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„Lubię Ludzi”- Szlachetna Paczka połączyła
niemal 1500 osób z terenu całego powiatu!
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Wolontariusze Szlachetnej
Paczki 8 i 9 grudnia dostarczyli pomoc do 24 potrzebujących rodzin z terenu powiatu kolbuszowskiego- osób
starszych, samotnych, rodzin
z osobą niepełnosprawną,
samotnym rodzicom. Dodatkowo 8 rodzin otrzymało pomoc w postaci paczek
z żywnością i środkami chemicznymi zebranych
dzięki hojności kolbuszowian.
W dniach 8 i 9 grudnia br. odbył się XIX finał projektu SZLACHETNA PACZKA. Jest to prawdziwy
„Weekend Cudów”. Paczki przygotowane przez
darczyńców dla konkretnych rodzin dotarły do domów potrzebujących. Żywność, środki czystości,
zimowa odzież- te rzeczy znalazły się w pudłach.
Nie zabrakło też przedmiotów o które szczególnie
prosiły rodziny, takie jak: meble, lodówki, pralki,
kuchenka gazowa, węgiel oraz upominki- perfumy,
książki, zabawki.
W sumie Paczki przygotowywało prawie 780
osób (średnio 10 osób robiło jedną paczkę). Zaangażowanie w projekt okazało się wydarzeniem
społecznym do którego angażują się rodziny, szkoły, grupy przyjaciół. Dla niektórych firm wspólny
wybór rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy
rytuał.
Jesteśmy też nieziemsko szczęśliwi. Świat znowu
stał się lepszy. W każdym z nas jest dobro i moc
pomagania.
W imieniu obdarowanych rodzin pragniemy
przekazać słowa DZIĘKUJEMY za otwartość,
szczodrość, wrażliwość, otwarcie się na potrzeby
drugiego człowieka i zaangażowanie w niesienie
pomocy, a My jako Wolontariusze dziękujemy za
wspaniałą współpracę.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom, którzy otwarli swoje serca dla innych. Dziękujemy za nieocenioną pomoc przy rozwożeniu
paczek Panom kierowcom oraz osobom, które
pomagały nam dźwigać ciężkie paczki.
Dziękujemy tym, którzy wsparli nasze działania
i siły przekazując nam pierogi, pizzę, gorącą zupę,
wspaniały Paczkowy tort, ciasto oraz za gościnność
w stworzeniu magazynu, który mieścił się w Szkole Podstawowej nr 2.
Z całego serca DZIĘKUJEMY i życzymy szczęśliwego Nowego 2020 Roku.
Dziękujemy za Waszą pomoc!
Kolbuszowska Drużyna Szlachetnej Paczki

PODZIĘKOWANIE
Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej
okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapewniam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeżyciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa
i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju
ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich
zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej codziennej służby
W ramach przyznanych środków ﬁnansowych z budżetu Państwa w latach
2016 - 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi
zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać
remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono
w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wydajności.
Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe
było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze
do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy ﬁnansowe
z jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na
Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczasowej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki ﬁnansowe
spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatkowym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań
w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jeszcze w tym roku traﬁ do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.
Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy
Strażacy za Waszą pełną oﬁary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos,
ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnianiu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych
spotkań.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec
Kandydat do Sejmu RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć życzenia radości, spokoju, ciepła i miłości.
Niech ten wyjątkowy czas upłynie w rodzinnej atmosferze bliskości
oraz wzajemnej życzliwości, a nadchodzący rok przyniesie nowe
nadzieje i szanse na ich spełnienie.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2020!
Krzysztof Wilk					
Przewodniczący Rady Miejskiej 			

Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej

Boże Narodzenie 2019

„Ta noc przypada tylko raz do roku,
przynosi radość i niebiański pokój.
Dzieciątko małe w żłóbku już leży,
kto tylko może, do niego bieży.”
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie nam wszystkim radość i spokój.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a 2020 rok obdaruje nas pomyślnością,
szczęściem i pokojem.
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
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Zamieniłam taniec
na Krav Maga…

Z Natalią Trestka – Mistrzynią Świata w Krav Maga,
rozmawia Benedykt Popek
Pani Natalio, zdobyła pani tytuł Mistrza
Świata w Krav Maga. Czy chciała by pani przybliżyć mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego,
co to jest Krav Maga?
- Krav Maga to samoobrona stworzona przez
Imi Lichtenfelda, nauczana w armii izraelskiej.
Opiera się ona w większości na instynktownych
odruchach człowieka, przez co jest idealną formą
walki dla każdego. Bez względu na predyspozycje
fizyczne. W moim klubie są nawet lekcje dla dzieci
od 8 roku życia. Dziś jest nauczana w służbach
mundurowych, takich jak wojsko, policja, czy jednostki specjalne. I dostosowana także dla ludności
cywilnej. Można się nauczyć obrony w rożnych
sytuacjach.
Łatwo było zdobyć mistrzostwo świata?
- Zdobycie mistrzostwa świata jest dla mnie
wynagrodzeniem wielu godzin, miesięcy, a nawet
lat treningów. Ten czas mogłabym spędzić z przyjaciółmi, na rozrywkach. Przed mistrzostwami był
to dla mnie bardzo duży stres, ponieważ wypadły
zaraz po zakończeniu intensywnego szkolenia
strażackiego. Są to mistrzostwa w kategoriach
wagowych. Jako studentka dietetyki umiałam dostosować moją żywność i w ten sposób utrzymać
wagę w kategorii 55 kg.
W kwietniu tego roku, zdobyłam trzecie miejsce
na mistrzostwach Francji. Czułam, że czeka mnie
jeszcze dużo pracy, by osiem miesięcy później stanąć na podium, na mistrzostwach świata. Chcąc się
bardziej przygotować, podczas wakacji wzięłam
udział w tygodniowym obozie sportowym, po któ-

rym pojechałam dołączyć do rodziny spędzającej
wakacje w Mazurach.
Przygotowanie się do mistrzostw świata, to nie
jest tylko czas treningów. Na co dzień muszę dbać
o odpowiednie odżywianie się, nawodnienie i odpoczynek, by jak najszybciej i najlepiej ciało się
zregenerowało po treningu. Jest to mój styl życia
na co dzień.
Od kiedy uprawia pani tą sztukę walki?
- Zapisałam się na Krav Mage w kwietniu 2016
roku, do klubu KCVO, który znajduje się na Villepinte (93). Po pierwszej lekcji byłam przekonana,
że to jest to. I że chcę kontynuować.
Jak wyglądają treningi Krav Maga?
- Odbywają się cztery razy w tygodniu. Z dodatkową lekcją dla przygotowujących się do mistrzostw. Trwają przez półtorej godziny. Mamy
45 minut ćwiczeń fizycznych (pompki, przysiady,
burpees, przyspieszenia…), później przechodzimy
do części technicznej. W moim klubie wszystkie
poziomy trenują razem. W ten sposób zaawansowani mogą poprawiać początkujących.
Czy jest to bezpieczne dla dziewcząt?
- Jak w każdym sporcie, istnieje ryzyko kontuzji.
Dlatego ćwiczenia wymagają dużego skupienia.
Trzeba uważnie słuchać instruktora i wykonywać wszystkie polecenia. Oczywiście podczas
treningów zakładamy ochraniacze. Jest to nauka
skutecznych odruchów, w reakcji na atak oraz nabycie pewności siebie.

Co sprawiło, że zainteresowała się pani Krav
Maga?
- Od najmłodszych lat chodziłam na taniec. Ale
też chciałam dołączyć do ochotniczej Straży Pożarnej. Tu chcę zaznaczyć, że we Francji strażak
jest jednocześnie ratownikiem medycznym. To wymaga dużej sprawności fizycznej. No i zamieniłam
taniec na Krav Maga… Dzięki temu poprawiłam
swoją kondycję fizyczną i dostałam się do Straży
Pożarnej.
Pracuje pani w Straży Pożarnej? Proszę chociaż o kilka słów na ten temat.
- Tak, pracuję jako ochotnik w Straży Pożarnej
w moim mieście. Po francusku mówi się „Pompier”. We Francji, gdy się jest strażakiem, to jest się
równocześnie ratownikiem medycznym. Polega to
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wija. I dba o swoje wartości. Dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Otoczona jest dużą ilością lasów,
w których mogę biegać i ćwiczyć. Wioska, gdzie
można jeszcze konia zobaczyć i krowy na łące pod
lasem się pasące. Gdzie można się rozkoszować
świeżym wiejskim chlebem, serem i masłem.
Co chciałaby pani życzyć mieszkańcom
powiatu kolbuszowskiego, w tym rodzinnych
Mazurów, z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2020 Roku?
- Życzę wszystkim mieszkańcom Świąt prawdziwie świątecznych, rodzinnych, ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz. A Nowy Rok 2020 niech
spełni wszystkie marzenia ukryte w głębi serca.
Tego również i my pani życzymy. No i oczywiście dalszych sukcesów w uprawianiu sportów
obronnych, na studiach oraz w Straży Pożarnej.
Dziękuję za rozmowę.
Na zdjęciach: Natalia Trestka podczas treningu
w klubie Krav Maga. Rok 2019.

na braniu dyżurów 24 godzin, lub 12 godzin, kilka
razy w miesiącu. Podczas dyżurów, w oczekiwaniu na interwencje wykonujemy różne manewry
strażackie. Między innymi powtarzamy czynności pierwszej pomocy, aby być zawsze biegłym
operacyjnym. Mamy również dwa razy dziennie
sport. Resztę czasu przeznaczamy na zajmowanie
się remizą.
W 2020 roku przejdę moje ostanie szkolenie
na pożar, po którym będę mogła interweniować
w różnych pożarach. Na razie wyjeżdżam jedynie
na bardzo różne akcje ratownicze. Na wypadki
drogowe, zawały serca i inne. Są też bardziej radosne interwencje. Zdarzają się nawet… porody.
Urodziła się pani we Francji, mieszka pod
Paryżem. Ale czuje się pani też Polką. Co łączy
panią z naszą ziemią kolbuszowską?
- Z ziemią kolbuszowską? Są to rodzinne strony
mojej mamy. Jej dzieciństwo, szkoła, praca. Do tej
ziemi z radością ciągle wracamy. Tu jest również
i moje dzieciństwo. Wakacje spędzane w pięknej
rodzinnej wiosce Mazury. Dzięki rodzicom, którzy
wychowują nas w duchu patriotyzmu i w kulturze polskiej. Nie pozwalają zapomnieć o polskiej
mowie. Dlatego jestem bardzo związana z Polską.
Chciała bym tu wspomnieć o naszym wieszczu
Adamie Mickiewiczu. We Francji daje nam wzór
do naśladowania. Tęsknoty za swoją Ojczyzną.
Dodam jeszcze, że Mickiewicz jest założycielem
bliskiej nam Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
To właśnie tęsknota za Ojczyzną sprawia, że często
wracamy w rodzinne strony.
Z tego co widzę i słyszę, to podobają się pani
Mazury…
- Mazury bardzo mi się podobają. Jest to mała,
spokojna, malownicza wioska, która ciągle się roz-

Jak pisaliśmy już w poprzednim numerze Przeglądu (PK, nr 314,
listopad 2019 r., str. 5) pani Nathalie Trestka, mimo iż urodziła się
i mieszka we Francji, pod Paryżem, to posiada też obywatelstwo polskie. Na pobyt stały zameldowana jest w Mazurach (gm. Raniżów). Jej
rodzice wybudowali tu okazały dom, w którym zamierzają zamieszkać.
Jej mama, Irena z domu Pokój, pochodzi z rodziny o pięknych tradycjach niepodległościowych. Brat taty – Antoni Pokój, jako żołnierz
konspiracyjnej Armii Krajowej walczył o niepodległą Polskę podczas
II wojny światowej. Dziadek – Jan Pokój, działał na rzecz umacniania
niepodległości i polskości w Stronnictwie Narodowym. Pradziadek,
walczył w powstaniu styczniowym, po którym przybył do Mazurów.
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Andrzej Widuchowski

