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28
lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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20 lat temu, 28 lutego 2000 r. zmieniono herb Kolbuszowej

Konfederaci krytykują herb

Używana obecnie żydo-masońska wersja herbu Kolbuszowej nie podoba się wielu osobom. Nie tylko dlatego, że zamiast
gwiazdy złotej symbolizującej Tarnowskich i Tyszkiewiczów jest w nim heksagram masonerii, i że usunięto z niego polskiego orła.
Również dlatego, że jest po prostu brzydki graficznie w porównaniu do tego jaki był kiedyś. W 2000 roku zmieniono w nim kształty
wszystkich elementów składowych. Niektóre zupełnie usunięto. Wymyślono nową symbolikę. Z wybitnego dzieła sztuki heraldycznej zrobiono heraldycznego „gniota”.
Obecny herb nie podobał się znanym kolbuszowskim historykom regionalistom, zasłużonym
badaczom dziejów miasta – Halinie Dudzińskiej
(poglądy prawicowe) i Maciejowi Skowrońskiemu (poglądy lewicowe). Mówili o tym często
w rozmowach prywatnych. Krytykowali go też
niektórzy księża, nauczyciele i samorządowcy. Ale
również nieoficjalnie. Tylko nieliczni odważyli się
narazić burmistrzowi, dyr. biblioteki Andrzejowi
Jagodzińskiemu i dyr. muzeum Jackowi Bardanowi. Do tych odważnych należał znany kolbuszowski samorządowiec Waldemar Macheta. Nie
gdzie indziej, tylko w Korso Kolbuszowskim pan
Macheta, ówczesny wicestarosta i kandydat na
burmistrza, podczas wywiadu powiedział: - Aby
nie być monotematycznym i mówić tylko o inwestycjach, powiem o innej sferze, niezwykle istotnej
związanej z tożsamością historyczną i kulturą
tego miasta, to kwestia powrotu do prawdziwego
herbu Kolbuszowej, czyli przywrócenie prawdziwej
przedwojennej symboliki [Marlena Bogdan…,
Raczka – goździk - buzia, w: Korso Kolbuszowskie, z dn. 11.06.2010]. Pan Macheta kojarzony
był z lewicą.
W ostatnim czasie, również dzięki redaktorkom z Korso Kolbuszowskiego, mieliśmy okazję
zobaczyć i usłyszeć na portalu internetowym tej
gazety polityków prawicy, wypowiadających się
krytycznie o obecnym kolbuszowskim herbie. Byli
to – poseł na Sejm Grzegorz Braun z opozycyjnej
Konfederacji oraz pełnomocnik Ruchu Narodowego województwa podkarpackiego Tomasz Buczek.
Podczas konferencji prasowej przed budynkiem
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w dniu 20
stycznia br. wyrazili swe obawy dotyczące budżetu
miasta i gminy, zakwestionowanego przez RIO.

Pierwszy herb, przyjęty przez miasto
w 1867 r. (rekontr. wg źródeł arch. B. Popek)

Wskazali przy tej okazji na posła partii rządzącej
(PiS) Zbigniewa Chmielowca z Kolbuszowej który, jak powiedział T. Buczek – zawsze ma tak dużo
do powiedzenia. Niech on tutaj szuka rozwiązania
dla mieszkańców Kolbuszowej, żeby żyło się im
lepiej.
Poseł Braun, odnosząc się do znajomego z ławy
sejmowej, odwracając się w kierunku głównego
wejścia do Urzędu Miejskiego, wskazał na umieszczony tam herb miasta i dodał – Zdaje się, że to
autor tego, stosunkowo ciągle jeszcze świeżego,
nieznanego wcześniej w dziejach herbu Kolbuszowej. Tak? – Tak – dodał Buczek. – Herb Kolbuszowej, ten który został zmieniony, w naszej ocenie,
w mojej ocenie również, powinien być taki, jaki
był przed latami. Czyli z gwiazdą heraldyczną…
Wypowiedzi obu panów godne są odnotowania.
Bowiem po raz pierwszy zdarzyło się, by poseł na
Sejm RP zauważył i skrytykował publicznie obecny herb miasta. W tym miejscu pozwolimy sobie
nieco sprostować posła Brauna. Otóż Panie Pośle,
Z. Chmielowiec nie jest autorem obecnej wersji
herbu. Opozycja może mu wiele rzeczy zarzucić, ale nie to, że zna się na heraldyce. Natomiast
na jego niekorzyść świadczy fakt, że w owym
czasie gdy zmieniano herb był burmistrzem miasta Kolbuszowej. Burmistrzem - który podobnie
jak ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Wiącek oraz wszyscy radni – został wprowadzony w błąd. Mówiąc wprost, zmanipulowany,
oszukany. Zaufał pewnym magistrom historii po
Uniwersytecie Jagiellońskim, powiązanym ze
środowiskami żydo-masońskimi w USA, którzy
opracowali i przygotowali perfekcyjnie akcję zmiany herbu. Autorem projektu tegoż herbu, Panie
Pośle Braun, był mgr Jacek Bardan… Natomiast

Herb na pieczęci miejskiej z 1875 r.
(CPAHU we Lwowie)

promotorem tegoż projektu, czyli osobą która zrobiła wszystko by został uchwalony i upowszechniony, był mgr Andrzej Jagodziński…
Przypomnijmy czytelnikom niezorientowanym, jak wyglądał pierwszy, właściwy, prawdziwy herb miasta ustanowiony w 1867 r. przez
ówczesną Radę Gminną Miasta Kolbuszowy.
Używany do 1949 roku. Otóż był to herb w wersji
średniej, składający się z trzech części: Tarczy
mieszczącej godło, klejnotu i labrów. Wzorowany
na herbach rycerskich. Kolbuszowa była kiedyś
miastem prywatnym, należącym do rodów
magnackich, rycerskich – Tarnowskich, Mieleckich,
Sanguszków, Lubomirskich i Tyszkiewiczów.
Prawa miejskie otrzymała w okresie baroku (1690
r.). Stąd też profesjonalny heraldyk projektujący
herb Kolbuszowej postanowił upamiętnić ten fakt
ustalając mu tarczę heraldyczną tzw. barokową (na
Zachodzie nazywaną też tarczą polską). Była ona
podzielona na dwa pola, poziomo. W heraldyce
jest to nazywane podziałem „w pas”. Pole górne miało barwę czerwoną, dolne błękitną. Na tej
tarczy było umieszczone trzyelementowe godło:
Pośrodku dwie ręce z uściśniętymi dłońmi, symbolizujące dobrą, zgodną transakcję kolbuszowskich
rzemieślników. Nawiązujące do słynnych kolbuszowskich stolarzy, ślusarzy i parkieciarzy. Nad
nimi, w polu górnym czerwonym, umieszczony był
krzyż kawalerski srebrny (biały), upamiętniający
tradycje rycerskie mieszkańców miasta (m.in. husarskie). W polu dolnym błękitnym jaśniała gwiazda złota, sześciopromienna. Klasyczna gwiazda
heraldyczna. Zapożyczona z herbu rycerskiego
Leliwa upamiętniała założycieli Kolbuszowej
Tarnowskich oraz późniejszych zasłużonych dla
miasta Tyszkiewiczów.

Herb na kolbuszowskiej Tarczy Legionów
z 1915 r. (poczt. w AN w Krakowie)
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Na szczycie tarczy stał polski orzeł biały, typu
wojskowego. Ze skrzydłami rozłożonymi do lotu.
Nie posiadał korony, by nie prowokował władz
zaborczych, austriackich. Do herbu przeniesiony
został wprost z czako lub sztandaru kolbuszowskiej Gwardii Narodowej z 1848 r. Zza jego nóg
wyłaniały się labry ozdobne, obejmujące tarczę do
połowy jej wysokości.
Po krótkiej kampanii propagandowej, przeprowadzonej sprytnie przez dosłownie kilku zwolenników zmiany herbu, zarówno tych jawnych,
jaki i utajnionych, w dniu 28 lutego 2000 r. Rada
Miejska przegłosowała stosowną uchwałę. Na bazie starego uchwaliła nowy herb w wersji żydomasońskiej. Zaprojektował go, albo jak twierdzą
złośliwi „zmajstrował” wyżej wspomniany mgr
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Jacek Bardan, znany miejscowy filosemita, aktywista ówczesnej Unii Wolności, współpracownik
pewnych środowisk żydowskich z USA (m.in.
Naftalego Saleschűtza i członków jego rodziny).
Autor mocno kontrowersyjnej, nieobiektywnej
książeczki pt. Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej.
Mieszczącej dużą ilość nieprawdziwych informacji, podmienione fotografie, pomylone lub fałszywe przypisy, etc. (Kolbuszowa 1998). Wydanej
staraniem biblioteki Jagodzińskiego. Owe „dzieło”
Bardana przedstawiało: Herb w wersji małej. Na
pospolitej tarczy hiszpańskiej w polu błękitnym
ręce w uścisku, symbolizującym rzekomą sztamę
kolbuszowskich katolików i Żydów. Nad nimi
krzyż grecki złoty. Pod nimi heksagram określany
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jako masoński. Mieszczący ukryte godło światowej
masonerii – cyrkiel i węgielnicę (kątownik).
Z pierwotnego herbu usunięte zostały wszystkie
elementy mówiące o dawnej, prawdziwej, pięknej
historii miasta, jego lokalnej tożsamości oraz gorącym patriotyzmie mieszkańców.
Szerzej na temat kolbuszowskiego herbu pisaliśmy w artykule wieloodcinkowym pt. Orzeł
w herbie Kolbuszowej, Przegląd Kolbuszowski,
r. 2018, cz. 1 - 6, styczeń – czerwiec, oraz w następnych miesiącach odpowiedzi na pytania
czytelników.
Benedykt Popek

Amatorski wzór herbu J. Bardana uchwalony w 2000 r. Poseł Konfederacji G. Braun i pełnom. RN T. Buczek przed Urzędem Miejskim w dn. 20 I 2020 r.
(Ziemia Kolb., r. 2000, nr 49, s. 19)
(portal internetowy Korso Kolbuszowskie)

