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       Le szek Ko≥a kow ski 

Najsympatyczniejsze 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Powiatu Kolbuszowskiego

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kolbuszowskiego wraz z 
Posłem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem i Starostą Kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem.           Fot.  A. Jarosz

 Konkurs Kolędy 
i Pastorałki Obcojęzycznej

Ośrodek Zbioru Gazu 
Kupno - uroczyście otwarty

Noworoczna kolęda

W poniedziałek 10 stycznia br. w Porębach Kupień-
skich został oficjalnie otwarty Ośrodek Zbioru Gazu 
Ziemnego należący do Polskiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa S.A.

We wtorek 11 stycznia br. w Miejskim Domu Kultury w 
Kolbuszowej odbył się V Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pasto-
rałki Obcojęzycznej.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej gościło Kapelę Wła-
dysława Pogody, która jak co roku odwiedza naszą instytucję 
z Noworoczną Kolędą.

Pamiątkowe zdjęcie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego wraz z Kapelą Wła-
dysława Pogody.                 Fot. A. Jarosz

cd. na str. 6
cd. na str. 15

cd. na str. 4

cd. na str. 13
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W uroczystości uczestniczyli znamien-
nici goście, wśród nich m.in.: Poseł Stani-
sław Ożóg; Senatorowie: Władysław Ortyl 
i Zbigniew Pupa; Dziekan Dekanatu Kolbu-
szowskiego ks. Kazimierz Osak; Proboszcz 
Kolbuszowskiej Kolegiaty pw. Wszystkich 
Świętych Ks. Lucjan Szumierz; Radni Sej-
miku Województwa Pod karpackiego Ewa 
Draus i Bogdan Romaniuk; Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Mieczysław Burek; Radni 
Powiatu Kolbuszow skiego; Powiatowy Ko-
mendant Policji w Kolbuszo wej Robert Pa-
stuła; Komendant Powiatowej Straży Pożar-
nej w Kolbuszo wej Jan Ziobro; Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kolbuszowej Marek 
Opaliński; Radni Rady Miejskiej; Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba; wójtowie gmin, sa-
morządowcy z terenu powiatu, zasłużeni 
działa cze, osoby wspierające oraz sympatycy.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne
Już dawno sala Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej nie gościła tylu uczestników i gości spotkania opłatkowego 

Prawa i Sprawiedliwości Komitetu Powiatowego w Kolbuszowej. Spotkanie odbyło się dnia 7 stycznia br. a jej  gospodarzami 
byli Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz Józef Kardyś, pełnomocnik powiatowy PiS. 

składając zebranym życzenia zapewnił o nie-
ustannym wsparciu dla wszystkich potrzebują-
cych z powiatu oraz wyraził nadzieję na dalsza 
efektywną współpracę.

Gospodarz spotkania Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec skierował do zebra-
nych wiele życzliwych słów i podkreślił rolę 
„małych Ojczyzn”, o których rozwój powinni-
śmy nieustannie zabiegać, jednocząc swe siły.  

Całemu spotkaniu niezwykłego klimatu 
oddawało wspólne śpiewanie kolęd.

Spotkanie było okazją do wspólnego zło-
żenia sobie życzeń, a także podziękowań za 
wspólną współpracę na rzecz rozwoju powiatu 
kolbuszowskiego.

Zgromadzeni goście mieli przyjemność 
wysłuchać montażu muzycznego w wy konaniu 
młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Kolbuszowej pod batutą jej dyrek-
tor Aleksandry Niezgody. Młodzi wy konawcy 
pięknym wykonaniem kolęd wprowadzili 
wszystkich obecnych w świąteczny nastrój.

Senator RP Władysław Ortyl po złoże-
niu życzeń wyraził swoje wyrazy szacunku, 
uznania dla działalności kolbuszowskich sa-
morządowców i podziękował za włożony trud 
na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego.    