– działacz kolbuszowskiej „Solidarności”,
represjonowany w stanie wojennym
Andrzej Widuchowski w okresie tak zwanego „16 miesięcznego karnawału „Solidarności” (sierpień 1980-grudzień 1981)
był pracownikiem kolbuszowskiej Telekomunikacji, która mieściła się wówczas w budynku Poczty, przy ówczesnej ulicy Karola
Waltera Świerczewskiego (obecna ul. Jana Pawła II). W tym czasie został przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w kolbuszowskiej Telekomunikacji.
13 grudnia 1981r. grupa ludzi
skupionych wokół generała Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła
stan wojenny, który był wymierzony przeciw „Solidarności”. Internowano działaczy związkowych
i zakazano działalności NZSZ
„Solidarność”. Od tego czasu
wokół Andrzeja Widuchowskiego i jego rodziny zaczęły dziać
się dziwne rzeczy. Używając
żargonu konspiracyjnego, wszystko
wskazywało na to, że miał wtedy
za sobą „ogon”. W końcu 1981r.
jedna kobieta podsłuchała mimochodem rozmowę, jaka odbywała się w gronie kolbuszowskich
PZPR-owców. Wynikało z niej,
że Andrzej Widuchowski jest na
celowniku służby bezpieczeństwa.
Tą wiadomością podzieliła się
z teściową Andrzeja. Była wtedy
sroga zima i „zima wasza, wiosna
nasza”. By ostrzec swego zięcia,
teściowa Andrzeja wybrała się do
swojej córki. Aby nikt jej nie widział, szła przez zasypane pola,
przy siarczystym mrozie. Przyszła
wiosna. U Widuchowskich przy
ówczesnej ul. 1 maja 8/25 pojawili Andrzej Widuchowski po wyjściu z Załęża
się esbecy i przeprowadzili rewizję.
Zabrano książki autorstwa Leszka Moczulskiego skich szkół niektórzy pedagodzy leczyli traumę
i Aleksandra Sołżenicyna oraz maszynę do pisania, ucznia. Ale nie brakowało też ludzi, którzy wykapozostawiając niesamowity bałagan. Rodzicom zali się wyjątkową solidarnością wobec rodziny
Lucyny Widuchowskiej przetrzepano nawet siano. uwięzionego Andrzeja Widuchowskiego. SzczeByła rewizja u ojca Andrzeja. Była również rewizja gólnie mocno wspierali duchowo i materialnie
w miejscu pracy naszego bohatera, w kolbuszow- panią Lucynę pracownicy i dyrekcja Muzeum
skiej Telekomunikacji, po czym został aresztowany Kultury Ludowej w Kolbuszowej, którego była
razem ze swoim związkowym zastępcą Januszem pracownikiem. W tym trudnym czasie wspierali ją
Stecem i osadzony w Załężu koło Rzeszowa. Na- wszyscy współpracownicy, bez względu na przestał trudny okres w życiu żony i dzieci Andrzeja konania i przynależność partyjną. Pan mecenas
Widuchowskiego. Syn przeżywający traumę po Stanisław Dyło zaoferował swoje bezpłatne usługi
osadzeniu ojca w Załężu, namalował w szkole dla Widuchowskich. Był to w tamtym czasie barrysunek przedstawiający PZPR za kratami oraz dzo heroiczny czyn kolbuszowskiego prawnika.
kotwicę Polski Walczącej. Jedna z nauczycielek 27 sierpnia 1982r. odbył się drugi proces Andrzeja
doniosła to do nadgorliwej dyrektorki. Ta wezwała Widuchowskiego, gdzie Wojskowy Sąd Okręgowy
matkę i zagroziła karnym przeniesieniem syna do w Warszawie na wyjazdowej sesji w Rzeszowie
innej szkoły. Tak wówczas w jednej z kolbuszow- uznał go winnym tego, że „od 13 grudnia 1981r.

do 18 maja 1982r. jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” w zakładzie
zmilitaryzowanym w kolbuszowskiej
Telekomunikacji nie zaprzestał (nielegalnej zdaniem sądu) działalności
związkowej, przetrzymywał, rozpowszechniał ulotki i inne pisma”, skazał
go na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz karę pieniężną
w wysokości 30 tysięcy złotych ( ówczesne średnie roczne kolbuszowskie
zarobki) i koszty postępowania sądowego w wysokości 11.700 zł. Była to
dotkliwa kara pieniężna, ale znaleźli
się wtedy solidarni ofiarodawcy, którzy
pokryli znaczną część kwoty. Świadkowie, którzy zeznawali w sprawie Widuchowskiego na ogół milczeli solidarnie,
ale pogrążył go jeden z pracowników
kolbuszowskiej Telekomunikacji, który
zeznawał na jego niekorzyść. Nie jest
wykluczone, że w sprawie Andrzeja
współpracował z SB? Na przybliżenie
jego postawy polecam film „Kret”,
który jest dostępny w Internecie. Tam
ukazany jest mechanizm jak bezpieka
łamała najtwardszych. Po wyjściu z Załęża Widuchowski stracił pracę w kolbuszowskiej Telekomunikacji. Został
bez środków do życia. Później były
monter urządzeń telekomunikacyjnych
i przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Telekomunikacji znalazł pracę na kolbuszowskiej kolei.
W 1985r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Rutynowe kontrole przez milicję i bezpiekę dręczyły Widuchowskich do lat 90 – tych ubiegłego
wieku. 22 listopada 2006r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił wyrok z 27 sierpnia
1982r., uwalniając tym Andrzeja Widuchowskiego
od zarzucanych mu czynów, a jego współpracownik z Telekomunikacji, który go pogrążył, mieszka
obecnie w Kolbuszowej.
Autor artykułu dziękuje pani Lucynie Widuchowskiej za udostępnienie fotografii i dokumentów
z tamtego okresu, dotyczących bohatera niniejszego artykułu.
Stanisław Gorzelany
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Kolbuszowski samorząd nominowany
do prestiżowej nagrody!

Gmina Kolbuszowa została nominowana do nagrody Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji, a Burmistrz Jan Zuba do nagrody specjalnej Burmistrz 30-lecia Polskiej Transformacji. Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego
Plebiscytu Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP.
Nominacja przyznawana jest przez Ogólnopolską
Federację Przedsiębiorców i Pracodawców-przedsiębiorcy.pl za podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz
umocnienia pozycji gminy w regionie.
Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji to tytuł
dedykowany gminom i miastom, które inwestują
w rozwój swojego regionu i chcą skutecznie promować osiągnięcia oraz walory wśród przedsiębiorców, inwestorów, turystów oraz mieszkańców.
Natomiast tytuł Samorządowca 30-lecia Polskiej
Transformacji przyznawany jest wójtom/burmistrzom/prezydentom, którzy poprzez efektywne
zarządzanie i skuteczne decyzje mają znaczący
wpływ na rozwój swojego samorządu.

Joanna Zioło Honorowym Obywatelem
Miasta i Gminy Kolbuszowa

W środę, 27 listopada w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kolbuszowa Joannie
Zioło. Tytuł został przyznany na wniosek Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej.
W spotkaniu wzięli udział: władze samorządowe,
członkowie Regionalnego Towarzystwa Kultury
i Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą „Kolbuszowa bez granic” oraz rodzina i przyjaciele
Joanny Zioło. Uroczystość uświetniona została
występem muzycznym Jarosława Mazura i Anny
Kwas. Nie zabrakło także gratulacji i prezentów
dla uhonorowanej, która otrzymała m.in. kwiaty
i pamiątkowy obraz.
Joanna Zioło urodziła się 25 sierpnia 1931 roku
w Paryżu w rodzinie polskich emigrantów. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1949 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu, następnie studiowała na kierunku filologia romańska na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku
1955 wyszła za mąż za lekarza Bolesława Zioło,

który rok później rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Od tego czasu na stałe
związana jest z miastem Kolbuszowa.
W latach 1958-1989 została zatrudniona na etacie nauczyciela języka francuskiego w Liceum
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1989 roku.
Joanna Zioło należy do pokolenia nauczycieli oraz
wychowawców, dla których zawód ten był pasją i powołaniem. W swojej pracy dydaktycznej
potrafiła w wyjątkowy sposób zaszczepić wśród
wychowanków zainteresowanie językiem i kulturą
francuską, czego najlepszym dowodem jest wybór
studiów romanistycznych przez 36 uczniów, których osobiście przygotowała do egzaminów na
wyższe uczelnie.

Po przejściu na emeryturę w sposób szczególny zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz
Gminy Kolbuszowa. Została wybrana radną I kadencji w odrodzonym samorządzie (1990-1994).
Z jej inicjatywy powołano Komisję Współpracy
z Zagranicą Rady Miejskiej, którą kierowała od
1990 do 2015 r. (z przerwą w latach 1995-1998,
kiedy przebywała poza Kolbuszową). Była promotorem i organizatorem nawiązania działalności
partnerskiej z francuskim miastem Ploërmel. Po
przekształceniu Komisji Współpracy w Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą
„Kolbuszowa bez granic” Joanna Zioło została
jego honorowym prezesem. Koordynowała współpracę z miastami partnerskimi Kolbuszowej, ale
najbardziej intensywna i różnorodna współpraca
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przebiegała z Gminą Ploërmel. Obejmowała ona
m.in. staże zawodowe, współdziałanie szkół oraz
wymianę dzieci i młodzieży, wymianę kulturalną, wymianę rodzin, przedstawicieli samorządu
czy też przedsiębiorców. Była również pomysłodawczynią Konkursu Wiedzy o Historii Francji
i Bretanii, w którym uczestniczą uczniowie szkół
podstawowych i średnich.

Wszelkie formy aktywności oraz współpracy
zagranicznej szczegółowo dokumentowała oraz
promowała w lokalnej i regionalnej prasie, a także
w opracowanej publikacji pt. „25 lat przyjaźni
i współpracy Kolbuszowej i Ploërmel w dokumentach i wspomnieniach”.
Joanna Zioło przez wszystkie lata swojej pracy
zawodowej oraz społecznej była i nadal jest am-
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basadorem kultury francuskiej w Polsce i kultury
polskiej we Francji.
Przyznane odznaczenia:
• Medal za Zasługi dla Republiki Francuskiej- 1997 r.
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski- 2009 r.

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki

16 listopada br. ulicami Rzeszowa przeszedł inauguracyjny Marsz Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. I po raz kolejny
już kolbuszowska ekipa wolontariuszy wzięła czynny udział w Marszu. Tym razem byliśmy charakterystyczni- ubrani w ludowe stroje
lasowiackie, a przewodniczył całej grupie kolbuszowski Niluś, wzbudzając wielkie zainteresowanie uczestników i przechodniów.
Celem Marszu było zwrócenie uwagi na fakt
otwarcia Bazy Rodzin Potrzebujących, do których dotarli wolontariusze na całym podkarpaciu.
W Kolbuszowej działa 17 wolontariuszy, którzy

odwiedzają rodziny w potrzebie. Zachęcamy każdego o otwartym wrażliwym sercu do zaangażowania się w działanie, bo „Człowiek tyle jest

wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”- św.
Jan Paweł II.
Kolbuszowska Ekipa
Szlachetnej Paczki

„Erasmus +”- projekt współpracy międzynarodowej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie

W dniach 17-23 listopada 2019 r. we włoskim miasteczku Ragusa na Sycylii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie
koordynatorów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pt. „We have fun together” / Bawimy się razem / . Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany przez UE. Na spotkanie przybyli nauczyciele partnerskich szkół z Bułgarii,
Rumunii i Turcji. Naszą szkołę reprezentowały p. dyrektor Elżbieta Chmielowiec i nauczyciel języka angielskiego p. Anna Marek.
Pierwsze spotkanie z Sycylią to lotnisko w Katanii.
Nad miastem góruje majestatyczny wulkan Etna.
Następnie udaliśmy się do oddalonego o 104 km
miasta Ragusa. Celem wizyty było poznanie partnerów i ich szkół, dokładne omówienie działań
projektowych, opracowanie szczegółów oraz zasad

współpracy. Spotkania szkoleniowe odbywały się
na terenie Zespołu Szkół im. Francesco Crispi
w Ragusie. Szkoła ta jest naszym włoskim partnerem i zarazem głównym koordynatorem projektu.
W pierwszym dniu pobytu nasze delegacje złożyły
oficjalną wizytę Burmistrzowi Ragusy panu Peppe

Cassi oraz Staroście miasta Pani Fillipie Coeuzza,
którzy zadeklarowali swą pomoc i wsparcie dla
działań projektowych. Należy podkreślić, że Włosi
przyjęli nas bardzo serdecznie. Oczarowali nas
swoją gościnnością i spontanicznością oraz tym ,
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że kochają bardzo dużo mówić, a bariery językowe
nie stanowiły żadnego problemu.
Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wycieczki edukacyjne, mające na
celu zapoznanie partnerskich szkół z głównymi
atrakcjami regionu. Należy podkreślić, że miasto
Ragusa posiada aż 18 zabytków-10 kościołów i 8
pałaców wpisanych do rejestru Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zwiedziliśmy też
starożytny teatr grecki położony w malowniczym
miasteczku Taormina oraz miasto Noto, które rów-
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nież posiada wiele zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Tereny te były
w przeszłości wielokrotnie dotknięte trzęsieniami
ziemi, wiele zrujnowanych budynków do tej pory
czeka na odbudowę, część z nich jest kupowana
i po remoncie przeznaczana na mieszkania i hotele.
Przed nami kolejne spotkania z udziałem uczniów
naszej szkoły i uczniów szkół partnerskich:
w Rumunii-marzec 2020, Turcji- październik
2020 i Bułgarii- luty 2021. Zakończenie projektu z udziałem wszystkich partnerów odbędzie
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się w Polsce w Szkole Podstawowej w Kupnie
w kwietniu 2021r.
Mamy nadzieję, że realizowany projekt będzie dla
uczniów okazją do sprawdzenia swoich kompetencji językowych, poznania nowych kultur, nawiązywania nowych przyjaźni i spędzania czasu w miłej
międzynarodowej grupie. Realizowany projekt jest
również doskonałą okazją do promowania naszej
szkoły i Gminy Kolbuszowa.
Anna Marek

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W piątek, 13 grudnia w kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej odbyły się uroczystości związane z 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.
O godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta
w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny pod
przewodnictwem ks. proboszcza Jana Pępka.
W nabożeństwie wzięli udział: poczty sztandaro-

we, przedstawiciele środowisk samorządowych,
kombatanckich, politycznych, szkolnych i Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych

oraz poszczególne delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Św. Brata Alberta.
Ceremonię uświetnił chór oraz orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej.