Kolbuszowa uczciła pamięć ofiar Holokaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto obchodzone 27 stycznia- w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. W całej Polsce organizowane są uroczystości upamiętniające tragedię Holocaustu. Również
w Kolbuszowej uczczono pamięć zamordowanych Żydów oraz Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
W środę, 29 stycznia w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP w Kolbuszowej
(dawna synagoga) spotkali się członkowie Zarządu Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M.
Goslara, przedstawiciele samorządu, proboszcz
kolbuszowskiej kolegiaty oraz dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.
Na początku zgromadzonym odtworzona została ścieżka dźwiękowa pieśni religijnych kantora
Israela Bakona, który wraz z rodziną w czasie

okupacji niemieckiej mieszkał w Kolbuszowej.
Bakon przewodniczył w śpiewie liturgicznym
podczas obrzędów religijnych odbywających się
w kolbuszowskiej synagodze.
Następnie przed budynkiem oddziału ks. dziekan
Lucjan Szumierz poprowadził modlitwę, po której
zapalono znicz przed tablicą upamiętniającą społeczność żydowską. Wzorem lat ubiegłych zebrani
udali się również na cmentarz żydowski znajdujący
się przy ul. Krakowskiej, gdzie odczytano psalmy

oraz złożono znicze i kamienie na mogile zbiorowej Żydów zamordowanych przez hitlerowców.
Następnie delegacje zapaliły znicze i odmówiły
modlitwę nad grobami osób ratujących Żydów
podczas okupacji niemieckiej: ks. Antoniego Dunajeckiego, Heleny Czartoryskiej oraz Anny i Józefa Kozłowskich, które znajdują się na cmentarzu
parafialnym przy ul. Narutowicza.
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VIII Turniej
Tenisa
Stołowego

Dwudziestego piątego stycznia tego
roku odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego o PUCHAR SOŁTYSA RANIŻOWA.
W otwartej rywalizacji tenisa stołowego
udział wzięło 21 zawodników w czterech
kategoriach wiekowych.
Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii turniejowych:
Kategoria klasy I-IV szkoły podstawowe
I miejsce – Michał Warunek
II miejsce – Kacper Sondej
III miejsce – Szymon Tęcza
Kategoria klasy V-VI szkoły podstawowe
I miejsce – Bartłomiej Kochanowicz
II miejsce – Paweł Drożdż
III miejsce – Dominik Michałek
IV miejsce – Kacper Woś
Kategoria klasy VII-VIII szkoły podstawowe
I miejsce – Łukasz Drożdż
II miejsce – Daniel Sondej
III miejsce – Michał Ufnal
IV miejsce – Wiktor Marut
Kategoria OPEN mężczyzn
I miejsce – Jacek Stadnicki
II miejsce – Bartłomiej Kochanowicz
III miejsce – Zbigniew Kochanowicz
IV miejsce – Roman Kochanowicz
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwsze miejsca zostały
nagrodzone statuetkami oraz sportowymi
kurtkami Softshell, miejsca kolejne – tematycznymi medalami oraz m.in. piłeczkami tenisowymi. Nagrody rzeczowe
ufundowała firma Taurus o/Rzeszów,
a statuetki i medale Marek Kowalski.
Organizatorzy wyrażają podziękowania
Zbigniewowi Kochanowiczowi z Sandomierza, który oprócz wzięcia udziału
w turnieju po raz kolejny podarował
wszystkim uczestnikom piłeczki i inne
nagrody pocieszenia. Zawody zakończył ciepły posiłek, który przygotował
sołtys Raniżowa Edward Warzocha.
Turniej prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Raniżowie – Maria Sondej i Artur
Marciniak oraz Grzegorz Woś z Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Opiekę medyczną sprawowali
przedstawiciele OSP Raniżów Magdalena
Matejek i Ryszard Kawalec.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom!
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NAJPIĘKNIEJSZY ZE WSZYSTKICH
KOLBUSZOWSKICH KONCERT NOWOROCZNY!

Koncerty Noworoczne stają się najbardziej popularnymi styczniowymi imprezami muzycznymi na terenie całego kraju. Grają
je renomowane filharmonie i teatry muzyczne. Ambicją małych miejscowości jest organizacja podobnych imprez również u siebie.
Kolbuszowa ma w tym zakresie kilkunastoletnią tradycję, pierwszy koncert i kilka następnych zagrała dla naszej publiczności Orkiestra z pobliskiego Dobrynina. Miejscem koncertu od początku była wybudowana z olbrzymim wkładem finansowym gminnego
samorządu sala widowiskowo-sportowa przy LO w Kolbuszowej.

Obiekt mimo upływu lat nadal prezentuje się okazale i świetnie nadaje się do organizacji imprez
sportowych, zdecydowanie gorzej ze względu na
akustykę do imprez muzycznych. Mankamenty
akustyczne sali zniwelować można jedynie wynajęciem profesjonalnego nagłośnienia. Koncert od
lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i być
może wart jest takiej inwestycji. Już idealnie by
było, gdyby jeszcze sala została profesjonalnie
wytłumiona.
Tradycja kolbuszowskich koncertów sięga 2004
roku. Po cyklu koncertów orkiestry z Dobrynina na
kolejnych koncertach występować zaczęły zespoły
z Krakowa, Łącka i Ropczyc. W ostatnich latach
z gośćmi koncertowali gospodarze, czyli Orkiestra
Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
W marcu ubiegłego roku, gdy batutę kolbuszowskiej orkiestry po Krzysztofie Kłodzie objął
Edward Guzik, zadecydował, że wykorzystując
lokalny potencjał nasze środowisko muzyczne jest
w stanie samodzielnie zaspokoić dobrze wykonaną
muzyką wymagania miejscowych melomanów. Po
tym, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy 26 stycznia
2020r. na sali widowiskowej, to że było dobrze,
to jest mało powiedziane. W opinii publiczności
był to najlepszy z dotychczasowych tego rodzaju

koncertów w Kolbuszowej. Na najwyższym podium estrady wystąpił Chór Parafii pw. Św. Brata
Alberta pod dyrekcją Sylwii Rauch. Kilka kolęd
w wykonaniu chóru urozmaiciło bardzo ambitny
repertuar orkiestry, która zagrała także z chórzystami. Mimo skromnych warunków, w jakich występowali artyści, niewątpliwą atrakcją koncertu
byli zawodowi śpiewacy Katarzyna Liszcz- Starzec
sopran i Łukasz Wroński tenor (na co dzień artysta
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie),
zadowolić mogą najwybredniejszych melomanów,
co też się stało. Świetnie wypadły ich występy
solowe a duety były wręcz rewelacyjne, zarówno
pod względem wokalnym jak i aktorskim. Podobnie jak często w wiedeńskim pierwowzorze,
tak i u nas koncertowi towarzyszyła para tancerzy Izabela Sitko i Jakub Nosal. Absorbując oczy
widzów wdziękiem, pięknem i radością z tańca.
Po kilkuminutowej przerwie liczba widzów się
nie zmniejszyła, co świadczy o zainteresowaniu
koncertem, który w tym roku zgromadził znacznie
większą niż w poprzednim widownię. W drugiej
części furorę zrobiły mażoretki z grupy ,,Krokodyl
Mamba” w choreografii Marzeny Płazy. Młode
tancerki pokazały nie tylko doskonałe umiejętności
taneczne i ekwilibrystyczne, ale również mnóstwo

tanecznego wdzięku! Mocnym głosem standardami
muzyki rozrywkowej, koncert wzbogaciła Mariola
Szypuła wokalistka i trębacz orkiestr. Konferansjer
Izabela Karkut przybliżyła wszystkim artystów
i repertuar, urozmaicając prowadzenie ciekawostkami muzycznymi. Dzięki staraniom i kompetencji
akustyka Stanisława Długosza i oświetleniowca
Mirosława Wilka bieżący koncert wypadł dobrze.
Według zapewnień Edwarda Guzika kapelmistrza
orkiestry dętej następny koncert będzie jeszcze
bardziej atrakcyjny z nowym repertuarem i kolbuszowskimi artystami w roli głównej. Tuż przed
koncertem miała miejsce miła uroczystość - wręczenie odznak ,,Zasłużony dla Kolbuszowej”
dwóm animatorom ruchu muzycznego, członkom
orkiestry dętej z wieloletnim stażem, kompozytorowi Stanisławowi Wronie i muzykowi Janowi
Kolasie. Dekoracji dokonał Burmistrz Jan Zuba
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk,
wraz z Dyrektorem MDK Wiesławem Sitko, a po
koncercie wręczyli wykonawcom kwiaty dziękując
za ten wyjątkowy koncert. Do sukcesu wydarzenia
przyczynił się Dyrektor liceum Dariusz Fus.
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MIĘDZYPARAFIALNE KOLĘDOWANIE
DOBRE JAK PAMUŁA

W naszym zwyczaju wszelkie jasełka
i kolędowanie kończy się w Święto Ofiarowania nazywane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Święto przypada zawsze
2 lutego i do tego czasu należy tradycyjnie
rozebrać świąteczne choinki, co zawsze
sprawia przykrość dzieciom i kultywującym ,,dziecięcość” w sobie dorosłym.
Kilka lat temu Sylwia Rauch, Andrzej Sondej animatorzy ruchu muzycznego przy Kościele pw. Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej wraz z ks. wikarym
Dominikiem Leniartem postanowili zakończyć
okres kolędowania na scenie kolbuszowskiego
domu kultury. Zarówno Chór jak i zespół ,,Arka”
to grupy, których istotą jest oprawa muzyczna
wydarzeń religijnych w swoim kościele. Pomysł
na organizację tych imprez w Miejskim Domu
Kultury to wyraz sporego zaufania do tej instytucji
ze strony działających na co dzień przy parafii
artystów i dyrygentów. Z każdym następnym rokiem wzrasta liczba zainteresowanych udziałem
w spotkaniu.
,,Wspólne Kolędowanie” z 1 lutego AD 2020
zaszczyciło już sześć zespołów z terenu powiatu.
Po raz pierwszy z obydwu parafii w Kolbuszowej. Po raz drugi obecny był zespół z nowej parafii w Zarębkach i z parafii w Cmolasie. Stałymi

gośćmi koncertu jest grupa jasełkowa z Lipnicy.
Suma summarum ponad setka tych, którzy masę
sił i środków poświęcają, żeby śpiewać Bogu
i bliźnim. Jako pierwsza wystąpiła trzódka ks. dr.
proboszcza w Lipnicy Piotra Setlaka. Kilkadziesiąt
(ok.30) młodych osób przedstawiło jasełka oparte
na poezji ks. Jana Twardowskiego, przygotowane
prze Marię Drapałę i Sylwię Rauch. Zespół dobrze
przygotowany wystąpił bardzo ładnie, być może
zabrakło w przedstawieniu trochę spontaniczności.
Grupa robi wrażenie dorodnością, liczebnością
i starannością przygotowanych strojów, co budzi podziw w czasach, gdy młodzież zajmuje się
głównie wirtualną rzeczywistością. Jako drugi
zaśpiewał zespół ,,Arka” z Kościoła pw. Św. Brata
Alberta prowadzony przez Andrzeja Sondeja. Młode śpiewaczki - choć nielicznie - zaprezentowały
bardzo dobry poziom występując indywidualnie.
Prezentacje młodzieżowe zakończyła Schola
z Zarębek, z którą pracuje ks. proboszcz Marek
Prajsnar. Wspominany przez innych księży jako
muzyk organista z Seminarium. W kościele, który
wybudował i parafii, którą zarządza, wykorzystuje
swoje talenty muzyczne do pracy z młodzieżą.
W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy ciekawe, z entuzjazmem i polotem zaśpiewane współczesne
utwory świąteczne.

