Do tegorocznej edycji 
zgłosiło się 38 uczestników, którzy zaprezentowali 
swoje talenty w kategorii śpiew – solo i taniec 
zespołowy. Występy młodych artystów oceniało 
jury w składzie; pani Urszula Cebula – nauczyciel 
rytmiki i kształcenia słuchu w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Kolbuszowej oraz pan Krzysztof Kłoda 
– nauczyciel muzyki i kapelmistrz orkiestry dętej 
działającej przy MDK w Kolbuszowej, a zgroma-

dzeni na widowni uczniowie nagradzali brawami 
występy swoich koleżanek i kolegów, doceniając 
w ten sposób ich talent i odwagę. Po występach 
Jury udało się na naradę. Ocena nie była łatwa, po-
nieważ poziom wszystkich prezentacji był wysoki 
i uczestnicy świetnie bawili publiczność. Wreszcie 
nadszedł długo oczekiwany moment ogłoszenia 
wyników, które przedstawiają się następująco;

W kategorii śpiew kl. IV -VI
I miejsce – Oskar Kaczor z SP w Widełce
II miejsce – Karolina Wilk z SP nr 2 w Kolbu-
szowej
III miejsce – Julia Białek – z SP w Bukowcu
W kategorii śpiew kl. VII – VIII i III gimnazjum
I miejsce – Wiktoria Sączawa – z SP w Widełce
II miejsce – Magdalena Surowiec z SP w Kolbu-
szowej Górnej
III miejsce – Amelia Kuna z SP w Kupnie

W kategorii taniec kl. IV – VI
I miejsce – zespół z SP w Kupnie
W kategorii taniec kl. VII – VIII i III gimnazjum
I miejsce – zespół z SP w Kolbuszowej Górnej
II miejsce – zespół z SP w Widełce
III miejsce – zespół z SP w Zarębkach

Zwycięzcy i uczestnicy odebrali nagrody i upo-
minki ufundowane przez MRM w Kolbuszowej 
z rąk p. U. Cebuli i L. Urban. Wszystkim uczest-
nikom gratuluję odwagi i inwencji twórczej. Mam 
nadzieję, że dzięki temu konkursowi, wiele osób 
otrzymało możliwość przezwyciężenia swoich lę-
ków przed wystąpieniami publicznymi oraz szansę 
na zaprezentowanie się na scenie. Pamiętajcie, że 
w każdym z was drzemie jakiś ukryty talent, trze-
ba go tylko odnaleźć, a potem mocno pielęgno-
wać. Podsumowując ten dzień pełen artystycznych 
wrażeń chciałabym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim, dzięki którym organizacja tego 
przedsięwzięcia była możliwa: panu Krzyszto-
fowi Matejkowi Sekretarzowi Kolbuszowej, że 
w napiętym grafiku swoich zajęć znalazł czas, by 
spotkać się z nami – przekazać uczestnikom życze-
nia wielu sukcesów oraz podziękować opiekunom 
i organizatorom za zaangażowanie w przygotowa-
nie i realizację konkursu. Ponadto podziękowania 
kieruje do pani Urszuli Cebuli i pana Krzysztofa 
Kłody, którzy chętnie poświecili swój prywatny 
czas na pracę w komisji konkursowej. Słowa po-
dziękowania należą się również panu dyrektorowi 
MDK w Kolbuszowej Wiesławowi Sitko i jego 
pracownikom, na których życzliwość i pomoc za-
wsze możemy liczyć. Dziękuje także wszystkim 
opiekunom za ogrom codziennej pracy wkładanej 
w przygotowanie dzieci do konkursu.

Opiekun MRM
L. Urban

„Małe szanse są początkiem wielkich 
przedsięwzięć”

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się 
prowadzenie handlu obwoźnego