Z kolei Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg 

Już dawno sala Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej nie gościła tylu uczestników i gości spo-
tkania opłatkowego Prawa i Sprawiedliwości Ko-
mitetu Powiatowego w Kolbuszowej. Fot. A. Jarosz

Senator RP Władysław Ortyl po złożeniu życzeń wyraził swoje wyrazy szacunku, uznania dla działal-
ności kolbuszowskich samorządowców i podziękował za włożony trud na rzecz rozwoju powiatu kolbu-
szowskiego. Fot. A. Jarosz   

Zgromadzeni goście mieli przyjemność wysłuchać montażu  muzycznego w wy konaniu młodzieży z 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej pod batutą jej dyrektor Aleksandry Niezgody. 
        Fot. A. Jarosz
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 Program został podzielony na kategorie 
wiekowe: Gimnazja oraz Szkoły ponadgimna-
zjalne w których występowali soliści  oraz ze-
społy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem, przybyła młodzież z całego województwa 
podkarpackiego. 

W kategorii – Gimnazja soliści – udział 
zgłosiło 27 solistów. 

1 miejsce - Maciej Organ, Gimnazjum Nr 
1 w Ustrzykach Dolnych

2 miejsce- Barbara Giża, Gimnazjum Pu-
bliczne w Radomyślu Wielkim

3 miejsce - Anna Chmielowiec, Zespół 
Szkół w Trzęsówce

Wyróżnienie – Martyna Rupar - Zespół 
Szkół w Głuchowie oraz Katarzyna Rybak - Ze-
spół Szkół w Sokołowie Młp.

Kategoria – Gimnazja zespoły – udział 
zgłosiło 18 zespołów

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – Publiczne Gimnazjum Cmolas
3 miejsce – Zespół Szkół w Trzęsówce
Wyróżnienie – Zespół Szkół w Siedli-

skach – Bogusz oraz Publiczne Gimnazjum Nr 
1 w Birczy

Kategoria – Szkoły ponadgimnazjalne so-
liści, udział zgłosiło 19 solistów

1 miejsce – Karolina Futyma L.O. Kol-
buszowa

2 miejsce – Klaudia Babiarz L.O. Kol-
buszowa

Wyróżnienie – Anna  Igras z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli

Kategoria – Szkoły ponagimnazjalne ze-
społy, udział zgłosiło 11 zespołów

1 miejsce – I L.O. Jasło
2 miejsce – I L.O. Brzozów
3 miejsce – L.O. Kolbuszowa 

 Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej

Wyróżnienie – Zespół Szkół Nr 2 w Łańcu-
cie- Liceum Wojskowe, L.O. Kolbuszowa (Trio)

Konkurs został objęty honorowym patro-
natem przez J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Gór-
nego, Wojewodę Podkarpackiego Małgorza-
tę Chomycz, Marszałka Województwa Podkar-
packiego Mirosława Karapytę, Starostę Powia-
tu Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Burmi-
strza Miasta i Gminy Kolbuszowa Jana Zubę. 
Patronat medialny objęli: „TVP 3”, Katolickie 
Radio ,,Via” w Rzeszowie, „Radio Rzeszów”, 
„Niedziela Rzeszowska”, ’’Twoje Radio Cmo-
las”, Tygodnik „Korso”, Miesięczniki ,,Ziemia 
Kolbuszowska” i ,,Przegląd Kolbuszowski”.

Tradycyjnie, jak co roku Staro-
stwo Powiatowe w Kolbuszowej wraz 
z Warsztatami Terapii Zajęciowej w 
Kolbuszowej, Zespołem Szkół Specjal-
nych w Kolbuszowej Dolnej oraz Świe-
tlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w 
Kolbuszowej prowadzoną przez Polski 
Komitet Pomocy Społecznej zaprosi-
li mieszkańców powiatu na Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. 

 Tegoroczni wystawcy oferowali niepowta-
rzalne, ręcznie robione, świąteczne ozdoby nie 
tylko na choinkę, stroiki, wianuszki adwentowe, 
kartki świąteczne i wiele innych rozmaitych dro-
biazgów o Bożonarodzeniowym akcencie. Istot-
nym atutem wszystkich oferowanych produktów 
było ich własnoręczne wykonanie. Różnorodność 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w starostwie
oferty oraz ciekawy sposób ich prezentacji gwaran-
tował ogromne zainteresowanie stoiskiem. 