Po młodzieży na scenie wystąpił Chór i instrumentaliści z Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej po batutą organisty Stanisława
Frankiewicza. Utwory kolędnicze zabrzmiały interesująco w towarzystwie fletów, klarnetu i skrzypiec. Klasę pokazał Chór z parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie pod dyrekcją Renaty
Wrażeń. Nie można mu odmówić kompletności
dobrego brzmienia, doświadczenia, a prowadzącej
zdolności dyrygenckich. Na koniec powiało radością. Wystąpił Chór pod dyrekcją Sylwii Rauch
z kolbuszowskiej parafii. Zespół swoje dziesiąte
urodziny w poprzednim roku uczcił wydaniem
bardzo udanej płyty z kolędami. Na koniec publiczność i zespoły przy akompaniamencie pianistycznym proboszcza Marka Prajsnara zaśpiewały
wspólnie kolędę.
W wydarzeniu uczestniczyli proboszczowie
- opiekunowie zespołów. Zabrakło ks. dziekana
Lucjana Szumierza, który zaniemógł. Wszyscy
księża, dziekan Jan Pępek proboszczowie, Marek
Prajsnar, Michał Bator, Piotr Setlak i wikary Przemysław Pelczar udzielili niezbyt wylewnego, ale
zdecydowanego błogosławieństwa za następnymi
edycjami tego międzyparafialnego kolędowania.
Wydaje się więc, że to spotkanie śpiewaków, muzyków, dyrygentów, publiczności przy prezentacji świątecznego dorobku wspólnot kościelnych
w świeckiej instytucji warte jest kontynuowania.
Przy takich spotkaniach odnawia się stare znajomości i zawiera nowe, wymienia doświadczenia
i porównuje poziom pracy. Tegoroczne kolędowanie zadziwiło swoją różnorodnością. Każdy
z występów był inny i dobry. Po hrabiowsku o podniebienia wszystkich, przygotowując regionalne
potrawy zadbało KGW ,,Jarzębinki’’ z Weryni.
Wszystko było dobre, ale ,,Pamuła”, którą zachwycał się kiedyś największy znawca regionalnych
kulinariów Grzegorz Russak była wyśmienita!
Porównując tą zupę do atmosfery koncertu można powiedzieć, że pomiędzy zespołami panowała
wyjątkowa pamuła.

Nr 317

przegląd KOLBUSZOWSKI

7

WNUCZĘTA
Z KULTURĄ

Ferie z Kulturą to cykliczna impreza,
w której co roku uczestniczą dzieci i młodzież (w wieku od 7 do16 lat) z Kolbuszowej
i świetlic terenowych. Liczba uczestników
corocznie jest bliska setki lub niewiele tę
ilość przekracza, dzieci integrują się i spotykają podczas wyjazdów integracyjnych,
zabaw i konkursów oraz różnorodnych
spektakli czy imprez sportowych. Ciężko
jest policzyć różnorodne zajęcia. Jak zwykle było ich mnóstwo i były niezwykle ciekawe i różnorodne.

Atrakcją tegorocznych Ferii z Kulturą w dniach
od 13 do 24 stycznia 2020 roku, były trzy spektakle teatralne, wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Nowej Wsi, wyjścia na basen,
zajęcia taneczne, warsztaty mażoretek i turnieje
gier planszowych. Niezmiennie dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne. Ferie w tym
roku obejmowały daty dwóch ważnych rodzinnych
świąt, ,,Dzień Babci i Dzień i Dziadka’’. W dniu
święta na zajęciach pojawili się najstarsi członkowie rodzin - ukochane babcie i dziadkowie, dla których dzieci przygotowały przyjęcie i występy oraz
atrakcyjne laurki. Zorganizowano też konkurs na
rysunki nestorów. Wszyscy oni zostali atrakcyjnie
przedstawieni w ciepłych, wykonanych przez wnuczęta barwnych portretach. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera grzeczności i rodzinnego ciepła.
Często się mówi potocznie , ,,że starość Panu Bogu
nie wyszła”, lecz widząc radość seniorów ze swoich następców, to są to te chwile kiedy zapomina
się o wszystkich mankamentach tej części ludzkiego życia. Podczas wycieczki do Nowej Wsi
wszyscy nałykali się świeżego powietrza, odbyli
przejażdżkę na koniu i zjedli przepyszne kiełbaski
i ziemniaki prosto z rusztu i ogniska. Apelujemy

do dziadków i babć o zadbanie o kontakt wnucząt
z realną rzeczywistością, zabieranie ich w plener
i zainteresowanie zabawami ze swojego dzieciństwa.
W tym roku furorę zrobiły spektakle teatralne.
Obejrzało je w sumie blisko pół tysiąca najmłodszych pociech. W Kolbuszowej miały miejsce dwa
występy w wykonaniu Teatru ,,Blaszany bębenek”,
który przedstawił spektakl pt. ,, Renifer Nico ratuje

zimę” oraz ,,Smerfy 2”. W Kolbuszowej Górnej
Teatr Nemno wystawił ,,Królową śniegu” w formie
teatru cieni. W tej miejscowości wszyscy pożegnaliśmy się ze sobą i feriami, uczestnicy otrzymali
pamiątkowe upominki i nagrody w konkursach.
Wszystkim rodzicom oraz babciom i dziadkom
gratulujemy grzecznych i miłych dzieci i wnucząt!
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Aleksander Milne. Rocznica
urodzin autora misia stała się okazją do ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka. Z tej okazji dzieci z grupy „Słoneczek”
rozwiązywały zagadki o Kubusiu i jego przyjaciołach, zapoznały się z Puchatkową rymowanką – pokazywanką, słuchały czytanej książki o Kubusiu.
Wykonywały pracę plastyczną o Puchatku, a na zakończenie otrzymały
pamiątkowe medale.
Urocze przygody wiecznie głodnego i poszukującego miodu Kubusia,
Kłapouchego, który nieustannie gubi ogon, nieśmiałego Prosiaczka o wielkim
sercu, rozbrykanego Tygrysa, czy praktycznego Królika i wszystkowiedzącej
Sowy mogą być dobrą okazją do rozpoczęcia przygody z czytaniem. Pogodny
z natury, oddany przyjaciel Kubuś z pewnością będzie dla kolejnego pokolenia
najmłodszych czytelników doskonałym przewodnikiem po świecie literatury.

WIZYTA „ZEBEREK” Z PRZEDSZKOLA NR 1
W KOLBUSZOWEJ
29 stycznia do ochronki przybyły dzieci z grupy „Zeberek” z Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami
zostały zaproszone prze p. Anię do udziału w zajęciach otwartych w grupie
„Aniołków”. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego wspólnie przez
grupy starszaków z obu przedszkoli programu własnego „Z matematyką za
pan brat”. Program ten napisały wspólnie panie: Ania Pawełek i Ania Zawisza,
a który znakomicie wpisuje się w politykę oświatową państwa w obecnym
roku szkolnym, bowiem jednym z jego kierunków jest rozwijanie kompetencji matematycznych. Ponieważ trwa karnawał, czas zabawy, tańca i radości
wszyscy wspólnie zostali zabrani na karnawałowy bal figur geometrycznych.
Nauka i zabawa była wspaniała, bo w znakomitym towarzystwie. Był czas
nie tylko na zdobywanie i utrwalanie wiedzy, ale także na zacieśnienie więzi
i nawiązanie nowych znajomości. Z niecierpliwością czekamy na rewizytę.

Dumne przedszkolaki z Kubusiowym medalem.

TEATR W PRZEDSZKOLU
Dnia 5 lutego odwiedził przedszkole teatr „Eden” z Wieliczki, który wystąpił z przedstawieniem pt. „Opowieść o dobrym człowieku”. Była to zabawna
i wzruszająca historia kupca, który znalazł się w potrzebie, a przechodzący
obok ludzie okazali mu obojętność. Na szczęście znalazł się dobry człowiek,
który przyszedł mu z pomocą. Z wydatną pomocą przychodziły również
dzieci, które uczyły się na czym polega bezinteresowna pomoc bliźniemu.
Humorystyczne dialogi, ciekawa dekoracja i kostiumy oraz angażowanie
dzieci w przebieg spektaklu przyczyniły się do sukcesu przedstawienia.

Dzieci z grupy „Zeberek” z Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej
z wizytą w ochronce.

„JESTEŚMY RAZEM, POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE”

Częstym gościem przedszkola jest Teatr „Eden” z Wieliczki.