MUZYCZNE SANIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
SZTUKA DAWANIA i BRANIA

Mikołajki to szczęśliwy czas dzieciństwa, z którego wspomnienia i emocje towarzyszą nam przez całe późniejsze życie. Obowiązkiem nas dorosłych jest tworzyć tę ciepłą atmosferę i przenosić ją dalej.
Jednocześnie uczyć, że równie istotna jest umiejętność przyjmowania co dawania. ,,Muzyczne
sanie świętego Mikołaja” (trzecia edycja 7 grudnia 2019) to impreza kulturalna, podczas której
uczestnicy różnorodnych zajęć tanecznych dają
z siebie wszystko, żeby jak najlepiej wypaść na
scenie. W tym roku specjalny mikołajkowy program przygotowały mażoretki z grupy ,,Krokodyl
Mamba” (choreografia Marzena Płaza). Pięknie
wyglądały i pokazały bardzo dobry poziom tanecznej ekwilibrystyki. Studio Wokalne Katarzyny

Liszcz- Starzec zaprezentowało specjalny, bardzo atrakcyjny recital świąteczny. Swoją pracę
zaprezentowały również tancerki z grup choreograf Katarzyny Panek. W finale tuż przed przybyciem Świętego wystąpili perkusiści uczestnicy zajęć Andrzeja Serafina i Szkoła Muzyczna
z Niwisk, której dyrektor Dorota Wilk z talentem
konferansjerskim i wdziękiem zaprezentowała
koncert świąteczny uzdolnionych wychowanków.
Gromkie brawa nagrodziły wszystkich występujących! Oprócz tych atrakcji przez blisko trzy

godziny bawił wszystkich (efekt globalizacji) kosmopolityczny Elf. W mikołajkowym kinie można
było na dużym ekranie obejrzeć film animowany,
zabrać do domu świątecznie udekorowaną buźkę.
Posilić się też można było słodkościami, na które
w tym dniu była specjalna dyspensa (niestety tylko
od Mikołaja i rodziców a nie od dentysty). W końcu pojawił się pełen magii iskrzący się dobrocią
Mikołaj, który znalazł czas na krótką rozmowę
z każdym maluchem i wręczył mały upominek.
Wszyscy, którzy dotrwali do końca tego miko-

przegląd KOLBUSZOWSKI

10
łajkowego maratonu wyszli zadowoleni. Za rok
zapraszamy ponownie, a wszystkich dorosłych,
którzy nie mogli doczekać się przyjścia świętego,
prosimy o zarezerwowanie dla dzieci w tym dniu
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odrobinę więcej czasu. Zwyczaj Świętego Mikołaja to nie byle jaka tradycja, ale blisko 1800 lat
wspaniałej ludzkiej historii i kultury, która aktywizuje do czynienia dobra.

Jak po maśle!

30 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z Babcią Janiną, która podczas
warsztatów instruowała chętnych, jak przyrządzać potrawy z nabiału.
Ci, którzy uczestniczyli w spotkaniu otwierającym
cykl „Jak po maśle” mówią, że pierwsze danie
(pożywny boszcz na maślunce ze źmiokami) było
zjawiskowe . Zupa była lekko kwaśnawa, bardzo
aromatyczna i rzeczywiście pożywna. Idealna na
rozgrzewkę po zimowym spacerze. Zapiekanka serowa z jarmużem zadziwiała kompozycją smaków
– ostrością spieczonego sera żółtego, świeżym,
kapuścianym aromatem jarmużu i delikatnością kaszy manny, która z jednej strony wszystko ze sobą
wiązała, a z drugiej wspaniale smakowała – przesiąknięta sokami pozostałych składników. Na deser
były smażone na klarowanym maśle małdrzyki –
lekkie, puszyste placuszki serowe. Pyszne!

OTO HARMONOGRAM KOLEJNYCH
SPOTKAŃ Z CYKLU „JAK PO MAŚLE”
ORAZ MENU:
25 stycznia 2020 r., godz. 11.00-14.00: zupa szpinakowa na mleku, wieprzowina na maślance, kasza jęczmienna lub krakowska, surówka z cykorii
z jabłkiem oraz bułeczki drożdżowe z serem,
29 lutego 2020 r., godz. 11.00-14.00: zupa nabia-

łowo-jarzynowa, knedle twarogowe z kaszą
manną, surówka z marchwi i jabłka, pączki
serowe, herbata z gałęzi wiśni lub malin,
28 marca 2020 r., godz. 11.00-14.00: staropolska zupa piwna ze śmietaną i białym
serem, wieprzowe polędwiczki duszone
w mleku, ciastka serowo-maślane na słodko
i na słono.
Receptury z ostatnich warsztatów można pobrać na stronie internetowej www.muzeumkolbuszowa.pl.
Zapisy: na spotkanie, które odbędzie się 25
stycznia 2020 r. już są przyjmowane zapisy.
Na warsztaty planowane na 29 lutego 2020 r.
można się zgłaszać od 3 lutego, natomiast na
warsztaty wiosenne (28 marca 2020 r.) – od
2 marca 2020 r.
Koszt: 36 zł/osoba. Do ceny warsztatów
należy doliczyć koszt biletu ulgowego do
skansenu, który wynosi 7 zł/osoba.

ELENI MUZYKA DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

Ostatnio jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek gościliśmy w 2014 roku. Wówczas podobnie jak i w tegorocznym listopadowym koncercie śpiewała przy pełnej widowni.

Najzagorzalsze fanki oczekiwały na koncert gwiazdy greckiego pochodzenia już od godzin południowych. Eleni i jej zespół podchodzi zawsze
bardzo profesjonalnie do każdego koncertu. Po
solidnej próbie dźwiękowej punktualnie o 19-tej
ta przedstawicielka starej szkoły polskiej piosenki dała świetny blisko dwugodzinny koncert.
Zespół gra na swoim nagłośnieniu, lata współ-

pracy owocują wyjątkowym współbrzmieniem.
Publiczność to stała grupa fanów, traktowana przez
śpiewaczkę z wyjątkowym szacunkiem, znająca
jej repertuar, nawet utwory w języku greckim.
Mylnie można by sądzić, że jej piosenki cieszą się
zainteresowaniem tylko w starszym pokoleniu.
Na widowni można było zobaczyć sporą grupę
młodzieży z entuzjazmem i przyjemnością śpie-

wającą z piosenkarką. Popowa subtelna muzyka ,
lekkie przyjemne poetyckie teksty z nutką greckiego brzmienia, nić porozumienia wykonawców
z publicznością sprawiło, że ci co byli, wyszli
zachwyceni. Wyglądało tak, jakby wykonawcy i
publiczność nie chcieli się ze sobą rozstać.
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Dzień Seniora w Przedborzu

W dniu 27 listopada br. w Świetlicy OSP w Przedborzu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora.
Oprócz uczestników Dziennego Domu Senior+
w Hucie Przedborskiej w uroczystości brali udział
również seniorzy z miejscowości Przedbórz i Huta
Przedborska. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście. Nie zabrakło Burmistrza Kolbuszowej P. Jana Zuby. Obecny był proboszcz
miejscowej parafii ks. Józef Jaworski, P. Ewa Wójcicka- Prezes Caritas, P. Renata Bomba- Kierownik
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Mieliśmy przyjemność gościć również P.
Marka Chmielowca- kierownika Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolbuszowej, P. Zenonę
Chodorowską- Przewodniczącą Zarządu Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, P. Małgorzatę Hariasz- Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, P.
Krzysztofa Sudoła- Zastępcę Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej. Obecna była także P. Krystyna
Dłużeń- Sołtys Huty Przedborskiej. P. Barbara
Draus- Sołtys Przedborza nie mogła uczestniczyć

w uroczystości, ale wszystkim seniorom przekazała życzenia i pyszny tort.
Uroczystość uświetnił występ formacji tanecznej
„Gracja” działającej przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wystąpili również uczestnicy

Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Przedborzu.
Panie z koła gospodyń wiejskich przygotowały dla
wszystkich gorące danie. Były różne pyszności
i miła zabawa.
Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
WIZYTA W DENTOBUSIE
Dnia 18 listopada przedszkole gościło panią stomatolog, która przybyła
do ochronki w specjalnym dentobusie. Wszystkie dzieci mogły zobaczyć
wyposażenie tego pojazdu, a potem zasiąść na fotelu dentystycznym. Każde
z przedszkolaków miało sprawdzone ząbki. Wszystkie dzieci dzielnie zniosły
badanie i w nagrodę otrzymały pamiątkową naklejkę.

DZIEŃ JEŻA
Jeże nawet nie wiedzą, że mają swoje święto. Nie wiedzą, że 10 listopada
obchodzony jest Dzień Jeża, bo wtedy śpią już zwinięte w ciasny kłębuszek
w swoim gnieździe z liści i trawy, ukrytym wśród gałęzi na ziemi. Są tak
wdzięcznymi stworzeniami, że maluszki z przyjemnością poznawały ich
zwyczaje, słuchały wierszyków, opowiadań i piosenek z jeżami w roli głównej.

Również w przedszkolu rozmawiano o prawach dziecka, o tym, że nie we
wszystkich krajach są one przestrzegane. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszelakich aktywnościach i zabawach na temat
praw dziecka, ich potrzeb, nie zapominały jednak również o tym, że jak każdy
człowiek również i one mają obowiązki. W tym dniu patronował Mały Miś
z programu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Z WIZYTĄ W INDIAŃSKIEJ WIOSCE
W ramach cyklu „Spotkań z podróżnikiem”, w tym miesiącu odwiedził
przedszkole pan, który opowiadał o życiu Indian, żyjących w Ameryce
Północnej. Jak sam mówił, podróże to jego pasja i tą pasją chciał zarazić
najmłodszych, czyli wszystkich przedszkolaków. W bardzo barwny sposób,
ubogacony licznymi fotografiami opowiadał o dniu codziennym, o zwyczajach, sposobach świętowania i pracy tej niezwykłej grupy ludzi. Miał wiele
przedmiotów, które na co dzień wykorzystują Indianie. Dzieci wybrały swojego wodza i nadały mu imię „Odważny Orzeł”, uczyły się jak rozpoznawać
zapachy, przywoływać deszcz, puszczać sygnały dymne. Dzieci miały również
możliwość przymierzenia strojów regionalnych.

Przedszkolaki z Grupy Maluszków obchodziły Dzień Jeża.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Przedszkolaki z wizytą w indiańskiej wiosce.

„KTO TO JEST PRZYJACIEL?”

W przedszkolu rozmawiano o prawach dziecka.
20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku uczczono go szczególnie ze względu na mijające 30 lat od ustanowienia konwencji
praw dziecka.
Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: Nie ma dzieci – są ludzie
oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero
będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 30 lat temu Konwencji
o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada
1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została
podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Na to pytanie starały się odpowiedzieć starszaki, do których zawitała
Królowa Śniegu we własnej osobie. Przyniosła ze sobą baśń H. CH. Andersena pt. „Krolowa Śniegu”, którą przeczytała dzieciom. Po jej wysłuchaniu
przedszkolaki rozmawiały na temat przewodni zajęć. Omawiając przygody
bohaterów, wyciągając wnioski wyjaśniały znaczenie słowa PRZYJACIEL.
Próbowały także znaleźć najlepszy sposób na przyjaźń. Wykonały również
grupową pracę plastyczną pt. „Kwiat przyjaźni”. Zajęcia zostały zrealizowane
w ramach projektu „Magiczna moc bajek”.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
„Życzliwość na co dzień bardzo ważna sprawa, o niej w przedszkolu
wspomnieć wypada.”
Nie od dziś wiadomo, że dobre słowo, uśmiech na wagę złota jest. Chociaż
jest to istotne nie tylko od święta, istnieje dzień kiedy szczególnie się o tym
pamięta. I w przedszkolu dzieci o tym dniu pamiętały, magiczne słowa i dobre
czyny przez cały dzień królowały. Wszyscy też we wspólnej zabawie udział
brały. Przedszkolaki rozwiązywały krzyżówkę dydaktyczną nawiązującą do
tematu, wysłuchały bajki o uśmiechu oraz wykonywały pracę plastyczną
grupową pt. „Drzewko życzliwości”.
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Tradycją już stało się, że w dniu 25 listopada w przedszkolu królują misie.
To ich wielkie święto, a zarazem święto wszystkich miłośników pluszowych
misiów. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek,
moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola
ze swoim małym lub dużym przyjacielem – Misiem. Przybyły misie małe,
średnie i bardzo duże, białe, brązowe, żółte i różowe. A każdy był piękny
i wyjątkowy. Była to doskonała okazja, aby przypomnieć historię powstania
pluszowego misia, poznać misie bajkowe (te z telewizji i książeczek). Dla
dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy
ruchowe i plastyczne, konkurs przyrodniczy dotyczący wiedzy o niedźwiedziach, śpiewanie piosenki „O kochaniu misia”, misiowe tańce. Ten dzień
w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej
radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom
i możliwość zabawy z pluszakiem. Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka.
Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że
to wielkie misiowe przyjęcie zostanie we wspomnieniach dzieci na długi czas.
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ślubowanie. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom, a potem
nastąpiła wspólna radosna zabawa.

Uroczystość nadania imienia grupom.

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdka w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?
4 grudnia Mikołaj zawędrował do przedszkola. Oczekiwanie na to niezwykłe spotkanie bardzo się dzieciom dłużyło, ale pilnie przygotowywały
się ucząc się i śpiewając piosenki, tańcząc. Część artystyczna przygotowana
przez dzieci bardzo się świętemu podobała. Nie szczędził pochwał małym
artystom, a ponieważ są to same grzeczne dzieci, wszystkie otrzymały prezenty. Dziękujemy Drogi Święty Mikołaju!

Tradycją już stało się, że w dniu 25 listopada w przedszkolu królują misie.