Kiermasz był znakomitą okazją, aby spra-
wić sobie wykonane ręcznie ozdoby świąteczne, 
a przy okazji wesprzeć uzdolnionych plastycz-
nie wychowanków.

Przeprowadzony kiermasz spotkał się z za-
interesowaniem pracowników, radnych oraz klien-
tów urzędu, którzy chętnie kupowali prezentowa-
ne pamiątki świąteczne.

Kiermasz był znakomi-
tą okazją, aby sprawić 
sobie wykonane ręcz-
nie ozdoby świąteczne, 
a przy okazji wesprzeć 
uzdolnionych plastycz-
nie wychowanków. 
 Fot. A. Jarosz
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ul. Jana Pawła II 4, 36-100 Kolbuszowa

  tel. 17 22 71 521,  kom. 502 381 272
("Manhattan" naprzeciw parkingu i miasteczka drogowego)

BANK ZACHODNI WBK S.A.
BANKIEM ROKU 2010 W POLSCE

SZCZEGÓŁY NA www.bzwbk.pl

KREDYT  SEZONOWY
      KREDYT GOTÓWKOWY Rata już od 21 zł za 1000 zł

więcej szczegółów w placówce

Np.: 4000 zł / 18m-cy rata 273 zł w tym 
wszystkie koszty i ubezpieczenie Klienta

BEZ ŻYRANTÓW, PORĘCZEŃ I ZABEZPIECZEŃ
DO 10 000 ZŁ NA DOWÓD OSOBISTY
DO 20 000 ZŁ BEZ ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA
BEZ LIMITÓW WIEKU
RENTA, EMERYTURA, UMOWA O PRACĘ, WOLNE ZAWODY
Wygodna i łatwa spłata bez kosztów dodatkowych

ponadto:
Konto osobiste za         bankomaty dowolnego banku       

  
0 zł 0 zł 

1 %
Kredyt

          każdego zakupu kartą zwracamy Tobie na konto

          Mieszkaniowy/Hipoteczny/Rodzina na swoim      
Leasing w Procedurze Uproszczonej i wiele innych..

Kredyt sezonowy udzielany maks. na 18 m-cy, oproc. 10,99% jest takie samo dla każdego wnioskującego.
Kredyt gotówkowy do 72 m-cy (6 lat) oproc. jest stałe ale jego wysokość zależy od oceny wnioskodawcy.

Wyślij SMS o treści "KREDYT" lub "KONTO" na numer 502 381 272, a oddzwonimy do Ciebie!
Zapraszamy do naszej placówki w Kolbuszowej, Bank Zachodni WBK jest tu już od ponad 1 roku.

Powyższa reklama ma charakter informacyjny i nie stanowi ofetry handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Więcej szczegółów u doradcy.

NA DOWOLNY CEL
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Finał największe akcji charytatywnej 
w Polsce przygotował także kolbuszowski sztab. 
W niedzielę 9 stycznia na ulice naszego miasta wy-
szło 40 wolontariuszy. Pieniądze zbierano na tere-
nie całego powiatu. Nasi mieszkańcy po raz kolej-
ny udowodnili, że chcą pomagać i chętnie wpiera-
ją fundację Jurka Owsiaka. Kilkugodzinne kwesto-
wanie zaowocowało kwotą ponad 23 tyś.zł.

Tegoroczna rekordzis tka  -  Karol i -
na Filuba wróciła do sztabu z dwoma pusz-
kami, w których było 2558 zł. Oprócz tra-
dycyjnej zbiórki datków przeprowadzono  
w Liceum Ogólnokształcącym licytację ofiarowa-
nych przedmiotów, dzięki której udało się zebrać 
825 zł. Poza wielkoorkiestrowymi gadżetami do 
zdobycia były również przekazane przez Burmi-
strza Kolbuszowej Jana Zubę albumy książkowe 
oraz medal 500-lecia kolbuszowskiej parafii, któ-
ry sprzedano za 200 zł. W tym roku fundacja Jur-
ka Owsiaka przeznaczy zebrane datki na zakup 
sprzętu dla dzieci z chorobami nefrologicznymi 
i urologicznymi.