W ramach realizacji kolejnego modułu międzynarodowego projektu „Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej
wyobraźni, starszaki zapoznały się z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
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Oglądnęły film o niepełnosprawnym chłopcu oraz „N jak niewidomy” traktujący o świecie osób niewidomych. Dzieci próbowały się wczuć w sytuację
osoby niewidzącej np. podczas tradycyjnej zabawy „ciuciubabka”. Wykonały również album z sensorycznymi cyferkami, które można rozpoznać
za pomocą dotyku. Rozmawiały na temat, co może odczuwać ktoś, kto ma
drwin i szyderstw dość w oparciu o wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Inny”
oraz bajeczkę „Sam na placu zabaw” i jednoznacznie orzekły, że inność innych
należy akceptować i dlatego ich szanować.
Temat inności, niepełnosprawności należy poruszać z dziećmi uczyć je
tego, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to
nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Warto podejmować temat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością w rozmowach z dziećmi,
aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, dorosłych różniących się od
tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem. Najważniejszy niewątpliwie
jest przykład dorosłych, którzy dla dzieci są wzorami w zakresie konkretnych
zachowani społecznych. Choć osoby niepełnosprawne mogą być w oczach
dziecka „inne”, warto zaznaczyć, że każdy z nas jest WYJĄTKOWY.

9
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Koty towarzyszą człowiekowi od blisko sześciu tysięcy lat, ale nigdy nie dały mu się całkowicie
podporządkować. Chronią przed szkodnikami, współtworzą domową atmosferę. To święto ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom,
ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.
Grupa „Słoneczek” obchodziła Dzień Kota. Dzieci wysłuchały wiersz „Kotek” J. Tuwima, oglądały ilustracje z kotkami oraz wysłuchały ciekawostek
na temat ich życia. Słoneczka bawiły się przy piosenkach „Kotek Puszek”,
„My jesteśmy kotki dwa”, „Uciekaj myszko”.

Grupa „Słoneczek” obchodziła Dzień Kota.

RUSZYŁA REKRUTACJA

Starszaki w ramach projektu „Magiczna moc bajek” zapoznały się z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Sukces przedszkolaków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zimowe Okno” organizowanym przez przedszkole „Sielankowo” z miejscowości
Rąbień koło Aleksandrowa Łódzkiego w którym: I miejsce zajęła Zosia T.
w kategorii 5-6 lat. III miejsce zajęła Patrycja T. w kategorii 3-4 lat. Gratulujemy!!!

Składamy gratulacje Zosi i Patrycji za udział w konkursie plastycznym.

Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej ogłasza zapisy
do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Zainteresowanych Rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zapraszamy
do siedziby przedszkola w celu pobrania kart zgłoszeń/deklaracji kontynuacji
uczęszczania do przedszkola w godzinach pracy przedszkola od 6:45 do 16:15.
Na wszelkie pytania uzyskają Państwo odpowiedź pod numerem telefonu
17 2271187.
Termin składania kart upływa 15 kwietnia 2020r.
Anna Zawisza
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XIII Wojewódzki Konkurs Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego
Narodzenia” już za nami

30 stycznia br. podopieczni placówek kształcenia specjalnego z województwa podkarpackiego gościli w Filii Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej Górnej, aby po raz trzynasty uczestniczyć w Wojewódzkim Konkursie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”. Organizatorami Konkursu był Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ISKIERKA” w Kolbuszowej Dolnej.
Uczestnicy wraz z opiekunami przyjechali z Brzozowa, Frysztaka, Grębowa, Lubaczowa, Mielca,
Mrowli, Rzeszowa, Strzyżowa oraz Kolbuszowej
Dolnej. Konkurs podzielony był na dwie kategorie
-plastyczną i muzyczną, zaś każda kategoria na trzy
grupy wiekowe:
• szkoła podstawowa klasy I - IV
• szkoła podstawowa klasy V - VIII
• szkoła ponadpodstawowa.
„Kartka świąteczna” była tematem prac
w kategorii plastycznej, które oceniała komisja
w składzie:
• p. Katarzyna Cesarz- kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowickiego w Hucie Komorowskiej,
przewodnicząca komisji
• p. Marzena Mytych- dyrektor ZSS w Kolbuszowej Dolnej
• ks. Lucjan Szumierz- dziekan dekanatu Kolbuszowa-Wschód, proboszcz Kolegiaty.
Prezentacjom w kategorii muzycznej przysłuchiwała się komisja:
• p. Monika Haptaś- absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie wokalu, przewodnicząca
komisji, członek chóru nauczycielskiego „Akord”
oraz Formacji „Twórcy Osobliwie Niezależni”
• p. Anna Kwas- wokalistka zespołu „Hudacy”,
„Hancia i Slavko”, laureatka wielu konkursów
i przeglądów wokalnych
• p. Jarosław Mazur- założyciel zespołów folkowych „Kocirba”, „Hudacy”, „Hancia i Slavko”.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło podczas
uroczystej gali, w której uczestniczyli m.in. Jego
Ekscelencja ks. biskup Jan Wątroba, ks. dziekan
Lucjan Szumierz, ks. dr Piotr Potyrała dyrektor
Caritas diecezji rzeszowskiej, pani Ewa Draus

wicemarszałek województwa podkarpackiego,
pan Maciej Szymański dyrektor PFRON, pan
Krzysztof Matejek sekretarz gminy, pan Dariusz
Bździkot dyrektor Oddziału Kuratorium
Oświaty w Tarnobrzegu oraz wielu innych znakomitych gości. Galę rozpoczęło przedstawienie
pt. „Bajka o puszystym i puchatym” w wykonaniu
uczniów z ZSS w Kolbuszowej Dolnej. Następnie
ciepłe słowa do wszystkich uczestników skierowali
goście, po czym nastąpiła najbardziej wyczekiwana chwila czyli nagrodzenie laureatów:
Laureaci I grupy wiekowej- szkoła podstawowa
klasy I - IV.
Kategoria muzyczna:
• I miejsce - Martyna Janaś ze SOSW we Frysztaku
• II miejsce – Elżbieta Rokosz z PZPSW w Mielcu
• III miejsce – Anna Tutak ze SOSW w Strzyżowie
W kategorii plastycznej:
• I miejsce - Martyna Galek ze SOSW w Grębowie
• II miejsce- Maryla Huk ze SOSW w Lubaczowie
Laureaci w II grupie wiekowej- szkoła podstawowa klasy V - VIII:
Kategoria muzyczna:
• I miejsce – Izabela Jurkowska ze SOSW we
Frysztaku
• II miejsce – Gabriela Szajdecka ze SOSW
w Lubaczowie
• III miejsce – Małgorzata Kasiak z ZSS w Rzeszowie
• wyróżnienie – nagroda Starosty - Marta Pokrzywa z ZSS w Kolbuszowej Dolnej

Kategoria plastyczna:
• I miejsce - Marta Pokrzywa z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
• II miejsce – Kamila Lebioda ze SOSW w Grębowie
• III miejsce - Patrycja Michalska z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
Laureaci najstarszej grupy wiekowej- czyli młodzież ze szkół ponadpodstawowych:
Kategoria muzyczna:
• I miejsce- Yessica Motyl PZPSW w Mielcu
• I miejsce – Natalia Zaleska ze SOSW we Frysztaku
• II miejsce – Agnieszka Hajduk ze SOSW
w Strzyżowie
• III miejsce- Mateusz Gniewek z ZSS w Kolbuszowej Dolnej
Grand Prix –Norbert Tomaka ZSS im. UNICEF
w Rzeszowie
Kategoria plastyczna:
• I miejsce – Dominika Bożek ze SOSW w Grębowie
• II miejsce - Gabriela Misiora ze SSPdP we
Frysztaku
• III miejsce - Marcin Sudoł z ZSS w Kolbuszowej Dolnej.
Laureaci pierwszych miejsc zaprezentowali swój
zwycięski utwór.
Wszystkim laureatom i uczestnikom jeszcze raz
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok na
czternastej edycji Konkursu, na który już dziś zapraszamy.
ZSS w Kolbuszowej Dolnej
(Agnieszka Kiełb)
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Spotkanie przy „Kolędowaniu…”
i „Kraj- obrazie niepodległości…”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zaprasza na spotkanie promujące nowe publikacje: „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” (wydane wspólnie z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica”) oraz „Kraj–obraz niepodległości. Życie codzienne u progu wolnej Polski”.
Wydarzenie odbędzie się 28 lutego 2020 r. w godz.
11.30 – 14.00 w szkole z Trzebosi w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Porządek spotkania:
11.30 – rozpoczęcie: Jacek Bardan – dyrektor
Muzeum
11.45 – „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” –
cele, założenia, działania: Jolanta Dragan – koordynator projektu
12.00 – „Kraj–obraz niepodległości”: cele, założenia i realizacja: dr Janusz Radwański
12.15 – refleksje redaktorów: prof. dr hab. Jadwiga
Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Katarzyna
Smyk (prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12.45 – „Folklor jako zwierciadło przechadzające
się po gościńcu. Jak przemiany życia odbijają się
w folklorze” – dyskusja
13.45 – prezentacja fragmentu filmu dokumentacyjnego o tradycyjnym kolędowaniu
14.00 – poczęstunek

W tym dniu będzie można nabyć wydawnictwa.
Publikację „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa
Podkarpackiego.