Z uwagi na zbliżający się sezon sprzedaży owoców 
(w tym owoców leśnych), Urząd Miejski w Kolbu-
szowej przypomina, że w Kolbuszowej miejscami 
wyznaczonymi do handlu są: plac targowy przy ul. 
Zielonej i plac targowy przy ul. Wolskiej. Han-
del może odbywać się tam poza wyznaczonymi 
dniami targowymi (tj. wtorkiem i sobotą). W tym 

przypadku każdy sprzedający przed rozpoczęciem 
sprzedaży obowiązany jest uiścić dzienną opła-
tę targową na rachunek Gminy Kolbuszowa, BS 
w Kolbuszowej 20 9180 0008 2001 0001 7792 
0001 lub w kasie tutejszego Urzędu.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 603 
§ 1 k.w. sprzedaż na terenach należących do gminy 

lub pozostałych w jej zarządzie poza miejscem do 
tego wyznaczonym, stanowi wykroczenie i jest 
zagrożone karą grzywny do 5 000 zł. Sąd może 
również orzec przepadek towarów przeznaczo-
nych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności 
sprzedającego.
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Pomóżmy wybudować 
Podwórko Nivea! 

Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej bierze udział w plebiscycie PODWÓRKO NIVEA. Jest to szansa na powsta-
nie niecodziennego placu zabaw, które kształtuje sprawność, wiedzę i wyobraźnię dzieci. 

Aby pomóc wystarczy zalogować się na stronie: https://podworko.nivea.pl/2019/lokalizacja/104-kolbuszowa. i CODZIENNIE oddawać swój głos 
na Szkołę Specjalną w Kolbuszowej Dolnej. 

Zachęcamy do głosowania! 

Szymon Maciąg przywiózł medal 
z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

w Badmintonie
W ramach 25 Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Suchedniowie woj. Święto-
krzyskie w dniach 10-12 maja, 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych. Do Suchedniowa zawitało 117 
zawodników reprezentujących 15 woje-
wództw. 
Na tej prestiżowej imprezie Start Widełka był 
reprezentowany przez Szymona Maciąga. Nasz 
zawodnik  w grze pojedynczej odpadł w drugiej 
rundzie, ulegając w dwóch setach Mikołajowi 
Piórkowskiemu KS Badminton Kobierzyce , na-
tomiast w grze mieszanej wraz z Zuzanną Luban 
STB Energia Lubliniec wywalczył brązowy medal 
mistrzostw. Był to jedyny medal przywieziony 
na Podkarpacie z liczącej siedmiu zawodników 
reprezentacji naszego województwa.

Piotr Surowiec

Pani
Bożenie Mazurek

Nauczycielowi Szkoły Podstawowej 
w Zarębkach

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego

Panu
Wiesławowi 

Staniszewskiemu
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego 

w Kolbuszowej
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego

„Kto żyje w sercu tych, 
którzy pozostają, nie umiera”

Szanownemu Panu 
Wojciechowi Mroczce

cenionemu historykowi, 
naszemu współpracownikowi

wyrazy szczerego, głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Żony
Składa 

Redakcja Miesięcznika Powiatowego
„Przegląd Kolbuszowski”
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Judasz – gwiazda popkultury
Uderza się jednocześnie zarówno w utrwalone i pozytywne wyobrażenia polskości,  

jak i w nieodwracalnie zrośniętą z polskim żywiołem wiarę katolicką

Mocno atakują, mocniej, niż się spodziewaliśmy. 
Dziś już odczuwamy, że te ataki, które rozpoczęli 
w latach 90. XX wieku, były jedynie drobnym 
zwiadem, rozpoznaniem przed zasadniczą roz-
grywką. Ich atak to jednak także znak, że nade-
szła pora prawdziwej walki. Nie ma już czasu na 
trywializowanie zagrożeń, odsuwanie „na potem” 
bardziej zdecydowanych reakcji.

Zabrali się za nas metodycznie, z wyraźnie nakre-
ślonym planem ataku. Z jednej strony – uderza-
ją w rodzinę, podważają rzeczy, zdawałoby się, 
pewne i niepodlegające dyskusji, wprowadzają 
wątpienie tam, gdzie nawet nie zastanawialiśmy się 
nad tym, czy istnieje alternatywa rzeczywistości. 
Z drugiej – wślizgują się do wnętrza Kościoła i od 
środka pozbawiają nas pewności sądzenia, usuwają 
nam grunt spod nóg. Każdy pretekst jest dobry.