Z WIZYTĄ U LEKARZA
Na zajęciach „Z wizytą u lekarza” dzieci dowiedziały się jak należy pomóc
chorym. Na przykładzie misia dzieci zobaczyły i samodzielnie spróbowały
badać chorego misia za pomocą stetoskopu, mierzyć ciśnienie, gorączkę. Zobaczyły również jak prawidłowo bandażować rękę, oglądały różne lekarstwa
oraz dowiedziały się, że nie mogą zażywać ich samodzielnie.

AKADEMIA AQUAFRESH
Starszaki wzięły udział w kolejnej, w IX edycji Ogólnopolskiego
Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym
celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh
jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Uczenie dzieci prawidłowego
mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości
potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań
profilaktycznych. Przedszkolaki wraz z głównymi bohaterami akcji Pastusiami
uczyły się kiedy i jak szczotkować zęby, wymieniać szczoteczki, odwiedzać
stomatologa. Otrzymały również karty szczotkowania ząbków i zobowiązały
się do ich systematycznego mycia.

DZIŚ W PRZEDSZKOLU ŚWIĘTUJEMY,
NAZWĘ GRUPOM NADAJEMY!
Dnia 29 listopada miała miejsce niecodzienna uroczystość - nadania imienia
grupom. Wcześniej dzieci wybrały w głosowaniu jak chcą by ich grupy się
nazywały. Wyniki głosowania wykazały, że grupa starszaków, będzie nosiła
nazwę Aniołków, a maluchów Słoneczka. W piątek po uroczystym przywitaniu przez siostrę Bożenkę, każda grupa odśpiewała swój hymn, dzieci
rozwiązywały quiz, który zdały śpiewająco, aż wreszcie złożyły uroczyste

4 grudnia Mikołaj zawędrował do przedszkola.

ISTNIEJEMY W INTERNECIE
Od listopada osoby zainteresowane przedszkolem mogą śledzić działalność
ochronki w Internecie. Przedszkole ma swoją stronę internetową http://www.
przedszkoleswjozefa-kolbuszowa.pl/ , a także jest na facebooku. Na stronie
www można dowiedzieć się więcej o wydarzeniach przedszkolnych, akcjach,
projektach, a także można obejrzeć bogatą galerię zdjęć. Zapraszamy!

PIECZEMY CIASTECZKA
6 grudnia odwiedziła przedszkole – wieloletnia nauczycielka oraz znawczyni i pasjonatka lokalnej kuchni –  pani Janina Olszowy. Pod jej czujnym okiem
dzieci przygotowywały ciasteczka na choinkę oraz ozdabiały i degustowały
pyszne pierniczki. Każdy przedszkolak otrzymał do domu samodzielnie ozdobionego pierniczka oraz przepis na ciasteczka. Pani Janina pokazała również
w jaki sposób można wycinać papierowe śnieżynki, jakimi w czasach jej
dzieciństwa ozdabiała, dekorowała okna. Przedszkolaki również podjęły próbę
samodzielnego wycinania. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem
piosenek oraz zabawami, tymi współczesnymi i tymi dawnymi.
Anna Zawisza
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Spotkanie z dyrektorami szkół

We wtorek (10 grudnia), w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli dyrektorzy
szkół podstawowych i średnich z powiatu kolbuszowskiego.
Podczas spotkania dyrektorzy szkół prezentowali
aktualną ofertę edukacyjną i sportową. Była to
dokonała okazja do dyskusji nad przedstawionymi
propozycjami oraz wymienienie się spostrzeżeniami.

DOBRE WARUNKI
Spotkanie otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Na samym wstępie zaznaczył, że dla
Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego zawsze
najważniejsi byli i są uczniowie. – To dla nich
przygotowujemy bazę dydaktyczną i sportową,
dla nich dbamy o jak najlepsze wyposażenie placówek – mówił Starosta Kolbuszowski. – Dzięki
temu uczniowie mogą uczyć się w naprawdę dobrych warunkach oraz rozwijać swoje umiejętności
praktyczne w świetnie wyposażonych pracowniach
– dodał. Podkreślał, że na markę szkół średnich,
funkcjonujących w powiecie kolbuszowskim
pracuje każdy z obecnych. – Wasza rola w tym
zakresie jest bardzo duża – wskazywał, jednocześnie zachęcając do dyskusji nad obecną ofertą
dydaktyczną szkół.

DOWOZY BEZ PROBLEMÓW

tyczący dojazdów uczniów do szkół. – My jako
Samorząd Powiatowy dbamy o dowóz uczniów
z poszczególnych miejscowości i reagujemy na
każdy sygnał, dotyczący problemów z tym związanych. Aktualnie wszystkie trasy są zabezpieczone
– mówił Starosta Kolbuszowski.

W GRONIE NAJLEPSZYCH
Z kolei Dariusz Fus, dyrektor kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego zaznaczył, że
w szkole, którą zarządza znajduje się szerokie
grono uczniów, zdobywających doskonałe wyniki
w nauce. – Mamy wielu olimpijczyków oraz laureatów konkursów. Znajdujemy się w dziesiątce
najlepszych szkół, jeśli idzie o osiągnięcia sportowe. Mamy także bardzo dobre wyniki maturalne – mówił dyrektor. Zbigniew Bogacz, dyrektor
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
z Weryni natomiast wskazywał na bardzo dobre
wyposażenie placówki, którą zarządza. – W naszej
szkole rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów,
organizując różne kursy i szkolenia. Nasi uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne do Włoch,
Hiszpanii i Portugalii – wymieniał dyrektor.

Podczas spotkania poruszano również temat do-

DOBRE PRZYGOTOWANIE
Grażyna Pełka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej z kolei podkreślała, że atutem
szkoły, którą kieruje jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do zawodu. Jest to możliwe dzięki
świetnie wyposażonym pracowniom oraz laboratoriom w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Oprócz tego szkoła stawia na wdrażanie innowacji
pedagogicznych, promowanie wartości patriotycznych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych.

DOPŁATY I DARMOWY BASEN
Starosta Kolbuszowski dodał również, że Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego wspiera młodzież
poprzez dopłaty do biletów miesięcznych – dla
uczniów klas pierwszych dopłata ta wynosi 50
proc. wartości biletu, zaś dla pozostałych klas – 30
procent. Uczniowie mogą także bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych na kolbuszowskiej
pływalni, w ramach wychowania fizycznego.
– W planach mamy budowę dużego parkingu dla
uczniów Zespołu Szkół Technicznych, natomiast
przy Liceum powstanie profesjonalna strzelnica –
zapowiedział Starosta Kolbuszowski.
Barbara Żarkowska

Pani

Aleksandrze
Niezgoda
dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I-go
stopnia w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Brata
składają:
Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego
i NSZZ „Solidarność”
Delegatura w Kolbuszowej

Pani

Grażynie Maziarz
Sołtysowi Nowej Wsi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Przewodniczący
i Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

Pani

Grażynie Maziarz
Sołtysowi Nowej Wsi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego

Czcigodnemu
Ks. Bogdanowi Piekut
Proboszczowi Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP
w Raniżowie
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni
Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Mała
obwodnica
w Kolbuszowej
Górnej już
otwarta!

W piątek, 6 grudnia w Kolbuszowej
Górnej oficjalnie otwarto drogę, która zapewni lepsze połączenie drogi krajowej nr
9 Radom-Rzeszów z drogą wojewódzką nr
987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski.
W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli,
m.in.: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP,
Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Mieczysław Burek Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Krzysztof
Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Miąso
Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciele konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu
i Remost Dębica.
Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości
droga została poświęcona przez ks. Stanisława
Krasonia Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej.
Inwestorem przedsięwzięcia, które kosztowało
prawie 8,5 miliona złotych jest Województwo
Podkarpackie. Zadanie dofinansowane zostało
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w kwocie 6,2 miliona złotych.
W ramach inwestycji w Kolbuszowej Górnej
powstał trakt o długości ok. 1200 metrów oraz

Podsumowanie roku
Burmistrza Kolbuszowej

Działania podejmowane w ostatnim roku to czas intensywnej pracy na rzecz poprawy jakości życia i inwestycji. Oznacza to realizację wielu zadań inwestycyjnych
i remontowych, rozwój usług społecznych, edukacyjnych, działań związanych z kulturą, rekreacją i sportem.
Systematycznie rozbudowywana i przebudowywana jest kanalizacja w mieście i gminie. W tym roku
zakończy się inwestycja pn. „Poprawa gospodarki
wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” za
kwotę ponad 20 mln zł.
Modernizowane są drogi gminne, ulice i chodniki.
Rozbudowywana jest ul. Piaskowa oraz Droga
Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny- prace kontynuowane będą w przyszłym roku. Przebudowane

zostały ulice: Nad Nilem, Jesionowa, Rolnika,
Klonowa, Wrzosowa. W przyszłym roku planowa
jest budowa ul. Brzozowej oraz modernizacja drogi
gminnej Widełka- Styków, a także przebudowa ul.
Handlowej, Krzaklewskiego i Witosa. Gminne plany inwestycyjne uzupełnione zostają o inwestycje
wojewódzkie: wybudowana została obwodnica
Kolbuszowej i Weryni w kierunku Sokołowa. Powstała również południowa obwodnica w Kolbu-

wybudowane zostały dwa ronda i ścieżka rowerowa. Prace obejmowały także przebudowę mostu
na rzece Górnianka. Droga została oznakowana,
oświetlona i wyposażona w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

16
szowej Górnej łącząca drogę krajową nr 9 z drogą
wojewódzką nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów.
Kolbuszowa została włączona do programu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. W Urzędzie
Miejskim trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia przebudowy budynku dworca w Kolbuszowej oraz zagospodarowania jego otoczenia w celu
utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego. Do 2022 roku nadbudowany i przebudowany
zostanie budynek dworca, przebudowana zostanie
ul. Fabryczna i ul. Ruczki, powstaną nowe parkingi
oraz zamontowane stojaki na rowery. Powstanie
również nowe oświetlenie ulic i parkingów. Zbudowana będzie droga dojazdowa do przystanku
w Widełce wraz z nowymi miejscami parkingowymi oraz powstanie przystanek w Kolbuszowej
Górnej z parkingiem, chodnikiem do peronu oraz
stojakami rowerowymi.
W ramach programu rewitalizacji do 2022 roku
Gmina Kolbuszowa planuje również przebudowę budynku gospodarczego przy ul. Narutowicza i utworzenie w nim Domu Pobytu Dziennego
Seniora, przebudowę ul. Parkowej i rozbudowę
parkingu przy cmentarzu. W przyszły roku rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu
wzdłuż rzeki Nil.
W celu stworzenia optymalnych warunków do
zbierania odpadów komunalnych oraz ich magazynowania powstał Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Infrastruktura sportowa wzbogaca się o nowe
miejsca relaksu i aktywności fizycznej. Placówki
szkolne zostały wyposażone w nowoczesne środki
dydaktyczne. W przyszłym roku zostanie oddany
do użytku stadion przebudowany na kompleks
lekkoatletyczny.
Gmina wspiera również poprawę jakości powietrza, będzie realizowany program montażu ekologicznych kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.
W tym roku zakończyła się modernizacja i ada-
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ptacja dawnej synagogi na potrzeby Oddziału
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Biblioteki.
W odnowionym budynku znajduje się: galeria
miejska, multimedialne muzeum, magazyn zbiorów regionalnych oraz sala główna.
Dzięki dobrze przygotowanym terenom inwestycyjnym poprawiono warunki rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy.
Gmina tworzy dobre warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oferując mieszkańcom
uzbrojone działki pod budownictwo jednorodzinne
oraz przyciągając deweloperów wznoszących budynki wielorodzinne.
Gmina m.in. wspiera przedsięwzięcia sportowo
kulturalne takie jak: Puchar Polski Nordic Walking,
Dni Kolbuszowej, Koncert Psalmów Dawidowych,
Lasowiackie Zimioki, cykliczne imprezy plenerowe związane z kultywowaniem tradycji i promocji
wsi Gminy Kolbuszowa.
W tym roku wartość prac inwestycyjnych przekroczyła 16 mln zł.
W 2020 roku planowe są inwestycje w kwocie ponad 25 mln złotych. Kluczowe inwestycje w przyszłorocznym budżecie to:
· Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnejkwota 2,4 mln zł.
· Rewitalizacja- kwota 4,2 mln zł.
· Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta
Kolbuszowa- kwota ponad 1,2 mln zł.
· Budowa i rozbudowa dróg gminnych- kwota
ponad 4 mln zł.
· Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych- kwota ponad 1,4 mln zł.
A także projekty ekologiczne:
· Poprawa jakości powietrza poprzez montaż
ekologicznych kotłów CO- kwota ponad 3,2 mln
zł
· Rozwój odnawialnych źródeł energii- kwota
ponad 4,4 mln zł
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OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

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

Podpisanie umowy na odnawialne źródła energii

W dniu 2 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa z firmą Instal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa. Termin realizacji
zadania wynosi 180 dni od dnia podpisania umowy.
Przypominamy, że panele słoneczne zostaną
umieszczone przy Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej oraz oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie

kosztów związanych z utrzymaniem obiektów oraz
ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń.
Wartość inwestycji to ponad 1,47 mln zł, z czego
960 tys. zł zostało dofinansowane z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Starostwie Powiatowym

We wtorek (10 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, zorganizowany został Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Przedsięwzięcie to z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem.
Tradycyjnie, już po raz kolejny, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
w przedświąteczny wtorek zorganizowany został Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wzięły w nim udział instytucje: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kolbuszowej, Środowiskowy Dom Samopomocy z Kolbuszowej, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Spiach, Dzienny Dom Seniora Plus w Hucie Przedborskiej
oraz lokalni rękodzielnicy.
Kiermasz świątecznych ozdób odbywał się na parterze budynku Starostwa,
w godz. od 8.30 do 12.00. Przedsięwzięcie to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. Podczas kiermaszu, na
stołach, królują własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, wśród których
znaleźć można: kolorowe bombki, wesołe aniołki, kartki świąteczne czy
barwne stroiki.
Barbara Żarkowska

Na stołach, podczas kiermaszu, królują własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne

Kiermasz świąteczny z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Podczas kiermaszu jest w czym wybierać
Fot. B. Żarkowska

Bezpłatne porady prawne

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

- osobom, które ukończyły 65. lat,
- osobom posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom, weteranom
- zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną,
- kobietom w ciąży.
Teraz katalog ten został rozszerzony o osoby, których nie stać na odpłatną
pomoc prawną.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych sporządzanych na potrzeby karnego postępowania przygotowawczego lub na potrzeby
postępowania sądowego oraz postępowania sądowo-administracyjnego – w to
miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić
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projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie
związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc
prawna:

CZTERY PUNKTY PORAD PRAWNYCH

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 –
od poniedziałku do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały cztery punkty bezpłatnej
pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, drugi w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, trzeci punkt mieści się w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, zaś czwarty w Urzędzie Gminy
w Cmolasie.