Porozumienie ws. przeciwdziałania
powodziom i suszy

W dniu 5 lutego br. w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się spotkanie, podczas którego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w Rzeszowie zawarło porozumienie z sześcioma gminami leżącymi w dorzeczu rzeki Łęg, w tym z Gminą Kolbuszowa.
Przedmiotem porozumienia jest wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie „Analizy
hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych”.
Porozumienie w obecności Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca podpisali Dyrektor RZGW
w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz przedstawiciele samorządów: Burmistrz Kolbuszowej Jan
Zuba, Wójt Gminy Dzikowiec Józef Tęcza, Wójt
Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Wójt Gminy
Bojanów Sławomir Serafin, Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra i Wójt Gminy Gorzyce Leszek
Surdy.
Na spotkaniu omówione zostały zagrożenia powodzią i suszą hydrologiczną, które wynikają ze
zmian klimatu i coraz częściej zagrażają mieszkańcom naszego obszaru. Aby przeciwdziałać tym
niekorzystnym zjawiskom konieczna jest budowa
kolejnych zbiorników retencyjnych.
Wspomniana analiza, która jest przedmiotem porozumienia, pozwoli wskazać niezbędne do przeprowadzania działania w zlewni rzeki Łęg, które
wyeliminują zagrożenia spowodowane powodziami oraz obserwowanymi ostatnio niedoborami
wody. Analiza stanowić będzie również podstawę
do pozyskania środków finansowych na realizację
planowanych inwestycji.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Opracowanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej zostanie sfinansowane w 50% przez RZGW

w Rzeszowie oraz w 50% przez gminy (1/6 tej
kwoty przypadnie dla każdej gminy).
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Budowa ulicy Brzozowej w Kolbuszowej

W połowie stycznia rozpoczęły się prace przy budowie drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej.
Zakres robót obejmuje budowę prawie półkilometrowego odcinka o nawierzchni asfaltowej (biegnącego od skrzyżowania z ul. Św. Brata Alberta do
skrzyżowania z ul. Błonie) wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego
i przebudową sieci wodociągowej. Ponadto wzdłuż
ulicy zostanie wykonany jednostronny chodnik
z kostki brukowej betonowej o szerokości dwóch
metrów oraz zjazdy do działek przyległych o nawierzchni częściowo z kostki brukowej betonowej
oraz o nawierzchni asfaltowej. Zadanie obejmuje
także przebudowę fragmentu ul. Błonie (odcinek
o dł. 72 m) w celu poprawy geometrii skrzyżowania z ul. Brzozową. Planowany termin zakończenia
prac to początek października br.
Tereny dookoła nowo powstającej drogi przeznaczone są pod usługi.
Wykonawcą inwestycji jest firma „BRUK-DAR”
z Czermina. Koszt przedsięwzięcia to ponad milion
złotych, z czego ponad 697 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Odbiór wyrobów zawierających azbest od
mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2020 roku

Urząd Miejski w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest” na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2020 roku.
Wnioski na odbiór azbestu należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 2 lub na ul. Piekarskiej 15 (biuro

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w terminie do 29 lutego 2020 roku.

Wniosek do wydruku dostępny jest na stronie
www.srodowisko.kolbuszowa.pl.

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 2020 r., poz. 65) 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 2020 r., poz. 65) 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 2020 r., poz. 65 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie..
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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W dowód uznania

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś otrzymał odznaczenie BENE MERITUS POWIATOM. Wręczenie nastąpiło podczas
posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w poniedziałek (27 stycznia).
Specjalne odznaczenie Bene Meritus Powiatom
przyznawane jest przez Zarząd Związku Powiatów
Polskich. Otrzymują je osoby, wykazujące szczególną troskę o dobro i rozwój polskich powiatów.
Wyróżnienie to przyznawane jest samorządow-

com, których działania mają bezpośredni wpływ
na podniesienie poziomu życia mieszkańców. To
także wyraz uznania zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich. Wręczenie odznaczeń odbywało
się w obecności Wojewody Podkarpackiego Ewy

Wręczenie odznaczenia odbywało się w siedzibie Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Leniart, Przewodniczącego Konwentu Powiatów
Józefa Jodłowskiego, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka oraz zaproszonych gości.
Opr. B. Żarkowska

Odznaczenie Bene Meritus Powiatom przyznawane jest przez
Zarząd Związku Powiatów Polskich

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

240 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Narodowej. W gronie wyróżnionych znalazł się Louis Hanicotte - uczeń klasy 2 a Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 4
lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Za wyniki w minionym roku szkolnym
Prezes Rady Ministrów przyznał 220 stypendiów
dla uczniów z Podkarpacia. Stypendium wypłacone zostanie ze środków budżetu państwa w dwóch
ratach i wyniesie w sumie 3 tys. zł. Jest przyznawane uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole
średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki. Podczas tego dnia przyznane zostały także stypendia Ministra Edukacji
Narodowej. Otrzymało je 20 osób.
Wyróżnionym gratulowała Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch. My również przyłączamy się
do tych gratulacji i życzymy dalszych sukcesów!
Opr. B. Żarkowska

Wyróżnieni uczniowie
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Przysięga żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady
Obrony Terytorialnej w Kolbuszowej

Przedsiębiorcy, urzędnicy, medycy, matki i ojcowie, rolnicy, studenci i uczniowie – to oni znaleźli się w gronie żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, którzy złożyli uroczystą przysięgę w niedzielę
(26 stycznia), na Rynku w Kolbuszowej.

Uroczystą przysięgę poprzedziło złożenie kwiatów przed pomnikiem poświęco- Na kolbuszowskim Rynku przysięgę złożyło czterdziestu trzech żołnierzy
nym żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność
Ojczyzny
Czterdziestu trzech żołnierzy z różnych miejscowości, w różnym wieku, z różnym wykształceniem
złożyło przysięgę na sztandar, który w 80. rocznicę
powstania Polskiego Państwa Podziemnego i dniu
święta Wojsk Obrony Terytorialnej - dowódca brygady odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych,
prezydenta Andrzeja Dudy. - Mimo różnic i rozbieżności jest coś co łączy nas nierozerwalnie - to
miłość do Matki Naszej Ojczyzny – powiedział
podczas uroczystości szer. Filip Ostrowski.

ZAWSZE GOTOWI - ZAWSZE BLISKO
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kolbuszowskiej kolegiacie. Przewodniczył jej biskup
Edward Białogłowski. Podczas homilii biskup
podkreślił, że powołaniem żołnierza jest bronić
słabych i zagrożonych. Podziękował Wojskom
Obrony Terytorialnej, że w czasie nieszczęść włączają się w niesienie ogromnej pomocy wspólnie

z innymi służbami. Z kolei Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, zabierając głos w imieniu Ministra
Obrony Narodowej zaznaczył, że bycie żołnierzem to odpowiedzialność i poświęcenie, a także
wspaniała przygoda, unikatowe doświadczenia
oraz możliwość spotkania ludzi z pasją. - Dziękuję
wam za wstąpienie do Wojska Polskiego – mówił
kolbuszowski parlamentarzysta.

ZŁOŻENIE KWIATÓW
W niedzielnej uroczystości uczestniczyli bliscy
żołnierzy, mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego
oraz okolic, ale również zaproszeni gości. Obecna
była m.in. Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Powiatu
Mieczysław Burek, Burmistrz gminy Kolbuszowa
Jan Zuba, kpt. Julian Pawełek-żołnierz AK oraz
Franciszek Batory-wiceprezes Zrzeszenia „Wol-

ność i Niezawisłość”. Jednym z punktów uroczystości było złożenie kwiatów przed pomnikiem,
poświęconym żołnierzom i bohaterom walczącym
i poległym za wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny.

DEFILADA
Mieszkańcy mogli również zobaczyć sprzęt wojskowy, tj. quady, motocykle czy sprzęt noktowizyjny, będący na wyposażeniu Terytorialnej Służby
Wojskowej. Mogli także uzyskać informacje o tym,
co należy zrobić, aby wstąpić do pododdziałów
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Uroczystość zakończyła defilada poszczególnych
oddziałów ulicami Kolbuszowej.

Poseł RP Zbigniew Chmielowiec zabierał głos w imieniu Ministra Obrony Narodowej W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe

Barbara Żarkowska
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Uczniowie poznawali szkoły

W środę (5 lutego) uczniowie klas ósmych szkół podstawowych aktywnie i wesoło poznawali kierunki kształcenia w szkołach
średnich prowadzonych przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego.
Wizyta ósmoklasistów odbywała się w ramach
corocznej akcji pn. „Aktywna Środa”. Inicjatywa ta miała na celu promocję szkół ponadpodstawowych pośród młodszych uczniów. Młodzi
ludzie, biorąc udział w akcji, mieli szansę poznać
ofertę edukacyjną poszczególnych placówek. Co
ciekawe, w przeprowadzenie tej inicjatywy mocno zaangażowani, oprócz nauczycieli byli sami
uczniowie, którzy opowiadali swoim młodszym
kolegom o szkołach, do których uczęszczają. –
Nasz kierunek jest bardzo interesujący. Możemy
się o nim wiele nauczyć i mamy szansę na ciekawą pracę – tak na przykład zachęcały do wyboru
tego właśnie kierunku „hotelarki” z Zespołu Szkół
Technicznych. Młodzież z Weryni z kolei kusiła
kulinarnymi warsztatami czy pogadankami na temat zdrowego odżywiania. Licealiści zaś postawili
na rozwijanie zainteresowań sportowych. Wymienione aktywności to tylko niektóre z wielu atrakcji,
jakie czekały, podczas środowego spotkania, na
ósmoklasistów.
W wydarzeniu tym Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady

Zajęcia sportowo-edukacyjne rozpoczęły się o godz. 9.00 na hali widowiskowo-sportowej Liceum
Ogólnokształcącego
Powiatu Mieczysław Burek, członkowie Zarządu
Powiatu Kolbuszowskiego: Marek Kuna oraz Józef
Prymon, a także Bogusława Bryk, kierownik Biura
Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego.

Tymczasem zapraszamy i zachęcamy uczniów
klas ósmych do udziału w Dniach Otwartych szkół
średnich znajdujących się w powiecie kolbuszowskim, które odbędą się już na początku marca.
Barbara Żarkowska

Uczniowie szkół średnich z łatwością nawiązywali kontakt
z młodszymi kolegami i koleżankami

Rozgrywki sportowe pomiędzy uczniami

…a może by tak wybrać zawód fryzjera???

Zajęcia artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem
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STUDNIÓWKA 2020 ,,Niech żyje bal, bo to
życie to bal jest nad bale...”