My radowaliśmy się świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego, a oni już przygotowali uderzenie. My – 
rozluźnieni, radośni – wychodziliśmy z kościołów, 
a oni z ekranów telewizorów, z gazet przystawia-
li nam krzywe zwierciadło. W czterotysięcznym 
Pruchniku znalazł się „bezkompromisowy dzien-
nikarz”, który nagłośnił przebieg tradycyjnego 
biczowania kukły wyobrażającej Judasza Iskario-
tę. Ten „odkrywca” wcześniej wspierał Jerzego 
Owsiaka, bronił dziki przed myśliwymi i postu-
lował „uwolnienie karpia”. Nie udawało się, teraz 
jednak trafił na prawdziwą żyłę złota – jego filmik 
zrobił furorę w świecie opanowanym przez postę-
powe media. O biczowaniu w Pruchniku nadawały 
i CNN, i BBC, i Al Jazeera – nasz donosiciel-
ski zuch wreszcie stał się sławny. Wydarzeniem 
na cały świat stał się zatem „bezprzykładny akt 
antysemityzmu, którego areną stała się Polska”, 
przeciwko któremu zaprotestował sam Światowy 
Kongres Żydów, a w ślad za nim – minister spraw 
wewnętrznych Joachim Brudziński i kilka innych 
szacownych instytucji.

W tym też czasie – spokojnych polskich świąt – na 
Sri Lance, w strefie uznawanej za „Mały Waty-
kan”, islamiści zabili 359 chrześcijan, wśród nich 
wiele kobiet i dzieci. Bomby odpalane przez zama-
chowców samobójców eksplodowały w kościołach 
i luksusowych hotelach. Świat co prawda zauważył 
masakrę, jednak w Warszawie ciągle tematem nu-
mer jeden jest „antysemickie biczowanie Judasza 
w Pruchniku”. Nawet miejscowa policja rozpo-
częła w tej sprawie śledztwo i tylko patrzeć, jak 
uzbrojeni stróże prawa wpadną do domów, gdzie 
mieszkają dzieci biorące udział w tym tradycyjnym 
obrzędzie. Nieoceniona „Gazeta Wyborcza” wy-
korzystała ten pretekst, aby jeszcze raz nagłośnić 

datowany na ok. 50 lat po Chrystusie tekst – po-
chodzący z koptyjskich apokryfów i przypisywa-
ny kainistom – tzw. Ewangelii według Judasza. 
Organ Adama Michnika już na początku nowego 
stulecia pieczołowicie propagował Judasza i przy-
pisywaną mu – a spisaną w formie rzekomych 
dialogów z Panem Jezusem – „ewangelię”. Redak-
torzy z ul. Czerskiej w Warszawie wiele mozołu 
włożyli w to, aby przedstawić Judasza Iskariotę 
w zupełnie innym świetle niż do tej pory. Dotąd 
bowiem uznawaliśmy go za zdrajcę i niegodziw-
ca, który sprzedał swojego Mistrza za trzydzieści 
srebrników. Marnie skończył, zagryziony wyrzu-
tami sumienia. Tymczasem zwolennicy „biskupa” 
Michnika usiłują nam wmówić, że Judasz właści-
wie najpełniej ze wszystkich Apostołów wykonał 
plan zbawienia. Co prawda wydał Pana Jezusa, ale 
uczynił to za przyzwoleniem Mistrza, aby w ten 
sposób precyzyjnie wypełnił się Boży Plan. Zda-
niem „teologów” z „GW”, właśnie Judasz wziął 
na siebie najbardziej niewdzięczną pracę. Niejako 
wbrew sobie musiał wykonać „brudną robotę”, 
bez której zbawienie człowieka mogłoby się nie 
udać. Zdaniem „GW”, Judasz zasługuje więc na 
pochwałę i wdzięczne miejsce w chrześcijańskim 
obrządku.

Istnieje także drugie dno tego bezczelnego strę-
czenia nam Judasza na świętego. Ma ono bardziej 
przyziemną genezę. Tak się jakoś ułożyło, że 
w „GW” co i rusz ktoś traci opozycyjne dziewic-
two i aureolę opozycyjnego autorytetu na skutek 
wypłynięcia dokumentów świadczących o jego 
współpracy z komunistyczną bezpieką. Wepchnię-
cie nam zatem kukły Judasza w pozytywny kon-
tekst stawia w zupełnie nowym świetle także do-
nosicieli z kręgu pisma pana Michnika.