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – poniedziałek,
wtorek – 8:00-12:00, pokój 309.

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – środa – 14:00-18:00
oraz czwartek – 15:30-19:30.
- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 13 - piątek - 8.00-12.00.
Opr. B. Żarkowska

Droga powiatowa w Woli Raniżowskiej
przebudowana!

Nowa, gładka nawierzchnia na długości ponad trzech kilometrów, nowy chodnik, przebudowane zjazdy, rowy oraz chodnik,
poszerzona jezdnia do sześciu metrów – to bilans inwestycji drogowej w Woli Raniżowskiej, której realizacja została już ukończona.
Inwestycja sfinansowana została ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Z tego źródła Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego pozyskał prawie 2 miliony
złotych (1 992 185 zł). W sumie całe zadanie kosztowało prawie 4 miliony
złotych. – Mieszkańcy długo oczekiwali na tę inwestycję – mówi Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś. – Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych udało się ją pomyślnie sfinalizować – dodaje.
W ramach tego zadania droga powiatowa została przebudowana na długości
3,11 km oraz poszerzona do 6 metrów. Oprócz tego przebudowany został istniejący chodnik na długości prawie 800 m, wybudowany został nowy chodnik
dla pieszych na długości 1,5 km, a także przebudowano zjazdy oraz rowy.
W ostatnim czasie odremontowana została także droga powiatowa relacji
Kolbuszowa Dolna – Kopcie, w Mechowcu i Płazówce. Nowa nawierzchnia
została położona w sumie na długości 2,1 km. Inwestycja kosztowała łącznie
1 185 440 zł.
B. Żarkowska

Nowo odremontowana droga powiatowa

W Woli Raniżowskiej droga powiatowa przebudowana została na długości
ponad trzech kilometrów Fot. B. Żarkowska

Droga powiatowa relacji Kolbuszowa Dolna-Kopcie

Świąteczne paczki dla rodzin

Dwie rodziny z powiatu kolbuszowskiego otrzymały Świąteczne Paczki, przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek podległych oraz radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego.
Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
wraz z jednostkami, funkcjonującymi w urzędzie oraz radnymi Rady Powiatu,
zorganizowali zbiórkę pieniężną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla
rodzin z naszego powiatu.

CZAPKI, ZABAWKI I PRALKA
Potrzebujące rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wybrane
zostały przy współpracy z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. W tym roku świąteczna pomoc trafiła do rodziny z czworgiem
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dzieci w wieku 10, 8, 6 i 4 lat. Jest to rodzina zmagająca się z ubóstwem oraz
niepełnosprawnością. Jej sytuacja materialna jest bardzo trudna. W ostatnim
czasie rodzinie zepsuła się pralka, więc na liście najbardziej potrzebnych
rzeczy znalazło się m.in. właśnie to urządzenie. Ponadto zebrane fundusze
pozwoliły także na zakup butów zimowych dla dzieci, czapek, artykułów
szkolnych, produktów spożywczych i chemicznych. Każde z dzieci dostało
też zabawki pod choinkę.

KURTKI I BUTY ZIMOWE
Druga rodzina, której sytuacja materialna jest szczególnie trudna ma troje
dzieci. Najstarsze z nich ma 14 lat, średnie 10, a najmłodsze 9 lat. Wśród
najpilniejszych potrzeb rodzina wymieniła ciepłe kurtki dla dzieci, buty
zimowe, artykuły spożywcze, chemiczne oraz zabawki. Wszystkie artykuły
zostały już dostarczone rodzinom.

RADOŚĆ DZIECI
W czwartek (5 grudnia) świąteczne paczki trafiły do potrzebujących rodzin
z naszego powiatu. Radość obdarowanych była ogromna. Najbardziej z prezentów uradowane były dzieci. - Mamo, patrz, jaką mam lalkę! A tam jest
samochód! On świeci! – między innymi takie okrzyki można było usłyszeć
z ust dzieci, do których trafiły świąteczne paczki.

DZIĘKUJEMY!!!
Dziękujemy wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Biura Obsługi Jednostek Samorządu
Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Stacji

Świąteczne paczki trafiły już do potrzebujących rodzin. Jedna z nich mieszka
w gminie Cmolas, zaś druga w gminie Raniżów. Fot. B. Żarkowska
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego
za pomoc i zaangażowanie się w świąteczną zbiórkę.
Barbara Żarkowska

O przyrodzie wiedzą prawie wszystko!

Znamy zwycięzców XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. W czołówce znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni oraz Szkoły Podstawowej z Trzęsówki.
W środę (4 grudnia), w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej, już po raz czternasty, został przeprowadzony Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
Tradycyjnie naszym partnerem w tym przedsięwzięciu było Nadleśnictwo Kolbuszowa.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie świadomości przyrodniczej, promocja zrównoważonej gospodarki
leśnej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej
wśród młodzieży szkolnej. Wzięli w nim udział
uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W tym dniu gościliśmy młodzież z:

Trzęsówki, Lipnicy, Kolbuszowej oraz Weryni.
Wszyscy mieli do rozwiązania test jednokrotnego
wyboru, składającego się z 50 pytań. Nie obyło
się bez dogrywki. Ostatecznie Komisji Konkursowej udało się wybrać laureatów. W tym gronie
znaleźli się:

IV miejsce – Karolina Tyburczy – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
V miejsce – Karolina Kaczmarska – Szkoła Podstawowa w Trzęsówce
VI miejsce – Filip Drżał – Szkoła Podstawowa
w Lipnicy

SZKOŁY PODSTAWOWE

NAJLEPSZY WYNIK DRUŻYNOWY:
SZKOŁA PODSTAWOWA
W TRZĘSÓWCE

I miejsce – Adrianna Pałka – Szkoła Podstawowa
w Trzęsówce
II miejsce – Karolina Bujak – Szkoła Podstawowa
w Trzęsówce
III miejsce – Emilia Wit – Szkoła Podstawowa
w Lipnicy

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce – Konrad Świątek – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

W tym roku Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody odbywał się już po raz Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań
czternasty. Fot. B. Żarkowska
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II miejsce – Kamila Krupa – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
III miejsce – Nikodem Naróg – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Uroczyste wręczenie nagród

Najlepszy wynik drużynowy: Zespół Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
W uroczystym rozstrzygnięciu oraz rozdaniu
nagród uczestniczył Wicestarosta Kolbuszowski
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Wojciech Cebula oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kolbuszowa Bartłomiej Peret.
Barbara Żarkowska

Pamiątkowe zdjęcie

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
podaje do publicznej wiadomości, że
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11
Listopada 10 na okres 21 dni: wykaz nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia, stanowiących własność Powiatu
Kolbuszowskiego, przeznaczonych do oddania

w dzierżawę na cele usytuowania urządzeń
infrastruktury technicznej.
Ww. wykaz został również zamieszczony na
stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbu-

wykazu nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11
Listopada 10, pok. 214 tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 26.11.2019 r.

szowski.pl

Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww.
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Budowa i przebudowa dróg w gminie

Ukończono roboty budowlane prowadzone na ul. Witosa w Kolbuszowej. Prace polegały na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku
o długości ok. 157 m wraz z przykanalikami. Wartość inwestycji wyniosła ponad 81 tys. zł. Droga jest zgłoszona do odbioru technicznego.
W trakcie realizacji jest budowa drogi gminnej ul.
Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (od skrzyżowania z ul. św. Brata
Alberta do skrzyżowania z ul. Błonie). Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie robót ziemnych,
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji
zostanie także przebudowany fragment ul. Błonie

(odcinek o dł. 72 m) w celu poprawy geometrii
skrzyżowania z ul. Brzozową. Wykonawcą inwestycji jest firma „BRUK-DAR” z Czermina,
a jej wartość wynosi ponad 1 mln zł. Planowany
termin zakończenia prac to początek października
przyszłego roku.
Podpisana została umowa na kontynuację rozbudowy ul. Piaskowej w Kolbuszowej. Zakres

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy ul. Piaskowej w Kolbuszowej

robót obejmuje wykonanie konstrukcji podbudowy
i nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z ul.
Krakowską (odcinek o dł. 1042,6 m). Ponadto
w ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie
chodnik na odcinku o dł. 611 m oraz zlikwidowane
zostaną kolizje z urządzeniami energetycznymi.
Wykonawcą zadania o wartości prawie 1,4 mln zł
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębi-

Podpisanie umowy dotyczacej bud owy ul. Brzozowej w Kolbuszowej
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cy. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim
i zgodnie z umową zakończy się na początku października przyszłego roku.

Do końca grudnia br. potrwają prace przy budowie
drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni

Nr 315
asfaltowej oraz budowę chodnika wraz z niezbędnymi podbudowami. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 100 tys. zł. Wykonawcą jest firma „BRUK-DAR” z Czermina.

Młodzi wokaliści w Widełce

Już po raz dziewiętnasty Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce była organizatorem Powiatowego Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej. Na deskach Wiejskiego Domu Kultury zaprezentowali się przedstawiciele 11 szkół podstawowych z naszego powiatu.
Młodzi piosenkarze mieli za zadanie zaprezentować piosenkę w wybranym języku obcym. Jury,
w którym zasiedli: Jarosław Mazur (muzyk), Swietłana Styga (anglista, inicjator konkursu), Marian
Selwa (muzyk), Mirosław Karkut (dyrektor szkoły)
Renata Peret (romanista), miało trudne zadanie
do wykonania. Poziom konkursu był wyjątkowo
wysoki. Podobało się wielu wykonawców, jednak
jurorzy musieli wziąć pod uwagę nie tylko stronę
muzyczną występu, ale i poziom języka obcego.
Umiejętne połączenie tych dwóch czynników pozwalało zdobyć nagrodę.
Grand Prix Powiatowego Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej w Widełce zdobyły dwie solistki: Oliwia Urban (Szkoła Podstawowa im. prof.
Jana Czekanowskiego w Cmolasie) oraz Patrycja
Wiącek (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Kolbuszowej. Natomiast laureatem Grand Prix w kategorii zespół wokalny
została grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej
w składzie: Patrycja Wiącek, Weronika Kostecka,
Alicja Sukiennik.
Pozostali nagrodzeni:

III miejsce:
• Antonina Grabiec, Zuzanna Drożdż, Aleksandra Lubera, Patrycja Piersiak, Martyna Kozioł,
Martyna Wyka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej)

KATEGORIA: ZESPOŁY MUZYCZNE
KL. VII-VIII
I miejsce: Konrad Krupa, Michał Krupa, Wiktoria
Bąba, Bartłomiej Ofiara, Aleksandra Czajkowska,
Jakub Błoniecki (Szkoła Podstawowa w Trzęsówce)
III miejsce: Julia Białek, Alicja Wojda, Natalia
Ród (Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
w Bukowcu

KATEGORIA: SOLIŚCI KL. V-VI
I miejsce: Kamila Tetlak (Szkoła Podstawowa
w Siedlance)
II miejsce: Martyna Kozioł (Szkoła Podstawowa
nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej)
III miejsce: Julia Syniec (Szkoła Podstawowa im.
Królowej Jadwigi w Widełce)
III miejsce: Patrycja Witkowska (Szkoła Podstawowa w Hadykówce)

KATEGORIA: SOLIŚCI KL. VII-VIII
I miejsce: Aleksandra Płoch (Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Widełce)
II miejsce: Maksymilian Starzec (Szkoła Podstawowa w Weryni)
III miejsce: Natalia Ród (Szkoła Podstawowa im.
Polskich Noblistów w Bukowcu)
III miejsce: Emilia Tęcza (Szkoła Podstawowa
w Porębach Dymarskich)
Festiwal cieszy się dużą renomą nie tylko dzięki
wysokiemu poziomowi, ale i dobrej organizacji
oraz atrakcyjnym nagrodom, co podkreślają biorący udział w konkursie wokaliści oraz ich opiekunowie. W tym roku zaśpiewano piosenki po
angielsku, francusku, rosyjsku i włosku. Dzięki
takim konkursom młodzi ludzie nie tylko doskonalą znajomość obcych języków, ale poznają kulturę
innych narodów w myśl powiedzenia, że „muzyka
jest uniwersalnym językiem, który łączy kultury
i narody”.
Renata Peret, Joanna Sieraczyńska, Teresa
Rząsa