W sobotę (25 stycznia) maturzyści ZSA-E z Weryni wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami bawili się do białego
rana na balu studniówkowym.
Dyrektor szkoły Zbigniew Bogacz wygłosił oficjalne przemówienie, rozpoczynając ten jedyny
w swoim rodzaju wieczór - Studniówkę 2020. Gdy
rozbrzmiała pierwsza nuta, pary ustawiły się na
parkiecie, bo był to znak, że poloneza czas zacząć!
Eleganckie stroje, gra świateł, szczęście i harmonia
- wszystko to mieszało się ze sobą. Na twarzy każdego gościł uśmiech. Wykwintne jedzenie, piękne
dekoracje, utalentowana orkiestra i wspaniała atmosfera - tymi oto słowami można by opisać ten
niezapomniany bal.
„Nie byliśmy już niedoświadczonymi pierwszoklasistami, lecz maturzystami wkraczającymi w dorosłe życie... Jak ten czas szybko mija...
Nawiązaliśmy nowe znajomości, które zostaną
w naszych sercach na długie lata” – wspominają
bal studniówkowi maturzyści. Jak mawiała Szymborska: ,,... Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma
dwóch podobnych nocy...”, a szkoda, bo ta stud-

Tegoroczni maturzyści w pełnej krasie. Fot. Ł. Płoch
niówkowa noc była niezapomniana! Nikt z nas nie
cofnie czasu, jednak w naszych wspomnieniach te

Bezpłatne porady prawne

W czterech miejscach powiatu kolbuszowskiego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej
pomocy prawnej. Tego typu pomoc świadczona jest w Kolbuszowej, Niwiskach oraz Cmolasie.
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.

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 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.

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC?
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały
następujące punkty bezpłatnej pomocy prawnej:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11
Listopada 10 – poniedziałek, wtorek – 8:00-12:00,
pokój 125 (parter)
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła
II 8 – poniedziałek - 12.00-16.00, wtorek - 12.0016.00, środa - 14.00-18.00, czwartek - 15.30-19.30,
piątek - 12.00 - 16.00
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – środa – 13:00-17:00 oraz czwartek – 15:3019:30
- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 5 - piątek 8.00-12.00.
Opr. B. Żarkowska

piękne chwile pozostaną wiecznie żywe!” – dodają
z rozrzewnieniem uczniowie.

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 2020 r. poz. 65)
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 okres
3 lat, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz
Dom” Werynia 1.
Ww. wykaz został również zamieszczony na stronach internetowych:
- (Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl
- Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww.
wykazu nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11
Listopada 10, pok. 214 tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 07.02.2020 r.
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Przysięga wojskowa „Terytorialsów”
w Kolbuszowej

W niedzielę, 26 stycznia w Kolbuszowej przysięgę wojskową złożyli ochotnicy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Była to jedna z sześciu przysiąg Wojsk Obrony Terytorialnej, jakie odbyły się w dniach
25 i 26 stycznia w Polsce. Pozostałe miały miejsce w Kutnie, Świdniku, Słupsku, Gliwicach oraz Poznaniu.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji
żołnierzy w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych,
której przewodniczył biskup Edward Białogłowski.
Następnie na kolbuszowskim rynku słowa roty
przysięgi wojskowej złożyło czterdziestu czterech
ochotników, w tym siedem kobiet. Żołnierzom
towarzyszyła rodzina, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych,
kombatanci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Wydarzenie uatrakcyjniła prezentacja sprzętu
wojskowego będącego na wyposażeniu brygady.
Żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową pokazywali, m.in. quady, motocykle, sprzęt
noktowizyjny oraz broń snajperską. Ponadto na
przygotowanym stoisku promocyjnym chętnym
udzielane były informacje o nowotworzonej formacji, prowadzonych szkoleniach oraz o tym, jakie
kroki należy podjąć, aby wstąpić do poddziałów
3. PBOT.
Złożony akt ślubowania był zwieńczeniem pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego żołnierzy Obrony Terytorialnej realizowanego w ramach
projektu „Ferie z WOT”. Na podkarpaciu wzięło

w nim udział osiemnastu uczniów szkół ponadpodstawowych oraz czterech studentów. Był to początek cyklu szkoleń, który trwa trzy lata i podzielony

jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego,
specjalistycznego i zgrywającego.

Drogie Panie!
Z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych radością.
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie,
a uśmiech rozpromienia Wasze twarze.
Pozostając z wyrazami szacunku i uznania
Przewodniczący Rady Powiatu
Mieczysław Burek

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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Podziękowania dla
darczyńców

Dyrektor Domu Miłosierdzia Św. Zygmunta Gorazdowskiego ze Lwowa-Brzuchowic składa podziękowanie za przekazane dary, które zostały zebrane na
terenie gminy Kolbuszowa i Niwiska podczas świątecznej zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla ubogich i chorych.
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WIESZ?
Myśl do myśli, rym do rymu
Nos do nosa, pięść do pięści
Oko w oko, ręka w rękę
Noga w nogę, stopa w stopę
Głowa w głowę, rozum do rozumu
Głowa do rozumu, rozum do głowy
Nie rozumiesz, nie kapujesz, więc;
„wkręć żarówkę w gniazdo ptaka,
zamek otwórz źdźbłem,
bazylii gałązką pokrój chleb,
włóż dyskietkę w dwa kamienie”
I już wszystko wiesz?

MALARZ
Niebo nad nami wciąż zmienia się,
Słońce zachodzi w purpurze chmur,
Maluje malarz czerwień mórz.
Fale niebieskie w czerń zlewają się.
Wszystko tak krótko trwa,
Był obłok jak baranek,
Teraz czerwony jest rumianek,
Piec rozpalony szczerzy kły,
Czeluść otchłani otwarła sny.
Mrok nocy otulił świat,
który pragnie by już był świt.
Bo blask zorzy to nadziei próg,
że świat ocali artysta Bóg.

PUCH
Zieleń liści, głębia mórz
Modra woda, czysty nurt,
Huk wodospadu, góry słup,
W dole żaglówki łupinka mała,
w niej zachwycony turysta,
człowieczek niewielki,
krucha istota wobec przyrody majestatu,
z myślą odważną, chwilo trwaj!

BIEL

Panu

Maciejowi Przybyło
Prezesowi Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Biała droga, biały śnieg
Biała sosna, biały świerk
Góry białe, biały szczyt
Ślad też biały, biało znikł.
Biały księżyc, bielą lśni
Chmury białe, toczą biel
Białe myśli, jak opłatek
błogo bielą się.
Lucyna Kwaśnik
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM
I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
"Serce bez granic"