Jest i trzecia warstwa tej nieoczekiwanej miłości 
do postaci Judasza. Otóż – zdaniem niektórych 
autorytetów religii Mojżeszowej – Judasz dobrze 
przysłużył się narodowi wybranemu, pozwolił 
na pozbycie się z jego tkanki niebezpiecznego 
„wichrzyciela”, a więc dlaczego ciągle ma być 
obwiniany i postponowany przez chrześcijan?

Moglibyśmy bez końca głowić się nad postawio-
nym przez „GW” i jej papugę – TVN problemem, 
gdyby rozwiązania tego pozornego dylematu nie 
przynosiły słowa samego Pana Jezusa. Otóż od-
nosząc się do swojego przyszłego zdrajcy, nasz 
Mistrz stwierdził: „Byłoby lepiej dla tego czło-
wieka, gdyby się nie narodził” (por. Mt 26, 24). 
A także: „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi 
według tego, jak jest postanowione, lecz biada 
temu człowiekowi, przez którego będzie wydany”. 

Wiem, że zdaniem „teologów” z „GW”, te zdania 
brzmią zbyt brutalnie i jednoznacznie – cóż, nie 
pozostawiają one nawet szczeliny do interpretacji 
i wysyłają całą hucpę związaną z tzw. Ewange-
lią Judasza do absolutnego lamusa tekstów nie-
prawdziwych i niemających żadnego znaczenia. 
Być może to przykre dla „GW”, ale prawdziwa 
Ewangelia jest tekstem precyzyjnym i niepozo-
stawiającym wątpliwości. Judasz pozostaje zatem 
człekiem podłym i pozbawionym honoru. Nic tego 
nie zmieni, nawet jeśli przedstawi się go jako Żyda 
(tak jakby większość innych bohaterów Ewangelii 
Żydami nie była). Podłość nie ma narodowości ani 
koloru skóry – zawsze jest tym, czym jest w real-
ności; epatowanie wirtualnymi historyjkami jest 
naruszeniem najbardziej elementarnych zasad 
i sensu ludzkiej egzystencji.

Celowo tak dużo miejsca poświęciłem temu z po-
zoru niezbyt ostremu atakowi na polski katoli-
cyzm. Jest to bowiem część całości, która układa 
się w pełny obraz dopiero wtedy, gdy spojrzymy na 
nią z odpowiedniego dystansu. Ostatnio – w studiu 
telewizji Polsat – Aleksander Smolar zauważył, że 
wielu Polaków nadal wierzy w mit, „jakoby Żydzi 
nasączali rytualną macę krwią chrześcijańskich 
dzieci”. Ta wypowiedź – zestawiona z niedawny-
mi „rewelacjami” izraelskiego ministra Katza, 
który twierdził, że Polacy wyssali antysemityzm 
z mlekiem matek – pokazuje, jaki jest kierunek 
totalnego ataku na Polskę i polską wspólnotę na-
rodową. Zastraszeni, pozbawieni pewności są-
dzenia i odwiecznych punktów oparcia staniemy 
się łatwym łupem dla tych, którzy już zauważyli, 
że Polska jednak staje się coraz nowocześniejsza 
i coraz bardziej zamożna. Uderza się jednocze-
śnie zarówno w utrwalone i pozytywne wyobra-
żenia polskości, jak i w nieodwracalnie zrośniętą 
z polskim żywiołem wiarę katolicką. Księża, 
nieustannie atakowani wymogami rzekomego 
nadążania za światem i atrakcyjnego przeka-
zu liturgii, stają się coraz bardziej niepewni 
i zahukani, starają się schlebiać instynktom 
świata. Jeżeli zatem pasterze cierpią na niepew-
ność drogi, to jak powiodą swoje trzódki? O to 
właśnie chodzi. Oni wiedzą, że pierwsze ataki 
wzbudzą jedynie wesołość i obojętne wzruszenie 
ramionami, jednak już samo oswojenie ludzi 
z absurdami jest pierwszym zwycięstwem ma-
nipulatorów. Oni nie cofną się przed żadnym 
brudnym chwytem, taką walkę będą prowadzili 
zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz naszej 
wspólnoty.