KATEGORIA: ZESPOŁY MUZYCZNE
KL. V-VI
I miejsce:
• Julia Syniec i Oskar Kaczor (Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce)
• Emilia Magda, Gabriela Fryc, Kamila Tetlak, Oliwia Chmielowiec (Szkoła Podstawowa w Siedlance)
II miejsce:
• Wiktoria Brózda, Julia Serafin, Grzegorz Wójcik
(Szkoła Podstawowa w Hadykówce)
• Anna Niezabitowska i Krzysztof Wojtyczka
(Szkoła Podstawowa w Kupnie)

VIII edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Posła RP

Świętować mikołajki można na wiele sposobów. Organizatorzy turnieju- UKS KUPNO uznali, że najlepiej na sportowo.
W dniu 8 grudnia na hali sportowej LO Kolbuszowa odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Posła na Sejm RP
p. Zbigniewa Chmielowca. Do udziału w zwodach zgłosiło się dużo więcej drużyn, jednak ze względów organizacyjnych udział
w turnieju wzięło 9 drużyn: UKS Spartakus Kolbuszowa Górna, Leśnik Kolbuszowa, Team Nienadówka, Hogs Euro Sklep Łańcut, Czerwony Baron Rzeszów, MOS „Aktywni od zaraz” Rzeszów, Lemon Demon Głogów Małopolski, Unio Jack Rzeszów, oraz
gospodarze UKS KUPNO.
Punktualnie o godzinie 9:00 na parkiecie hali sportowej LO Kolbuszowa zebranych uczestników
turnieju powitał Pan Poseł na Sejm RP Zbigniew
Chmielowiec i życzył wszystkim uczestnikom

osiągnięcia jak najlepszych wyników. Uczestniczący w otwarciu zaproszeni goście- Sekretarz Gminy
Kolbuszowa p. Krzysztof Matejek w imieniu Pana
Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby i własnym

życzył wszystkim uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników w turnieju. W podobnym tonie
wypowiadali się p. Ewa Posłuszny Radna Rady
Powiatu Kolbuszowskiego, p. Elżbieta Chmie-
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lowiec Dyrektor SP Kupno oraz p. Mieczysław
Plizga Sołtys wsi Kupno. Następie Pan Tomasz
Lis zapoznał uczestników z wynikami losowania
i kolejnością rozgrywania meczów.
Rozgrywane spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. W grze można było zobaczyć zaangażowanie oraz poświęcenie
i walkę o każdy punkt. Turniej rozgrywany był na
wysokim, wyrównanym poziomem, a poszczególne spotkania niejednokrotnie kończyły tie brekiem.
Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa
uznania za zaangażowanie, walkę do ostatniego
punktu oraz za ducha fair-play w jakim rozgrywane
były zawody.
W przerwach między meczami zawodnikom i kibicom serwowano zimne przekąski oraz ciepłe
i zimne napoje. W porze obiadowej został podany
ciepły obiad. W całym turnieju wzięło udział około
100 zawodników.
Uczestnicy turnieju za osiągnięte wyniki otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody indywidualne
ufundowane przez sponsorów Mikołajkowego
Turnieju Piłki Siatkowej.
Sponsorzy:
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec

Starosta i Rada Powiatu Kolbuszowa
Burmistrz i Rada Gminy Kolbuszowej
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
Dyrektor SP im. Jana Pawła II w Kupnie
Sołtys i Rada Sołecka wsi Kupno
Prezes Wacław Orzech ZPOW „ORZECH” Kolbuszowa
Rafał Przybyło RAFKOP Kupno 143
Głównym celem imprezy sportowej była dobra
zabawa i krzewienie aktywności fizycznej oraz
propagowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców
Gminy Kolbuszowa. Organizacja takiej imprezy
sportowej wymaga nie tylko środków finansowych, ale zaangażowania i pomocy ludzi dobrej
woli zakręconych pozytywnie i sportowo uczniów,
nauczycieli oraz pracowników SP Kupno: p. Urszula Niezgoda, p. Anna Chudzik, p. Aneta Sobolewska, p. Małgorzata Antosz, p. Artur Brandys, p.
Bogdan Maciąg, uczniowie i absolwenci ZS i SP
Kupno: Dominik Tarnowski, Patryk Byczek, Eryk
Faryniarz, Aleksandra Draus, Arkadiusz Borawiak.
Nagrody zwycięskim zespołom wręczyli: Pan
Poseł Zbigniew Chmielowiec, Pan Tomasz Lis
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sędzia zawodów oraz prezes UKS KUPNO Pan
Witold Antosz.
Klasyfikacja końcowa:
Union Jack Rzeszów
Leśnik Kolbuszowa
UKS KUPNO
Czerwony Baron Rzeszów
HOGS EURO Łańcut
Team Nienadówka
MOS „Aktywni od zaraz” Rzeszów
UKS Spartakus Kolbuszowa Górna
Lemon Demon Głogów Małopolski
Nagrody indywidualne:
Najlepszy atakujący Marek Draus UKS KUPNO
Najlepszy broniący Piotr Fornal Leśnik Kolbuszowa
MVP Turnieju Arkadiusz Kościółek UNION JACK
Rzeszów
Zarząd UKS KUPNO i komitet organizacyjny turnieju składa serdeczne podziękowania sponsorom
turnieju siatkarskiego, Radiu Leliwa i Korso Kolbuszowa za patronat medialny oraz wszystkim tym,
którzy swoja obecnością uświetnili Mikołajkowy
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Posła na Sejm RP
p. Zbigniewa Chmielowca.
Opracował: Witold Antosz

Uroczyste wręczenie nagród!

Czterdzieści osób otrzymało nagrody i wyróżnienia w XV Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe
i Akcesoria Kolędnicze.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło
się w piątek (13 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Uczestniczyli w nim Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
W sumie do konkursu, którego celem było zainteresowanie młodzieży ludową tradycją Lasowiaków, dostarczonych zostało 181 prac z 26 szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu były ludowe ozdoby choinkowe
wykonane z bibuły, papieru i słomy: łańcuchy,
aniołki, gwiazdki, koszyczki, a także ozdoby bożonarodzeniowe: światy i pająki, a także akcesoria
kolędnicze: turonie, maski, gwiazdy oraz szopki
kolędnicze.
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy
do udziału w konkursie już za rok!!!

NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI
KLASY I-IV
Kategoria „Ozdoby choinkowe”

1. miejsce: Hubert Jagoda – Szkoła Podstawowa
w Lipnicy
2. miejsce: Maja Ciździel – Szkoła Podstawowa
w Majdanie Królewskim
3. miejsce: Filip Babiarz – Szkoła Podstawowa
w Ostrowach Baranowskich
Wyróżnienie: Anna Sajdak – Szkoła Podstawowa w Domatkowie
Wyróżnienie: Bartłomiej Micek – Szkoła Podstawowa w Hucisku
Wyróżnienie: Wiktoria Bomba – Szkoła Podstawowa w Dzikowcu

Kategoria „Ozdoby bożonarodzeniowe”
1. miejsce: Andżelika Wojnar – Szkoła Podstawowa w Staniszewskiem
2. miejsce: Faustyna Krawiec – Szkoła Podstawowa w Komorowie
3. miejsce: Gabriela Żyła – Szkoła Podstawowa
w Woli Raniżowskiej

Wyróżnienie: Nikola Grochala – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Wyróżnienie: Malwina Witas – Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim
Kategoria „Akcesoria kolędnicze”
1. miejsce: Julia Bakaj – Szkoła Podstawowa
w Staniszewskiem
2. miejsce: Łucja Wilk – Szkoła Podstawowa
w Krzątce
Wyróżnienie: Igor Ofiara – Szkoła Podstawowa
w Woli Raniżowskiej
Wyróżnienie: Bartosz Zagroba – Szkoła Podstawowa w Cmolasie

Kategoria „Szopki kolędnicze”
1. miejsce: Małgorzata Piersiak – Szkoła Podstawowa w Zielonce
2. miejsce: Klaudia Kosiorowska – Szkoła Podstawowa w Hadykówce
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3. miejsce: Zuzanna Olko – Szkoła Podstawowa
w Cmolasie
Wyróżnienie: Lena Marut – Szkoła Podstawowa
w Woli Raniżowskiej

KLASY V-VIII
Kategoria „Ozdoby choinkowe”
1. miejsce: Rafał Kosiorowski – Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej
2. miejsce: Kinga Dudek- Szkoła Podstawowa
w Ostrowach Tuszowskich
3. miejsce: Kamila Chmielowiec – Szkoła Podstawowa w Siedlance
Wyróżnienie: Lidia Starzec – Szkoła Podstawowa
w Weryni

Kategoria „Ozdoby bożonarodzeniowe”
1. miejsce: Karolina Saj – Szkoła Podstawowa
w Przedborzu

Kategoria „Akcesoria kolędnicze”

Pamiątkowe zdjęcie
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Laureaci konkursu wraz z opiekunami
1. miejsce: Marcelina Żyła- Szkoła Podstawowa
w Raniżowie
2. miejsce: Natalia Kurda – Szkoła Podstawowa
w Kolbuszowej Górnej
3. miejsce: Aleksandra Wilk – Szkoła Podstawowa
w Krzątce
Wyróżnienie: Wiktoria Kozak – Szkoła Podstawowa w Raniżowie

Kategoria „Szopki kolędnicze”
1. miejsce: Dawid Tylutki – Szkoła Podstawowa
w Trześni
2. miejsce: Wiktoria Kluk – Szkoła Podstawowa
w Przedborzu
3. miejsce: Dawid Guźda – Szkoła Podstawowa
w Jagodniku
Wyróżnienie: Wiktoria Halat – Szkoła Podstawowa w Przedborzu
Wyróżnienie: Anna Guzior - Szkoła Podstawowa
w Przedborzu

SZKOŁY ŚREDNIE
Kategoria „Ozdoby choinkowe”
1. miejsce: Wiktoria Lewandowska – Zespół Szkół
Technicznych w Kolbuszowej
2. miejsce: Dominika Czaja – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
3. miejsce: Gabriela Pawłowska – Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
Wyróżnienie: Paweł Węglarz – Zespół Szkół
Technicznych w Kolbuszowej

Kategoria „Akcesoria kolędnicze”
1. miejsce: Barbara Guźda – Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni

Kategoria „Szopki kolędnicze”
1. miejsce: Patrycja Maciąg – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
2. miejsce: Dominik Żyła – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Barbara Żarkowska
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Finansowo
JAKI BĘDZIE ROK 2020?
Jak co roku w grudniu można przeczytać różne
prognozy dotyczące nadchodzącego roku. W tym
roku ponownie chciałbym przytoczyć prognozę Saxo Banku, bo choć ich prognoza walut na
2019r. znacznie odbiegła od realiów, to już np.
sugestia, by inwestować w złoto - okazała się
właśnie złotą radą.

ROSJA BĘDZIE GŁÓWNYM
WYGRANYM W KWESTII ZIELONEJ
I CZARNEJ ENERGII.

W 2020 r. OPEC i Rosja, wyczuwając spowolnienie produkcji ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych w związku z brakiem zwrotu z inwestycji
w tym sektorze, skorzystają z okazji i zapowiedzą
istotne dodatkowe cięcia produkcji ropy w swoich
krajach. Cena ropy Brent powróci do poziomu 90
USD za baryłkę. W Rosji okaże się to znaczącym
zwycięstwem nie tylko dla Rosnieftu, ale także
dla finansów publicznych, w których próg rentowności budżetu na 2019 r. opierał się na cenie
ropy Urals 49 USD za baryłkę. Akcje Rosnieftu,
największej rosyjskiej spółki naftowej, wzrosną
o 50%. Ponadto w 2020 r. sektor ekologicznej –
zielonej - energii ucierpi na skutek zbyt dużego
szumu medialnego i niskich zwrotów z inwestycji.
Jednak w miarę kolejnych zobowiązań w zakresie
polityki klimatycznej podejmowanych przez kraje
rozwinięte polityka długoterminowa skoncentruje
się na pojazdach elektrycznych i rozwiązaniach
minimalizujących emisję zanieczyszczeń w samochodach. Rosja odniesie korzyści na obydwu
frontach: po pierwsze jako największy na świecie dostawca stosowanego w pojazdach palladu,
a w 2019 r. odnotowującego jedne z najlepszych
wyników na rynkach surowców. W 2020 r., gdy
demokraci przejmą Biały Dom i wraz z Indiami
zaostrzą normy emisji, nastąpi dalszy wzrost cen
tego metalu. Po drugie, Rosja skorzysta na odejściu od kobaltu i zwiększeniu wykorzystywania
niklu na rynku akumulatorów pojazdów elektrycznych. W 2020 r. popyt na nikiel gwałtownie
wzrośnie. Rządy krajów rozwiniętych zapewnią
dopłaty do sprzedaży pojazdów elektrycznych,

a najwięksi niemieccy producenci samochodów
zaczną w pełni rozwijać produkcję, aby zapewnić
długoterminowe dostawy akumulatorów. Rosyjski
koncern MMC Norilsk Nickel nabierze wiatru
w żagle w wyniku zwiększonego popytu i wyższych cen i podobnie jak w przypadku Rosnieftu
ceny jego akcji wzrosną o 50%.