w Hucie Komorowskiej
styczeń 2020 r.
powiatowych. Zarówno grupy. Organizatorem akcji był dyrektor Papieks. Daniel Koryciński, skich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej
jak i P. Ewa Kopeć uzy- ks. Daniel Koryciński. „W to dzieło włącza się
skali najlepsze rezultaty coraz większa liczba wiernych. Kolędnicy Misyjni
w swoich kategoriach ewangelizują przez modlitwę, śpiew i mówienie
i awansowali do etapu o narodzeniu Jezusa w każdym człowieku” – mówojewódzkiego. Gło- wił ks. Koryciński.
W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Tarnobrzesowanie odbywać się
będzie w dniach od 14 gu odbyło się spotkanie wieńczące projekt dla
do 25 lutego w serwi- Kolędników Misyjnych Diecezji Sandomierskiej,
sach internetowych: na które przybyło ponad 30 grup dziecięcych
www.nowiny24.pl i młodzieżowych. Uczniom towarzyszyli rodzice,
i www.echodnia.eu/ katecheci i kapłani. Spotkanie rozpoczęła Msza
podkarpackie, a także św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy
za pomocą SMS Pre- koncelebrowana pod przewodnictwem zaproszomium (zasady tworze- nego biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. „KoSpotkanie kolędników misyjnych w Tarnobrzegu – na czele grupy od lewej: nia kodu sms opisano lędnicy Misyjni stają się małymi misjonarzami,
bp Krzysztof Nitkiewicz i bp Jan Wątroba – 12 stycznia 2020 r., źródło: www. w regulaminie kon- następcami Trzech Króli i tysięcy misjonarzy, któkursu na stronie www. rzy przez dwadzieścia wieków szli i opowiadali
diecezjasandomierska.pl
nowiny24.pl). Wyniki prawdę o tym, co stało się w Betlejem” – zachęcał
W dniu 7 stycznia 2020 r. decyzją Kapituły poznamy do dnia 28 lutego 2020 r. Zwycięzcy w homilii bp Wątroba. Pośród licznego grona duRedakcji Gazety Codziennej „Nowiny” dyrektor wojewódzkich kategorii zostaną dopuszczeni do chownych przy ołtarzu modlili się m. in. członek
Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomier- ogólnopolskiego etapu Plebiscytu Osobowość Zarządu Fundacji im. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” biskup Krzysztof Nitkieskiej ks. Daniel Koryciński otrzymał nominację Roku 2019. Życzymy powodzenia!
Już od ponad 170 lat Papieskie Dzieło Misyjne wicz oraz Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
do zaszczytnego tytułu „Osobowość Roku 2019”
w kategorii „Działalność społeczna i charytatyw- Dzieci na całym globie uwrażliwia najmłodszych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniel Koryciński.
na”. Jury doceniło kreatywność, energiczność i wy- na cierpienia i potrzeby rówieśników z dalekich Transmisję mszy św. w tarnobrzeskiej świątyni
sokie zaangażowanie ks. Korycińskiego, który krajów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nadawała na żywo Katolicka Telewizja Serbinów.
od lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych inicjatyw tego stowarzyszenia jest projekt „Kolęd- Nagranie można obejrzeć na kanale tego programu
społeczności Diecezji Sandomierskiej, motywu- nicy misyjni”, wywodzący się z krajów niemiecko- w serwisie YouTube.
Po Eucharystii kolędnicy misyjni ruszyli
jąc innych do działania na rzecz potrzebujących. języcznych, a z powodzeniem realizowany od poNominację uzyskał przede wszystkim za organi- nad 40 lat w polskich parafiach. Dzieci podejmują w barwnym korowodzie do sali widowiskowej
zację wsparcia dla mieszkańców Afryki. Warto wówczas trud bożonarodzeniowego kolędowania, przy kościele, gdzie uczniów ze Szkoły Podstapamiętać, że ks. Daniel Koryciński jest inicjatorem udając się do okolicznych domów, by nieść radość, wowej w Komorowie poproszono o inscenizację
wielu akcji charytatywnych takich jak np. „Róża- głosić Dobrą Nowinę, popularyzować ideę misji jasełek. Po programie artystycznym wszyscy udali
niec na Misje” (zbiórka różańców dla placówek w dalekich krajach i zwrócić uwagę wiernych na się na aromatyczną agapę. Było to nawiązanie do
misyjnych w Ugandzie, RPA, Botswanie, Kubie, problemy, z jakimi mierzą się na co dzień mali braterskich uczt pierwszych chrześcijan połączoEkwadorze oraz Papui-Nowej Gwinei), „Opatru- mieszkańcy innych kontynentów. Dzięki tej ak- nych ze wspólną modlitwą.
W organizację inicjatywy włączyły się: kustosz
nek dla Zambii” (zbiórka materiałów opatrunko- cji pomoc dotarła już do potrzebujących m. in.
wych w ramach wsparcia dla szpitali w Afryce) w Rwandzie, Burundi, Syrii, Libanie czy Tajlandii. Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ Kataczy skupiającego młodych wolontariuszy projektu Nie inaczej było w minionym 2019 roku, kiedy rzyna Cesarz oraz dyrektor SP w Hucie Komorow„Chętni i Pomocni”. Ks. Daniel regularnie włącza dramatycznej sytuacji w Amazonii przyglądał się skiej Barbara Paszkowska, za co z całego serca
się w działania Fundacji im. Kard. Adama Kozło- cały świat. Wszyscy świadomi są skutków działa- dziękujemy.
W styczniu 2020 r. Kustosz Muzeum Katarzyna
nia żywiołu ognia, ale istnieje również potrzeba
wieckiego „Serce bez granic”.
Kandydatką do tego prestiżowego wyróżnienia rozpowszechniania informacji o tragedii bezbron- Cesarz oraz dyrektor SP w Hucie Komorowskiej
jest również Ewa Kopeć z Huty Komorowskiej, nych dzieci żyjących w amazońskiej puszczy, bę- Barbara Paszkowska przygotowały w ramach ferii
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorow- dących często ofiarami
skiej i wolontariusz Fundacji „Serce bez granic”. bezdusznej chciwości
O miano „Osobowości roku 2019” Pani Ewa bę- dorosłych. Powszechnym
dzie się ubiegać w kategorii „Kultura”. Człon- nadużyciem jest tam wykowie kapituły pozytywnie ocenili jej wpływ na korzystywanie najmłodrozwój życia kulturalnego lokalnej społeczności szych do ciężkiej i częi regionu, a nominacja jest rezultatem „aktywnego sto niebezpiecznej pracy.
zdobywania środków na promocję działalności Ofiary złożone przez
artystycznej, organizację koncertów, ochronę dóbr darczyńców w ramach
kultury i tradycji ziemi kolbuszowskiej”. Nie jest misyjnego kolędowania
to pierwsze wyróżnienie dla Ewy Kopeć. Prezes przeznaczone zostaną na
Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej ode- poprawę ich losu.
Projekt ponownie
brała w dniu 27 grudnia 2019 r. dyplom i statuetkę za zwycięstwo w konkursie na Wolontariusza zrealizowano na terenie
Powiatu Kolbuszowskiego 2019, który dorocznie Diecezji Sandomierskiej.
organizuje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Do świątecznego kolęDnia 12 lutego 2020 r. ogłoszono wyniki etapów dowania włączyły się 34 Ferie w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ – styczeń 2020 r., fot.
K. Cesarz
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Rodzinna wizyta w Muzeum z okazji Dnia Babci
– 21 stycznia 2020 r., fot. K. Cesarz
atrakcyjne zajęcia dla uczniów, które miały miejsce w Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
Dzieciom zaproponowano quiz o świecie oraz
warsztaty „Smaki Afryki”, które współtworzyła P.
Rozalia Kudela, wolontariusz Fundacji „Serce bez
granic”. W ramach konkursu uczniowie opisywali
popularne owoce i surowce z egzotycznych krajów.
Na stole znalazły się m. in. liczi, ananasy, cytrusy,
winogrona, suszone figi, sezam, migdały, kaki, bawełna, szafran, kawa, przyprawy i mnóstwo zbóż.
Uczestników rywalizacji nagrodzono książeczkami „Szlakiem dobrego smaku”, które wręczyła
dyrektor SP. Dzieci rozwijały również umiejętności kulinarne – pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie przygotowały sałatkę owocową
i pieczone bataty. Ferie w muzeum zakończyła
projekcja filmów misyjnych i wspólna dyskusja
na temat trudów życia w Afryce.
Kustosz Muzeum Katarzynę Cesarz ponownie
zaproszono do pracy w jury XIII Wojewódzkiego
Konkursu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej i Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym ISKIERKA. Pani
kustosz przewodniczyła komisji oceniającej prace
w kategorii plastycznej, której motywem przewodnim były kartki świąteczne. W czwartek 30
stycznia 2019 r. w filii Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej Górnej odbyła się gala wręczenia
nagród uczestnikom konkursu, na którą przybyli
pracownicy Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ: dyrektor Bogdan Romaniuk i kustosz Katarzyna Cesarz, a także Sekretarz Fundacji „Serce
bez granic” Dariusz Bździkot jako przedstawiciel
Kuratorium Oświaty. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli również znamienici goście, m.
in. J. E. biskup Jan Wątroba, dyrektor Caritasu
Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa
Draus i wielu innych.
Do końca stycznia 2020 r. do Muzeum Kard.
Kozłowieckiego SJ napływały kartki świąteczne,
m. in. od Kard. Stanisława Dziwisza. Ciepłe słowa
wpłynęły także od Józefa Bafii z Chicago, który
telefonicznie złożył życzenia zdrowia, obfitych
łask i błogosławieństwa Bożego w roku 2020 dla
wszystkich przyjaciół Fundacji i Muzeum Ks.
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Pan Józef jest
budowniczym czterech kościołów w Zambii, obecnie pracuje przy wznoszeniu kaplicy w zambijskiej
stacji misyjnej Mpunde, gdzie przez ostatnie 16
lat życia posługiwał Kard. Adam Kozłowiecki SJ.
Przypominamy, że w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.
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seminarium duchowne i zakon żeński.
Władał biegle dziesięcioma językami
obcymi. Życzliwością i niegasnącym
optymizmem zjednał sobie przyjaciół
na całym świecie. Nadzwyczajne
umiejętności Adama Kozłowieckiego SJ przyczyniły się do powierzenia
mu kolejnych funkcji. Działał jako
kierownik, administrator apostolski,
biskup, potem metropolita Lusaki. Po
odzyskaniu przez Zambię niepodległości w 1964 r. regularnie składał do
Prezentacja filmów misyjnych w ramach wizyty podopiecznych Watykanu rezygnację z funkcji arcyDomu św. Brata Alberta w Kolbuszowej, 21 stycznia, fot. K. Cesarz biskupa, uznając, że do tego zadania
warto zobowiązać zambijskiego księ„Razem Bezpieczniej” w Muzeum Kard. Adama
dza.
Wybór
ten został zaakceptowany przez StoKozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw- licę Apostolską dopiero w 1969 r. W jesieni życia
dzonym Przestępstwem. Każdemu, kto potrzebuje Kozłowiecki SJ został wyniesiony do godności
wsparcia udzielona zostanie pomoc prawna, psy- kardynalskiej przez Jana Pawła II. Zmarł w Lusace
(Zambia) w opinii świętości w 2007 roku.
chologiczna, psychoterapeutyczna i materialna –
W 2008 r. w Majdanie Królewskim powołano do
oferowane są kolonie dla dzieci i młodzieży, kursy
życia Fundację im. Kard. Adama Kozłowieckiego
zawodowe, bony żywnościowe, a także pomoc
„Serce bez granic”, która popularyzuje dzieło row formie finansowania zakupu środków do higieny
osobistej, odzieży, obuwia oraz czasowego zakwa- daka z Majdańszczyzny. Od 2011 r. w Hucie Koterowania lub schronienia. Osoby pokrzywdzone morowskiej funkcjonuje również Muzeum Kard.
przestępstwem zapraszamy do Muzeum we wtorki Adama Kozłowieckiego SJ, dysponujące bogatym
od godz. 13.00 do 18.00. Całodobowe wsparcie zbiorem pamiątek po Apostole Afryki. Muzeum
mieści się w zabytkowym dworku myśliwskim,
można uzyskać pod nr tel. 530-310-430.
Od początku 2020 r. Muzeum w Hucie Komo- położonym w sercu dawnego parku będącego porowskiej odwiedzają goście zainteresowani inspi- zostałością po zespole pałacowo-parkowym rodu
rującym życiem Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Kozłowieckich.
Muzeum oferuje: zwiedzanie wystawy stałej
Były to osoby indywidualne i grupy zorganizoo życiu i działalności Kard. Kozłowieckiego SJ
wane. Niemożliwe jest, aby wymienić wszystkich
z przewodnikiem, projekcję filmów misyjnych,
odwiedzających. Relacje z wizyt dostępne są na
nowoczesną wystawę multimedialną z ekranami
Facebooku Muzeum.
dotykowymi, piramidami holograficznymi i ekraWe wtorek 21 stycznia 2020 r. wizytę w miejscu
pamięci po Kard. Kozłowieckim SJ odbyli pod- nami LCD, możliwość organizacji warsztatów,
opieczni Domu św. Brata Alberta w Kolbuszowej. spotkań integracyjnych przy grillu, rozgrywek
Lwią część grupy stanowili seniorzy, Dzień Babci sportowych i pikników. Zapraszamy również do
i Dziadka celebrowano więc w sympatycznym uczestnictwa w dorocznych wydarzeniach takich
jak: Dni Kardynała Kozłowieckiego SJ 6 września
gronie, delektując się kawą i łakociami.
2020 r., Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangeli***
Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ zacyjnej w maju, Zaduszki Misyjne w listopadzie
pielęgnuje pamięć o Wielkim Misjonarzu Afryki i wiele innych.
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających we
– urodzonym w 1911 r. na dworze w Hucie Komowtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-16.00
rowskiej Adamie Kozłowieckim SJ. Wychowany
oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00.
w duchu głębokiej wiary, pracowitości, patrioW poniedziałki i środy Muzeum nieczynne.
tyzmu i uczciwości od najmłodszych lat odznaWstęp wolny.
czał się pokorą i miłością do drugiego człowieka.
Dobrowolnie zrzekł się majątku, by wstąpić na
Muzeum Księdza Kardynała Adama Kozłościeżkę kapłaństwa. Odebrał gruntowne wykształwieckiego
SJ w Hucie Komorowskiej odwiedziło
cenie – uczył się w Chyrowie i Poznaniu, studiował
w Krakowie i Lublinie, a po święceniach odbył w ciągu dziewięciu lat aktywności niemal 34 000
studium we Lwowie. W listopadzie 1939 r. areszto- osób z całego świata.
wany w Krakowie przez gestapo i osadzony w więWięcej informacji na stronie www.cardinalezieniu na ul. Montelupich, a następnie w zakładzie
karnym w Wiśniczu. Okres II wojny światowej kozlowiecki.pl oraz na Facebooku Muzeum.
spędził w niemieckich nazistowskich obozach konAgnieszka Wlazło
centracyjnych Auschwitz i KL Dachau, łącznie
5,5 roku. Po wyzwoleniu wyruszył na misję do
Rodezji Północnej w Afryce (dzisiaj Zambia), gdzie ofiarnie pełnił
posługę przez 61 lat. Podejmował
pracę w najtrudniejszych warunkach. Walczył z ubóstwem, głodem, brakiem dostępu do edukacji,
rasizmem i niesprawiedliwością.
Zaliczany w poczet ojców niepodległości Zambii, zabiegał, by Rodezja Północna stała się suwerennym
państwem, a jej obywatele mogli
uczestniczyć w wolnych wyborach.
Budował kościoły, szkoły, domy
dla nauczycieli, szpitale i sierocińce, powołał do życia pierwsze
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Czy wieś czeka na nowego Witosa?