Witold Gadowski
Niedziela Ogólnopolska 18/2019, str. 36-37
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Nordic Walking  w Lasowiackim Stylu 
W ostatnią niedzielę kwietnia na stadionie w Weryni odbyła się II edycja Wiosennych Zmagań 

w Lasowiackim Stylu zorganizowana przez Kolbuszowski Klub Nordic Walking.

Pomimo niezachęcającej, deszczowej pogody 
uczestnicy zawodów licznie przybyli na stadion. 
Impreza, której celem było połączenie sportu 
z tematyką ludową, rozpoczęła się występem ta-
neczno-muzycznym w wykonaniu Grupy Folklo-
rystycznej Seniorów „Ziemia Kolbuszowska”. Za-
wodnicy po rozgrzewce zostali podzieleni na dwie 
kategorie dystansowe- 5 i 10 km. Przed startem 
zostali powitani przez Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca, Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Ewę Draus, która była uczestniczką 
marszu Nordic Walking, a także Burmistrza Kol-
buszowej Jana Zubę.  
Dla zgromadzonych gości Panie z Kolbuszowskiego 
Koła Kobiet przygotowały ciepłe posiłki i przekąski. 
Po zakończonych rozgrywkach wszyscy zawodni-
cy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami,  
a najlepsi otrzymali nagrody specjalne.

Zadanie pn. „Wiosenne zmagania w lasowiackim 
stylu” finansowane było z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w ramach 
projektu grantowego pn. „Pielęgnujemy nasze lo-
kalne tradycje – spotkania z folklorem, historią 
i dziedzictwem kulinarnym regionu”.

Mama 
i Królowa

Piękny kolorowy i wiosenny miesiąc 
maj poświęcony jest Maryi Matce Bożej. 
Wieczorami w kościołach, a także przy 
wielu kapliczkach i krzyżach śpiewana 
jest litania loretańska ku Jej  czci.
„Mama czuwa Mama wie; Czego każde dziecko 
chce; Mama kocha Mama wie najlepiej; Czego 
mi brakuje; Czego potrzebuje” – śpiewa w jednej 
z piosenek zespół Arka Noego. W testamencie pod 
krzyżem każdy z nas otrzymał Maryję jako Matkę. 
Kochającą i gotową nieustannie nam pomagać. Czy 
potrafię docenić jej macierzyńską pomoc i opiekę?
„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami 
przemów słowo, Maryjo!” – Królowa Polski! Na-
sza Królowa Maryja. Nasza Ojczyzna od wieków 
doświadcza jej opieki. 1 kwietnia 1656 roku po 
Potopie Szwedzkim, w podzięce za uratowanie 
Królestwa Polskiego, król Jan Kazimierz w kate-
drze lwowskiej złożył śluby Matce Najświętszej. 
Śluby te ponowił kard. Stefan Wyszyński 26 sierp-
nia 1956 roku na Jasnej Górze.
„Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone. 
Chwalcie, cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki!” 
– piękny świat stworzony przez Boga, który bu-
dzi się do życia po zimowej przerwie wychwala 
swego Stwórcę i jego Matkę. Także i My oddajmy 
chwałę Bogu i prośmy Jego i Naszą Matkę Maryję 
o opiekę.
Królowo Polski  - módl się za nami.

ks. Dominik
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Czwarte spotkanie w ramach pro-
jektu Erasmus+ „Un homme sain dans 
un environnement sain” - „Zdrowy czło-
wiek w zdrowym środowisku” odbyło się 
w dniach 1.04 – 6.04.2018 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej. 
W wizycie wzięło udział 24 uczniów oraz 9 na-
uczycieli z 3 szkół partnerskich: Agrupamento de 
Escolas A.Cabrita w Portugalii, Istituto d’Instru-
zione Superiore E. Fermi we Włoszech i Colegiul 
National L.Blaga Colegiul National L.Blaga w  
Rumunii. 

Wizyta partnerska rozpoczęła się uro-
czyście w dniu 1 kwietnia. Naszych gości 
przywitali przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego – Wicestarosta Wojciech Cebu-
la oraz Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  
- Wiceburmistrz Marek Gil oraz Dyrektor Da-
riusz Fus i Pani Wicedyrektor Małgorzata Go-
łębiowska.