NASTĄPI ZWROT POLITYKI
I PODWYŻKI STÓP EBC.
Europejskie banki odwrócą kierunek swojej polityki, gdy w 2020 r. indeks EuroStoxx wzrośnie
o 30%. Pomimo niedawnego wprowadzenia systemu podziału na poziomy (tiering), który przyczynił
się do minimalizacji negatywnych konsekwencji
ujemnych stóp procentowych, banki nadal będą
zmagać się z poważnym kryzysem. Będą musiały
się zmierzyć z trudnym otoczeniem gospodarczym
i finansowym, charakteryzującym się strukturalnie wyjątkowo niskimi stopami procentowymi,
zaostrzeniem regulacji w ramach pakietu Bazylea
IV - co jeszcze bardziej obniży stopę zwrotu z kapitału własnego banków - oraz konkurencją ze
strony przedsiębiorstw z sektora fintech. Sprawy
przyjmą bezprecedensowy obrót i na początku
stycznia 2020 r. nowa prezes EBC Christine Lagarde - wcześniej opowiadająca się za ujemnymi
stopami procentowymi – dokona wolty i oświadczy, że polityka pieniężna przekroczyła przewidziane granice. Prezes podkreśli, że utrzymywanie
ujemnych stóp depozytowych przez dłuższy okres
może poważnie zaszkodzić kondycji europejskiego
sektora bankowego. Aby zmusić rządy państw
strefy euro, w szczególności Niemiec, do podjęcia działań i wykorzystania polityki fiskalnej do
pobudzenia gospodarki, 23 stycznia 2020 r. EBC
odwróci swoją politykę pieniężną i podwyższy stopy procentowe. Po pierwszej podwyżce w krótkim
czasie nastąpi kolejna, która szybko doprowadzi
stopę referencyjną do zera, a do końca roku nawet
nieco powyżej.

RYNEK ENERGII SIĘ NIE ZAZIELENI.
Relacja notowanego na giełdzie funduszu energii z paliw kopalnych VDE do funduszu energii
odnawialnej ICLN wzrośnie z 7 do 12. Przemysł
naftowy i gazowy wyszedł z kryzysu finansowego
po 2009 r., odzyskując około 131% strat odnotowanych po 2008 r. do maksimum w czerwcu 2014 r.,
kiedy to Chiny wyciągnęły światową gospodarkę
z historycznej recesji kredytowej. Od tego czasu
na sektor ten oddziaływały negatywnie dwie znaczące siły. Pierwszą z nich był rozwój produkcji
gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych i szybkie
postępy w globalizacji łańcuchów dostaw gazu
ziemnego za pośrednictwem LNG. Następnie miała miejsce istna amerykańska rewolucja w zakresie
produkcji ropy z łupków, w wyniku której Stany
Zjednoczone stały się największym producentem
ropy naftowej i ciekłych przetworów naftowych na
świecie. Drugą siłą był rosnący kapitał polityczny
i społeczny stojący za walką ze zmianami klimatycznymi, powodujący istotny wzrost popytu na
energię odnawialną. W efekcie niższych cen i uni-
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kania przez inwestorów sektora „czarnej” energii
wycena akcji spółek z branży paliw kopalnych
wykazała dyskonto w wysokości 23% względem
przedsiębiorstw z sektora czystej energii. W 2020 r.
nastąpi zmiana prognoz inwestycyjnych, ponieważ
OPEC coraz dłużej ograniczać będzie wydobycie,
produkcja nierentownych amerykańskich koncernów łupkowych zahamuje, a popyt w Azji ponownie wzrośnie. Przemysł naftowy i gazowy w 2020
r. nieoczekiwanie okaże się wygrany – i będzie
to równocześnie sygnał ostrzegawczy dla sektora
czystej energii.

DONALD TRUMP ZAPOWIE PODATEK
„AMERICA FIRST”, ABY OBNIŻYĆ
DEFICYT HANDLOWY.

Opodatkowanie wszystkich przychodów generowanych za granicą zakłóci dostawy i spowoduje
wzrost inflacji. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych zabezpieczonych przed inflacją w 2020 r. wyniesie 6% dzięki
wzrostowi zainteresowania inwestorów w miarę
wzrostu wskaźnika CPI. 2020 r. rozpocznie się
relatywną stabilizacją polityki handlowej po tym,
jak administracja Trumpa i Chiny dojdą do porozumienia w sprawie co najmniej tymczasowego
zawieszenia broni w kontekście taryf celnych, polityki walutowej i kupna produktów rolnych. Jednak
już na początku 2020 r. gospodarka amerykańska
zacznie się dusić: deficyty w handlu z Chinami
nie ulegną istotnej poprawie, a równocześnie nie
będzie możliwy realistyczny wzrost zakupów
produktów rolnych przez Chiny. Ze względu na
badania opinii publicznej prognozujące spektakularną porażkę w wyborach prezydenckich w 2020
r. Trump zacznie wykazywać nerwowość, a jego
administracja w ramach ostatniej deski ratunku
spróbuje nowego podejścia, aby odzyskać kontrolę
nad protekcjonistyczną narracją: podatek „America
First”. W ramach tej koncepcji amerykański podatek dochodowy od osób prawnych zostanie całkowicie zrekonstruowany tak, aby sprzyjać produkcji
w Stanach Zjednoczonych zgodnie z deklarowanymi zasadami „sprawiedliwego i wolnego handlu”.
Plan ten zniesie wszelkie dotychczasowe taryfy,
nakładając zamiast tego zryczałtowany podatek
od wartości dodanej w wysokości 25% na wszystkie przychody brutto na rynku amerykańskim ge-
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nerowane z produkcji zagranicznej. Wywoła to
głośne protesty ze strony partnerów handlowych,
ponieważ będą to w istocie stare taryfy w nowym
wydaniu, jednak administracja odpowie, że firmy
zagraniczne mogą przenieść swoją produkcję do
Stanów Zjednoczonych w celu uniknięcia podatku.

WĘGRY WYJDĄ Z UE.

DEMOKRACI WYGRAJĄ WYBORY
W 2020 R. DZIĘKI GŁOSOM KOBIET
I MILENIALSÓW.
Wybory w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. zapewnią demokratom kontrolę nad Białym Domem
i obiema izbami Kongresu. Akcje dużych spółek
z sektora opieki zdrowotnej i branży farmaceutycznej spadną o 50%. Sondaże na 2020 r. nie
wyglądają obiecująco dla Trumpa, podobnie jak
elektorat. Marginalny wyborca Trumpa w 2016
i 2020 r. jest stary i biały, czyli należy do grupy demograficznej, która zanika w kategoriach względnych, ponieważ najliczebniejszym pokoleniem
Amerykanów są obecnie milenialsi, a zatem osoby
w wieku 20-40 lat, które są znacznie bardziej liberalne. Milenialsi, a nawet najstarsi przedstawiciele
„pokolenia Z” w Stanach Zjednoczonych, w coraz
większym stopniu motywowani są niesprawiedliwością i nierównością napędzaną przez manipulowanie rynkiem aktywów przez bank centralny,
a także obawami przed zmianami klimatycznymi,
w kontekście których prezydent Trump pełni rolę
piorunochronu buntu jako osoba zaprzeczająca
zmianom klimatycznym. Wyborcy lewicowi kierują się wyłącznie niechęcią do Trumpa, czemu
wyraz dają zarówno kobiety z zamożniejszych
przedmieść, jak i milenialsi. Demokraci zdobędą
zatem przewagę ponad 20 mln głosów, zwiększą
kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a nawet do
pewnego stopnia przejmą władzę w Senacie. Powszechna opieka zdrowotna i negocjacje w sprawie
cen leków znacznie ograniczą rentowność całego
sektora.

Węgry od momentu przystąpienia do UE w 2004 r.
odnosiły imponujące sukcesy gospodarcze. Jednak
piętnastoletnie małżeństwo wydaje się być w tarapatach po tym, jak UE wszczęła procedurę przewidzianą w art. 7, powołując się na nakładane przez
Węgry – a w istocie premiera Orbána - coraz surowsze ograniczenia dotyczące wolnych mediów,
sędziów, pracowników naukowych, mniejszości
i grup działających na rzecz praw człowieka. Władze Węgier odpowiadają, że kraj ten po prostu się
zabezpiecza, chroniąc swoją kulturę przed masową
imigracją. To niemożliwe do utrzymania status
quo, a obie strony będą miały trudności z dojściem do porozumienia w 2020 r., kiedy procedura
przewidziana w art. 7 będzie powoli procedowana
w systemie UE. Premier Orbán otwarcie mówi
wręcz, że Węgry są związane „braterstwem krwi”
z renegatem - Turcją, w przeciwieństwie do reszty
Europy, co stanowi istotną zmianę retoryki, która
zbiega się w czasie z transferami z UE, ale zaniknie
w ciągu najbliższych dwóch lat. Węgierska waluta,
forint (HUF) straci na wartości, a kurs w parze
EUR/HUF wyniesie 375, ponieważ rynki będą się
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obawiały wycofania lub odwrócenia przepływów
kapitałowych, gdy przedsiębiorstwa z UE będą ponownie rozważać swoje inwestycje na Węgrzech.
Kończąc, życzę tradycyjnie wszystkim Czytelnikom Przeglądu Kolbuszowskiego zdrowych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 2020r. wyłącznie dobrych wiadomości w sferze finansów.

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii
i absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia

Wspomnienie o dr Zofii Kozłowieckiej-Tyll
BRATANICY KS. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ, CÓRKI CZESŁAWA I IRENY KOZŁOWIECKICH
W sobotę 16 listopada 2019 w wieku 79 lat
zmarła w Poznaniu badaczka tańca, choreolog,
nauczyciel akademicki dr Zofia Kozłowiecka-Tyll. Pogrzeb odbył się 23 listopada o godz. 11.00
w Kaźmierzu Wielkopolskim. Publikujemy przypomnienie jej sylwetki autorstwa Jagody Ignaczak.
Była jedną z tych szlachetnych postaci, które
czyniąc rzeczy ważne i obfitujące w owoce, pozostają jakby z boku swojego dzieła, co najwyżej
przyglądając mu się z miłością, bo Zosia kochała ludzi i kochała taniec. Pochodziła ze starego
szlacheckiego rodu Kozłowieckich herbu Ostoja,
którego tradycje sięgają XVI wieku. Nie zdążyła poznać Ojca oficera WP, rozstrzelanego przez
Niemców. Swoje życie zawodowe poświęciła
sztuce tańca, z pasją badawczą przyglądając się
przeszłości i równie wielkim zainteresowaniem
obserwując to, co nowe. Była wieloletnim pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zakres jej badań i publikacji
obejmuje szeroki obszar od historii tańca, poprzez

taniec ludowy i jazzowy, do choreologii. Na początku lat 80. była pierwszą polską stypendystką  
prof. Roderyka Langego w Centre for Dance Studies na Jersey (Wielka Brytania). Pokłosiem jej
studiów były publikacje: Polski Ośrodek Naukowy Rodryga Lange na wyspie Jersey (Biuletyn
Polskiej Agencji Interpress, 1981) i System notacji ruchu Rudolfa Labana (Roczniki Naukowe
AWF w Poznaniu, 1982). Pisała o Gościnnych
występach tancerzy warszawskich w Poznaniu w XX wieku („Taniec”, 1977, nr 4) i polskich
tancerzach w okresie zaborów (Zofia i Stanisław
Faliszewscy – czołowi tancerze Teatru Polskiego w okresie zaborów, Roczniki Naukowe AWF
w Poznaniu, 1977). Była autorką haseł biograficznych tancerzy polskich dla „Encyklopedii Britannica”. W roku 1981 zainicjowała współpracę prof.
Langego z Akademią Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, przerwaną z powodu stanu wojennego, a następnie (od 1988) prowadzenie cyklicznych
kursów kinetografii metodą Labana w Ośrodku

Zofia Kozłowiecka-Tyll, fot. archiwum Instytutu
Choreologii
Edukacji Kulturalnej ówczesnego Pałacu Kultury
w Poznaniu. Była wieloletnim zastępcą dyrektora
Instytutu Choreologii w Poznaniu, wspierając prof.
Langego w dziele jego powołania, działalności
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organizacyjnej i wydawniczej. Przez długie lata
kierowała Studium Tańca Współczesnego w Poznaniu, w minionym wieku jedną z unikatowych,
państwowych placówek, pozwalających na alter-
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natywne kształcenie w tej dziedzinie. Jej liczni
absolwenci to pokolenie, które wkraczało na scenę
tańca po przełomie 1989, budując początki niezależnej choreografii i nowych struktur teatralnych.
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Była wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego
dla tańca, szanowała artystów.
Źródło: www.taniecpolska.pl,
tekst: Jagoda Ignaczak

WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
"Serce bez granic"

w Hucie Komorowskiej
październik 2019 r.