Luty w PRL-u był miesiącem rolniczego szkolenia, a ówczesna służba rolna z różnym powodzeniem edukowała mieszkańców
wsi. W tym krótkim i srogim zimowym miesiącu na polskiej wsi miały miejsce brzemienne w skutkach wydarzenia, a historia chłopów brała kolejny zakręt.
Z 18/19 lutego 1981r., po protestach podkarpackich rolników, doszło do podpisania przez rolniczą
„Solidarność” i stronę rządową porozumień rzeszowsko – ustrzyckich. Był to największy ruch
mieszkańców polskiej wsi w II połowie XX wieku.
Z 7/8 lutego 1984r. zaginął działacz Rolniczej
„Solidarności” Piotr Bartoszcze. W melioracyjnej
studzience, niedaleko swojego domu z głową w
dół znalazł go brat Roman. Do tej studzienki na
zaoranym polu prowadziły trzy ślady. Sekcja wykazała, że tragicznie zmarły Piotr miał 2,2 promile
alkoholu i problemy z sercem. Sąd nie stwierdził
udziału osób trzecich w śmierci Piotra Bartoszcze.
W rok później podczas odbywającego się na żywo
w telewizji procesu toruńskiego po zamordowaniu
przez SB ks. Jerzego Popiełuszki, sąsiedzi rodziny
Bartoszczów rozpoznali twarze ludzi, którzy kręciły się koło zabudowań Piotra Bartoszcze przed
jego tragiczną śmiercią. 174 lata temu w Galicji
miało wybuchnąć szlacheckie powstanie przeciw
austriackiemu zaborcy. Austriacy rozpracowali
szlachecki spisek. Szczególnie perfidny okazał się
starosta tarnowski Joseph Breinl, który sprawił,
że po galicyjskich wioskach zaczęła szerzyć się
pogłoska, iż cesarz chce znieść z chłopów pańszczyznę, ale polska szlachta jest temu przeciwna
i chce wywołać powstanie skierowane przeciw
austriackim władzom, które są przyjaciółmi chłopów. Tarnowski starosta Breinl wezwał za zebranie
chłopskich wójtów, a za obietnice poprawy ich
doli, polecił im rozbrajać powstańców i dostarczać
ich żywych czy martwych do austriackich urzędów. Na efekty tej pogłoski nie trzeba było długo
czekać. 20 lutego 1846r., w tzw. „czarny piątek”
Jakub Szela po powrocie z Tarnowa przystąpił do
wyrównywania swoich krzywd z hrabią Stanisławem Boguszem i jego rodziną, którzy zostali wymordowani. Szela stał na czele chłopów z widłami,
siekierami i cepami, którzy posuwali się od dworu do dworu, dokonując rzezi ich mieszkańców.
Inni zbuntowani chłopi dostarczali Austriakom
rozbrojonych powstańców, Szela nie oczekiwał
nagród, tylko konsekwentnie realizował swój plan
zemsty. Kiedy zbuntowani chłopi zneutralizowali
szlacheckich powstańców, Austriacy przystąpili do
przywołania porządku na wsi. Autorzy tego planu
w białych rękawiczkach po mistrzowsku rozegrali tę partię szachów, gdzie białymi i czarnymi
figurami byli polscy szlachcice i polscy chłopi.
Po rabacji Jakuba Szeli na galicyjską wieś spadło
kolejne nieszczęście. Był nim wielki głód w latach
1847 – 48r. 21 stycznia 1874r. w Wierzchosławicach pod Tarnowem przyszedł na świat Wincenty
Witos – chłopski działacz, trzykrotny premier II
RP. Wychowywał się w rodzinie chłopskiej, gdzie
żywe jeszcze były wspomnienia mieszkańców
wsi z czasów rabacji Jakuba Szeli i wielkiego głodu. Ukończył czteroklasową szkołę ludową. Na

drodze dalszej edukacji zimą
stanął brak butów, a latem krowa, jedyna żywicielka rodziny,
którą musiał paść. Pomagał też
ojcu w pracy w lesie miejscowych właścicieli Sanguszków.
Na zdolnego chłopca uwagę
zwrócił miejscowy gajowy,
który pożyczał mu książki. W
taki sposób uzupełniał młody
Witos braki w edukacji. Po
lekturze książek od gajowego
opowiadał o historii Polski kolegom, za co został przez nich
pobity. Polityka Austriaków po
rabacji Szeli była taka, że ówczesne chłopstwo galicyjskie
Polskę uważało za gnębicielkę,
bo polscy panowie zmusili ich
do odrabiania pańszczyzny, a
austriacki „cysorz” ich od tego
uwolnił. Wincenty Witos był
postacią specyficzną, nie mającą pierwowzoru. To jemu i
ludziom wokół niego skupionym udało się polskiego chłopa doprowadzić na obywatela Wincenty Witos
Polski, świadomego swej roli w
społeczeństwie i odpowiedzialnego za losy ojczyzny. Tego przykładem jest liczny udział chłopów w
obronie ojczyzny przed nawałą bolszewicką. Żołnierze polscy, synowie wsi stanowili wówczas 70%
polskiej armii. Niebagatelną rolę odegrał sam ich
przywódca Wincenty Witos w dramatycznym roku
1920. Wielką rolę w bitwie warszawskiej przypisuje się Piłsudskiemu. Natomiast mało mówi się, że
w przededniu 18-tej bitwy w dziejach ludzkości,
Piłsudski złożył na ręce premiera Witosa dymisję
z funkcji naczelnego wodza. Ten stary chłopski
pragmatyk jej nie przyjął i nie poinformował o tym
zdarzeniu szefa sztabu generała Tadeusza Jordana
Rozwadowskiego. Rozwadowski nieświadomy
załamania się marszałka realizował plan „cudu
nad Wisłą”. Co by było, gdyby wiedział wówczas
o tej niedyspozycji Piłsudskiego? Po zamachu
majowym i obaleniu siłą przez piłsudczyków gabinetu Witosa, chłopski przywódca jednoczy ruch
chłopski w jedno Stronnictwo Ludowe. Najpotężniejszą partię opozycyjną wobec sanacji. Zostaje
przez Piłsudskiego wtrącony do brzeskiego więzienia wraz z innymi opozycjonistami. Po procesie, w którym został oskarżony o próbę obalenia
sanacyjnej władzy ucieka do Czechosłowacji.
Tam po wkroczeniu wojsk niemieckich powraca
nielegalnie do Polski. Widzi bezpośrednie zagrożenie Polski ze strony Niemiec i nawołuje do jednoczenia się w obronie ojczyzny. Po zajęciu Polski
przez Niemców zostaje przez nich aresztowany i

osadzony na rzeszowskim zamku. Okupant chce z
niego zrobić marionetkowego szefa polskiego rządu- niemieckiego kolaboranta. Ten zdecydowanie
odmawia. Witos odmawia również współpracy z
komunistami, ale jego brat Andrzej daje się zwerbować przez PKWN. Ten charyzmatyczny chłop
umiera u O. Bonifratów w Krakowie 31 października 1945r. Udało mu się stworzyć najpotężniejszą
polską partię. Zdają sobie z tego sprawę budowniczowie PRL-u i podczas kampanii wyborczej
do pierwszego powojennego sejmu UB i NKWD
morduje działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Komuniści do przeprowadzenia pierwszych
powojennych wyborów sprowadzają z Moskwy
fachowców do fałszowania wyborów, bo obawiali
się wygranej Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzisiaj przed każdymi wyborami wielu uzurpuje
sobie prawo do reprezentowania interesów polskiej
wsi. Tak naprawdę to chodzi o głosy wiejskiego
elektoratu. Obecne PSL odwołuje się do ponad
stuletniej tradycji najstarszej polskiej partii. Jakie
tradycje? Po rozprawieniu się przez komunistów
z witosowską partią chłopską i ucieczce Mikołajczyka, towarzysze podstawili powojennej polskiej
wsi „matrioszkę” w postaci ZSL-u, a ci PRL-owscy
ludowcy po 1989r. odwołują się do witosowskiego
PSL-u. Czy mają do tego moralne prawo?
Stanisław Gorzelany
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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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PŁYTKI
CERAMICZNE
Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79
R PIZZA R DANIA OBIADOWE
R ŚNIADANIA R DESERY R ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING
ORAZ
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77
DOWÓZ NA TERENIE
MIASTA GRATIS!

Nr 317

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia, ginekologia estetyczna,
laseroterapia, HIFU
GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
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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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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
CEMENT
OŻARÓW

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300
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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