Pierwszy dzień był dla uczniów okazją do 
lepszego poznania się – na początek przedsta-
wili najważniejsze atrakcje turystyczne swoich 
państw, a następnie wzięli udział w zajęciach 
integracyjnych oraz warsztatowych przeprowa-
dzonych przez nauczycielki języka angielskiego 
Annę Serafin, Jadwigę Łakomek, Jadwigę Ka-
sak i koordynatora projektu Magdalenę Baran. 
W efekcie pracy w grupach międzynarodowych 
powstały mapy myśli o zrównoważonym rozwoju, 
chmury słów o projekcie „HSES” oraz krótkie 
filmy w aplikacji Kizoa zatytułowane “Homme 
sain, comment faire?”. Na bazie zdjęć wykona-
nych we własnych krajach uczniom udało się 
odpowiedzieć na pytanie co robić, aby pozostać 
zdrowym człowiekiem.  Po południu młodzież 
wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych prze-
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ekoskop” 
z Rzeszowa dotyczące zrównoważonego rozwoju  
i  bioróżnorodności. Ponieważ nasz projekt zachęca 
do prowadzenia zdrowego stylu życia na zakoń-

Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku 
Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 

czenie dnia uczniowie wzięli udział w zajęciach 
z aqua aerobiku na basenie „Fregata”. 

Kolejne dni miały na celu zapoznanie naszych go-
ści z najciekawszymi miejscami w naszym regionie.  
We wtorek młodzież zwiedziła Muzeum Przemysłu 
Naftowego  w  Bóbrce i wzięła udział w zajęciach 
warsztatowych w Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie. Jako pamiątkę uczestnicy wykonali 
malowane dekoracje na krośnieńskich wyrobach, 
a na szklanych płytkach grawerowane podpisy 
wszystkich uczestników projektu. Po południu 
grupa udała się na słodki deser w Pijalni czekolady 
w Korczynie.

W środę rano wyruszyliśmy do Wieliczki, gdzie 
młodzi zwiedzili Kopalnię Soli, a następnie odwie-
dziliśmy stolicę Małopolski. W Krakowie zoba-
czyliśmy Katedrę na Wawelu, Smoka Wawelskie-
go, Kościół Mariacki, Sukiennice, kamieniczki 
i kościoły na ul. Grodzkiej, Pałac Biskupi z Oknem 
Papieskim oraz zwiedziliśmy podziemne Muzeum 
Historyczne Krakowa. Podczas tej krótkiej wizyty 
uczniowie poznali najważniejsze momenty z histo-
rii Polski oraz najważniejsze postaci historyczne. 
Wieczorem zawitaliśmy do Zakopanego, gdzie 
zjedliśmy tradycyjne potrawy w karczmie góral-

skiej. Goście zasmakowali w pysznych moskolach, 
plackach ziemniaczanych oraz przeróżnych mięsi-
wach. Dzień kolejny rozpoczęliśmy od wyprawy 
na Polanę Strążyską. Po krótkim spacerze po jesz-
cze zaśnieżonym szlaku naszym oczom ukazał się 
majestatyczny Giewont.

Kolejnym punktem było Zakopane. W stolicy 
Tatr goście kupili pamiątki i po raz kolejny za-
chwycili się przysmakami kuchni regionalnej. Nie 
był to koniec przygód na ten dzień. Po przejeździe 
do Sromowców Niżnych uczniowie przesiedli się 
na tratwy i przełomem Dunajca przemieścili się 
do Szczawnicy podziwiając przy okazji panoramę 
Pienin z Trzema Koronami na czele. Ze wspania-
łymi wrażeniami wróciliśmy późnym wieczorem 
do Kolbuszowej. 

W p i ą t e k  k o n t y n u o w a l i ś m y  z a j ę c i a 
w grupach. Tym razem uczniowie mieli za 
zadanie przygotowanie zdrowego jadłospi-
su dla nastolatka na cały tydzień. Uczniom 
udało się też stworzyć ciekawe historyjki  
o drugim życiu produktów z recyklingu (np. pla-
stikowej butelki czy kubeczka po jogurcie). Dzięki 
wspólnej pracy udało się także stworzyć hasła do 
krzyżówki o krajach partnerskich. Wszystkie prace 

Zmienia życie, otwiera umysły
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uczniów są dostępne na stronie LO, w zakładce 
Erasmus+.