Wizyta podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Pomocy w Bojanowie – 17 października
2019 r., fot. A. Wlazło
Przez cały październik 2019 r. do 15 listopada przylepce lub woda utleniona to dobra luksusowe,
2019 r. Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sando- do których dostęp mają nieliczni. Październik 2019
mierskiej prowadziły w Muzeum Ks. Kard. Adama roku został ogłoszony przez Papieża Franciszka
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej zbiór- Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, „Opatrukę środków higienicznych i opatrunkowych, takich nek dla Afryki” godnie wypełnia zatem przesłanie
jak: bandaże, plastry, strzykawki, kompresy, ręka- płynące z Watykanu do ludzi dobrej woli na całym
wiczki jednorazowe itp. Działania podjęto w ra- świecie.
Na apel odpowiedziało ponad 190 szkół i przedmach akcji pod hasłem „Opatrunek dla Afryki”,
w którą szkoły i parafie z terenu Diecezji Sando- szkoli oraz ponad 100 parafii Diecezji Sandomiermierskiej zaangażował ksiądz Daniel Koryciński, skiej, a także wiele osób prywatnych. W ramach
dyrektor PDM Diecezji Sandomierskiej i pomysło- akcji pozyskano ponad 1200 kg wszelkiego rodawca zbiórki. W promocję projektu zaangażowali dzaju materiałów opatrunkowych. „Jest to wielki
się także pracownicy Muzeum, dzięki którym do dar wiernych naszej diecezji dla potrzebujących
misji przyłączyły się placówki oświatowe Diecezji w Afryce. Środki opatrunkowe na Czarnym Lądzie
są bardzo drogie i ludzi przebywających w szpiRzeszowskiej.
Celem akcji było zorganizowanie wsparcia dla talu nie stać na zakupienie nowych opatrunków,
potrzebujących z Czarnego Lądu, jak również dlatego używają kilkakrotnie tych samych. Dzięki
uwrażliwienie diecezjan na obejmujący niemal całą tej zbiórce wiele placówek medycznych będzie
Afrykę problem ubóstwa. Zebrane materiały zosta- mogło bardzo efektywnie pomóc osobom chorym
ną przekazane ośrodkom medycznym w Zambii, i cierpiącym” – tłumaczył ks. Koryciński.
W dniach 19-21 listopada 2019 r. segregowano,
Ghanie, Kamerunie i Rwandzie. Wsparcie otrzyma
m. in. zambijski szpital w Katondwe prowadzony pakowano i ważono przesyłki, a w pomoc zaanprzez polskie siostry służebniczki. To jedyny taki gażowali się pracownicy Muzeum i wolontariusze
ośrodek w promieniu 250 km, ale siostry mogą z Huty Komorowskiej: Panie z Koła Gospodyń
przyjąć maksymalnie 100 chorych. Szpital boryka „Dworzanki”, druhowie z Ochotniczej Straży Posię z brakiem pieniędzy, a łóżka dla potrzebujących żarnej, PSP im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego,
imitują bambusowe maty. Profesjonalne artykuły Prezes Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowhigieniczne znaleźć można w każdym polskim skiej dr Ewa Kopeć, grupa pielgrzymkowa z Nowej
domu, aptece i instytucji, ale w dalekiej Afryce Dęby oraz osoby prywatne z regionu. Dyrektor

Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej Ks. Daniel Koryciński serdecznie dziękuje
wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom.
Dnia 3 października 2019 r. w wieku 87 lat
odeszła do wieczności Otylia Nitkiewicz, mama
Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Członka
Zarządu Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Mszę św. żałobną
odprawiono w dniu 7 października 2019 r. w rodzinnej parafii zmarłej – w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku.
Śp. Otylia Nitkiewicz spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Wiźnie. Zarząd
Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic” oraz dyrektor i pracownicy
Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej złożyli Księdzu Biskupowi
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci mamy.
10 października 2017 roku na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie z udziałem
gości z całego świata odbyła się premiera wystawy pn. „In nomine Domini. Misjonarz Afryki.
Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)”.
Ekspozycja prezentowana była m. in. w Londynie,
Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Toruniu i Kielcach. Ukazuje ona sylwetkę Kardynała
Kozłowieckiego SJ oraz jego posługę misyjną od
momentu narodzin, przez dzieciństwo, edukację,
niewolę w niemieckich obozach koncentracyjnych po pracę duszpasterską w Rodezji Północnej,
obecnej Zambii w Afryce. Przekaz kolorowych
plansz wzbogacają piramidy holograficzne i stoły
multimedialne. W dniach od 22 października do
1 listopada 2019 r. wystawę ponownie obejrzano
w Rzymie, tym razem na Papieskim Uniwersytecie
Gregorianum. Podczas audiencji generalnej z Papieżem Franciszkiem delegaci Fundacji „Serce
bez granic”: Bogdan Romaniuk, Mariusz Wołosz
i ks. Wojciech Łapczyński przekazali Ojcu Świętemu obraz Eliasza Dyrowa pn. „Kard. Adam Kozłowiecki rozpoczyna budowę domu konferencji
episkopatu Zambii”. Obraz od 2017 roku krążył po
Polsce i świecie promując postać Kardynała Kozło-
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2019 r. wystawę obejrzeli wierni w kościele pw.
Św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie, z kolei od
25 listopada do 2 grudnia 2019 r. można było
się z nią zapoznać w parafii pw. Przemienienia
Pańskiego i Ducha Świętego w Wiśniowej. Wystawie towarzyszył baner promujący Miasto i Gminę
Kolbuszowa. W grudniu 2019 r. plansze zostaną
zaprezentowane w Kotuszowie i Kurozwękach.
Od maja do grudnia 2019 r. wystawa dotarła do
50 000 odbiorców.
W dniu 19 października 2019 r. spotkanie
w Muzeum odbyły siostry zakonne Diecezji Sandomierskiej. W miejscu urodzin Kardynała Kozłowieckiego SJ wspólnotę zawiązało 40 sióstr i propagatorek indywidualnych form życia konsekrowanego. Uczestniczki zostały zaproszone na projekcję filmu dokumentalnego pt. „Serce bez granic.
Rzecz o Kardynale Adamie” w reżyserii Pawła
Zarzyckiego, a po seansie rozpoczęły zwiedzanie
sal ekspozycyjnych pod opieką księdza Daniela
Korycińskiego, Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Kolejnym punktem
sobotniego spotkania była Eucharystia w kościele
pw. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej, którą
odprawili: ks. Daniel Koryciński oraz ks. kanonik
prof. dra hab. Leon Siwecki – wikariusz biskupi
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego diecezji. Podczas
Mszy Św. zawierzono Panu Bogu dzieła misyjne Kościoła i Diecezji Sandomierskiej, a przede
wszystkim posługę misjonarzy w Zambii, gdzie
przez 61 lat ofiarnie służył Kardynał Adam Kozłowiecki SJ. Na zakończenie ucałowano relikwie
św. Ojca Pio i św. Szarbela
z Libanu, przechowywane
z pietyzmem w hucieńskiej świątyni. Po Eucharystii siostry udały się do
Domu Strażaka, gdzie
panie z Koła Gospodyń
„Dworzanki” z Huty Komorowskiej przygotowały
dla wszystkich aromatyczny posiłek – tzw. agapę.
Było to doskonałe nawiązanie do braterskich uczt
pierwszych chrześcijan
połączonych ze wspólną
modlitwą. Na zakończenie wyrażono wdzięczność
osobom zaangażowanym
w organizację październikowego zgromadzenia
– podziękowania skierowano przede wszystkim
do księdza Daniela Korycińskiego oraz Krystyny
Wołosz – przewodniczącej
lokalnego Koła Gospodyń
i pracownicy Muzeum
S. Teresa Głuchowska i s. Cecylia z Zambii w Muzeum Ks. Kard. Adama Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Siostry opuściły
Kozłowieckiego SJ – 29 października 2019 r., fot. K. Cesarz

wieckiego SJ. Podczas audiencji ogólnej w dniu 23
października 2019 r. Papież Franciszek pozdrowił
organizatorów wystawy i motywował wiernych do
naśladowania postawy Kardynała Kozłowieckiego SJ. „Niech dzieło tego wybitnego polskiego
ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby
braci żyjących w krajach misyjnych” – zachęcał
Papież. W Watykanie Fundację „Serce bez granic” reprezentowali: Bogdan Romaniuk – dyrektor
Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,
Dariusz Bździkot – Sekretarz Fundacji, Roman
Gurdak – członek Rady Programowej Fundacji
oraz Mariusz Wołosz.
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” wiedzę o Kardynale
popularyzuje również na terenie Diecezji Sandomierskiej m. in. poprzez wystawę pn. „Książę Kościoła. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ”. W dniach
od 7 października do 30 października 2019 r.
ekspozycję można było obejrzeć w czytelni biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach. Z planszami zapoznało
się około 1000 uczniów, ale wystawą zainteresowani byli też goście indywidualni. W ramach
ekspozycji odbyły się również wykłady na temat
życia i działalności Kardynała Kozłowieckiego SJ.
Wystawa „Książę Kościoła” dostępna była także
w dniach od 8 do 16 listopada 2019 r. w Parafii
pw. św. Bartłomieja w Staszowie oraz w terminie
16-20 listopada 2019 r. w parafii pw. św. Andrzeja
Boboli w Niemirowie. W dniach 20-25 listopada
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Hutę Komorowską uszczęśliwione i pokrzepione
duchowo, a sobotnie spotkanie odbiło się szerokim
echem w Diecezji Sandomierskiej.
W niedzielę 20 października 2019 r. miała
miejsce kolejna odsłona spektaklu „Serce bez
granic”. Sztukę w reżyserii Sławomira Gaudyna
z udziałem aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystawiono w Katolickim Domu
Kultury św. Józefa w Sandomierzu. Widowisko
przedstawia losy Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ podczas pięcioletniego pobytu w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych
Auschwitz i Dachau 1939-1945, a także przybliża
kwestię niełatwej posługi misjonarza na terenie
Rodezji Północnej w Afryce, obecnej Zambii. Premiera spektaklu „Serce bez granic” odbyła się 7
października 2017 r. w Rzeszowie. Od tamtej pory
sztukę zaprezentowano m. in. w Warszawie i na
Jasnej Górze itd. (www.cardinalekozlowiecki.pl).
Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” wraz z Towarzystwem
Projektów Edukacyjnych kontynuuje prace w ramach zainicjowanego w grudniu 2018 r. projektu
misyjnego pn. „Chętni i Pomocni”, którego celem jest zbudowanie sieci wsparcia dla ludności
krajów trzeciego świata. Aktywność animatorów
skupiona jest obecnie wokół mieszkańców Zambii
w Afryce, doświadczanych każdego dnia przez
wszechobecną biedę, brak dostatecznego dostępu
do edukacji, opieki medycznej i wody pitnej. Państwo Zambijskie zaliczane jest do najbiedniejszych
regionów świata i może funkcjonować głównie
dzięki pomocy ludzi dobrej woli z państw wysoko
rozwiniętych, takich jak Polska.
Ogłoszony Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym Październik 2019 roku był impulsem do organizacji kolejnego spotkania dla zaangażowanych
w projekt wolontariuszy, które miało miejsce 23
października 2019 r. w Domu Kultury w Nowej Dębie. W wydarzeniu ponownie uczestniczył ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, który
przyczynił się do organizacji jesiennego zebrania.
Do Nowej Dęby przybyło tym razem blisko 200
uczniów i nauczycieli z rejonu. Program szkolenia
uwzględniał wykład ojców misjonarzy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie na temat
specyfiki pracy na misji oraz warsztaty z produkcji
filmów misyjnych, które zrealizował Paweł Zarzycki, reżyser filmu dokumentalnego „Serce bez
granic. Rzecz o Kardynale Adamie”. Nie zabrakło
również prezentacji multimedialnych na temat
posługi ojców Karmelitów Bosych w Rwandzie
i działalności Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Ostatnim, ale kulminacyjnym
punktem spotkania było świadectwo Ks. Biskupa
Edwarda Frankowskiego, Prezesa Fundacji im.
Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Ksiądz Biskup, uczestnik pogrzebu Wielkiego Misjonarza przekazał słuchaczom świadectwo
o Kardynale Kozłowieckim SJ, a na zakończenie
udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Agnieszka Wlazło
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Wykonujemy Meble Tarasowe

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - motocykle
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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SALON URODY AURIL

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek,
likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie r ujędrnianie r lifting
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa r MezoteraPia Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne dla Pań i Panów r MakijaŻ Profesjonalny
r PrzekŁuwanie ciała – Percing r Manicure, Pedicure,
tiPsy Żelowe r MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
r solariuM r fryzjerstwo daMsko- MĘskie
- r koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
szkoŁy kosMetycznej
Beata 00
kolis
w godz
7do00piątku- -od.16
czynne od.pon.
9.00- 18.00

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00
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SPECJALISTYCZNY
sPecjalistyczny
GABINET LEKARSKI
gaBinet lekarski
DR N.n.MED
. .
dr
Med

ARKADIUSZ FLIS
arkadiusz
flis
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

sPecjalista ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 Kolbuszowa
36-100
kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe
Miasto 51 (i piętro)
ul.
Nowe
Miasto
51furmańskiej/
(I piętro)
/przy
aptece
Pani mgr
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

usg 4d

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia,
ginekologia
estetyczna,
q genetyczne
q sutka
q jamy brzusznej
laseroterapia,
HIFU

q przepływy naczyniowe q cytologia
godzinyPRZYJĘĆ:
PrzyjĘć:
GODZINY
00
00
Środa i piątek
wtorek,
Piątek 17
17.15-20
– 19.15
/pozostałe dni
/pozostałe
dni tygodnia
tygodniapopokontakcie
kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
telefon: 17 22 73 314; 601 257 537

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

fotograa

r Pizza r dania obiadowe
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 1000-2100
sobota - niedziela: 1200-2100

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

tel. 17 744 40 77
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:
r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

1

1

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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P. H. U.

S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968
www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

OferUjeMY:
q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe
q PArKIeTY eGZOTYCZne
q MOZAIKI
q Kleje, lAKIerY, GrUnTY
q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