Zakończeniem pracy w szkole było uroczyste 
wręczenie certyfikatów dla uczestników wizyty. 
Wzruszające chwile upiękniły swoim śpiewem 
nasze uczennice: Oliwia Nowicka, Marcelina Kar-
kut, Kinga Cesarz, Anna Sobolewska, Aleksandra 
Klecha i Joanna Zawadzka. 

Na ten dzień mieliśmy jeszcze do zrealizowania 
inne zadania. Po pierwsze ze względu na tematykę 
projektu dotyczącą dbania o środowisko naturalne 
zorganizowaliśmy warsztaty w Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej, gdzie Pan Grzegorz Starzec 
z PSZOK przedstawił system pracy Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbu-
szowej oraz przypomniał o zasadach segregowania 
odpadów. Młodzież dowiedziała się także jakie 
są sposoby na ograniczenie ilości plastikowych 
odpadów.

Drugim punktem była – wizyta na kolbuszow-
skim Skansenie wraz z zorganizowanymi warsz-
tatami garncarskimi i kulinarnymi. Atrakcją tego 
wieczoru był występ Zespołu „Lesiaki” z Rani-
żowa, pod opieką Pani Krystyny Mazurkiewicz. 
Nasze spotkanie zakończył wieczorek pożegnalny 
dla wszystkich uczestników, podczas którego na-
uczyliśmy naszych gości kilku polskich piosenek 
biesiadnych. Miło było słyszeć Hej z góry i Szła 
dzieweczka do laseczka w wykonaniu naszych 
zagranicznych korespondentów. Wspólne śpie-
wanie szybko zachęciło nas do poszerzenia reper-
tuaru o przeboje włoskiej piosenki i inne znane 
młodzieży przeboje. Wieczór upłynął w bardzo 
przyjemnej atmosferze, tym bardziej że mogliśmy 
posmakować wspaniałych potraw przygotowanych 
przez Państwa Wesołowskich.

W sobotę (po wyjeździe grupy włoskiej) uda-
liśmy się już w mniejszej grupie na spacer po 
Rzeszowie. Nauczyciele zwiedzili także Zamek 
w Łańcucie.  

Po wyczerpującym, ale emocjonującym i peł-
nym atrakcji tygodniu nadszedł czas pożegnań. 
W sobotę wieczorem odjechała grupa rumuńska, 
a w niedzielę rano pożegnaliśmy grupę portugal-
ską. Ciężko było się rozstawać, ponieważ nawią-
zaliśmy wiele przyjacielskich relacji z koordyna-

torami i uczniami ze szkół partnerskich. Dzięki 
wspólnej pracy w projekcie i wspaniałej atmosfe-
rze zyskaliśmy wiele cudownych wspomnień i no-
wych doświadczeń. Chociaż było to ostatnie nasze 
spotkanie w ramach projektu, to sam projekt się 
nie kończy. Planujemy dalszą pracę, aby do końca 
czerwca móc sfinalizować wszystkie zaplanowane 
zadania projektowe. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy po-
mogli mi w organizacji tego spotkania i przyczynili 
się do stworzenia gościnnej atmosfery. 

Serdecznie dziękuję także uczniom, a przede 
wszystkim Rodzicom, którzy zgodzili się na przyjęcie  
w swoich domach zagranicznych korespondentów. 
Wszyscy goście potwierdzali wspaniałą polską 
gościnność i życzliwość naszych mieszkańców. 

Mamy nadzieję, że takich międzynarodowych 

spotkań będzie w naszej szkole jeszcze więcej, 
ponieważ uczą otwartości i wzbogacają nas o nowe 
doświadczenia.

Magdalena Baran 
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 Stany Zjednoczone Europy
Pod koniec II wojny światowej premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill marzył o Stanach Zjednoczonych Europy. 

Ale kilka lat po zakończeniu wojny od Łaby po Triest zapadła żelazna kurtyna, która podzieliła stary kontynent na zachodnią 
Europę i tę stalinowską na wschodzie. 

I zaczęła się zimna wojna, która trwała 40 lat. 
W tym samym czasie, pod koniec II wojny świa-
towej, kiedy Armia Czerwona docierała do Łaby, 
Stalin zapytał swoich marszałków – „Ile dywizji 
ma papież”. Ci odpowiedzieli mu, że poza ho-
norową gwardią szwajcarską papież nie posiada 
żadnej dywizji wojskowej. Ten machnął ręką, ale 
po kilku latach szybko naprawił swój błąd i zaczął 
walkę z Kościołem i z jego polecenia aresztowano 
arcybiskupów w Polsce jak i w  sąsiednich krajach. 
Europa zachodnia skorzystała z planu Marschalla 
i zaczęła podnosić się z wojennych ruin.  Europa 
stalinowska nie chciała planu Marschalla i wpro-
wadzała siłą nowy „jedynie słuszny komunistyczny 
raj”. Marzenia Churchilla zaczęły się spełniać. 
Powstała Unia Europejska. Od 15 lat Polska jest jej 
członkiem. Wydawało się, że w Europie zapanuje 
taka federacja państw jak w USA. Nic bardziej 
mylnego. Stare państwa Unii Europejskiej dążą 
do powołania Europy dwóch prędkości, dzieląc 
ją na decydujące, jak Niemcy czy Francja i na te 
pozostałe, takie jak Polska czy Węgry. Na Europę 
panów i wasalów. Z tym neofeudalizmem nie  zga-
dzają się Polska i Węgry, chociaż u nas nie brakuje 
sługusów Niemiec. Mimo, że ojcem Unii Europej-
skiej jest Robert Schuman, człowiek bardzo wie-
rzący, który Unię chciał budować na wartościach 

chrześcijańskich, to 
obecnie w Europie jak 
i w Polsce, wartości te 
są mocno znieważane. 
Przybierają one na sile 
wraz ze zbliżającymi 
się wyborami do par-
lamentu europejskiego. 
Kpi się z uczuć Po-
laka katolika. W ko-
ściele widzi się tylko 
i wyłącznie pedofilię. 
Koalicja Europejska 
w LGBT widzi wyjście 
z ciemnogrodu. Póki 
co, to czarne owce znaj-
dują się w każdym śro-
dowisku, a jak na razie 
to kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną 
nie  mogą począć nowego życia. LGBT-owskim 
skłonnościom ulegają lewicowskie ruchy. Najbar-
dziej dziwi postawa ludowców, którzy jak sami 
twierdzą, wyrośli na chrześcijańskiej tradycji, nie 
potrafią zaprotestować przeciw LGBT-owskiej 
koalicji liderów PSL z Koalicją Europejską. „Panu 
Bogu świeczkę a diabłu ogarek”. Takie podejście 
widać począwszy od wyborów na sołtysa, a na 

europarlamentarzystach kończąc. Historia kołem 
się toczy. Komuna walczyła z Kościołem, a teraz 
robią to samo liberałowie i lewacy. Prymas Polski 
Kardynał Stefan Wyszyński, który był więziony 
przez komunistów twierdził: jeżeli będą źle życzyć 
Polsce, to rozpoczną walkę z Kościołem.

Stanisław Gorzelany

Puchar Polski Nordic Walking 2019 
w Kolbuszowej! 

Już po raz siódmy Kolbuszowa będzie 
gospodarzem zawodów Nordic Walking. 
Tegoroczne marsze  odbędą się 1 czerwca 
br. na terenie stadionu w Weryni. 
Zawody będą rozgrywane na dystansie 5km, 10 km 
i półmaratonie. Zawodnicy wystartują w klasyfi-
kacji drużynowej i indywidualnej w podziale na 
wiek i płeć. Wydarzeniu będą towarzyszyły liczne 
atrakcje. W ramach imprezy powstanie miasteczko 
aktywnego stylu życia. Odbędzie się także pokaz 
profesjonalnej techniki Nordic Walking. 
Uczestnikom organizatorzy zapewniają pamiątko-
we medale oraz pakiety startowe. Trzy najlepsze 
osoby w każdej kategorii otrzymają puchary. Na 
koniec zawodów przewidziane jest losowanie upo-
minków ufundowanych przez sponsorów.
Zapisy trwają na stronie: http://pucharpolskinw.pl/
pucharpolskinw/. Mieszkańcy gminy Kolbuszowa, 
mogą wziąć udział bezpłatnie w zawodach- pod 
warunkiem, że zapiszą się za pośrednictwem wska-
zanej strony internetowej!
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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. 

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

Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!

Kontakt:
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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
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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!!!
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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
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