S. J.

XIX Finał WOŚP w Kolbuszowej
Po raz dziewiętnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

W poniedziałek 10 stycznia br. 
w Porębach Kupieńskich został ofi-
c ja ln ie  o twar ty  Ośrodek  Zb io -
ru Gazu Ziemnego należący do 
Polskiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa S.A.

Budowa obiektu o zdolności wydo-
bywczej 35 mln m3 ruszyła w kwietniu 2010.   
Odbiór techniczny, czyli rozpoczęcie eks-
ploatacji przewidzianej na 15 lat nastąpiło  
4 listopada. Ośrodek w Kupnie o wartości ok. 
65 mln zł jest częścią kopalni gazu ziemne-
go, która skupia w sobie wydobywany gaz  
z czterech odwiertów. W OZG Kupno, które 
pracuje w ramach Kopalni Czarna Sędziszow-

OZG Kupno uroczyście otwarte

ska gaz poddawany jest procesom oczyszcza-
nia i osuszania. 

Wśród przybyłych gości na poniedział-
kową uroczystość znaleźli się m.in. posłowie 
Zbigniew Chmielowiec, Jan Tomaka, Piotr 
Tomański, Ks. Dziekan Kazimierz Osak, Jó-
zef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej oraz przedstawiciele  
i dyrekcja PGNiG. Po wystąpieniach zaproszo-
nych gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstę-
gi. Następnie ks. Dziekan odprawił modlitwę i 
poświęcił ośrodek. Imprezę zakończyło zwie-
dzanie obiektu.

S. J.
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Państwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Kolbuszowej jest jedyną szko-
ła artystyczną w całym powiecie kolbu-
szowskim. 

Funkcjonuje od 12 lat i przez cały ten czas 
sukcesywnie się rozwija; odnosi nie tylko kolej-
ne sukcesy dydaktyczne kształcąc wielu utalen-
towanych muzycznie uczniów z całego regionu, 
ale przede wszystkim najbardziej widocznym jest 
przeobrażenie samego budynku szkoły i ciągłe 
zwiększanie bazy instrumentalnej. Od kilku lat 
dzięki środkom otrzymywanym głównie z Progra-
mów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego prowadzone są kolejne znaczące 
inwestycje. Budynek szkoły, niegdyś były internat 
Zespołu Szkół Zawodowych, został już całkowicie 
zaadaptowany i dostosowany na potrzeby szkoły 
muzycznej i dzisiaj jest jednym z najbardziej efek-
townych obiektów tego typu w całym powiecie. 
W roku 2010 dzięki środkom pozyskanym z Pro-

Szkoła muzyczna rozkwita...
gramu Operacyjne-
go MKiDN Rozwój 
infrastruktury kultu-
ry i szkolnictwa arty-
stycznego i środkom 
z Centrum Edukacji 
Artystycznej szkoła 
pozyskała wspania-
ły fortepian koncer-
towy KAWAI, który 
znajduje się na sali 
koncertowej i  teraz 
uświetnia wszelkie-
go rodzaju imprezy 
szkolne a także regio-
nalne, ogólnopolskie 
oraz międzynarodo-
we. Zakupiono rów-
nież inne bardzo ważne instrumenty, dzięki którym 
uczniowie szkoły mogą realizować cykl kształce-
nia i rozwijać swoje talenty: pianino klasyczne, 

dwa akor-
d e o n y  a 
także klar-
net i trąb-
kę. Ponad-
to, dzięki 
p o z y s k a -
nym środ-
kom, szko-
ła znacząco 
zwiększy-
ła bezpie-
czeńs two 
z a r ó w -
no samych 
u c z n i ó w 
jak i pozy-

skiwanego sukcesywnie mienia, co zapewnia wy-
budowanie wspaniałego ogrodzenia i założenia 
systemu monitoringu telewizyjnego i systemu alar-
mowego. W roku ubiegłym PSM skorzystała rów-
nież z innego Programu Operacyjnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fortepian dla 
szkoły i  dzięki pozyskanym przede wszystkim z 
tego źródła środkom wzbogaciła swoją bazę in-
strumentalną w kolejny cenny instrument – forte-
pian ćwiczeniowy Schimmel. Do zakupu tegoż in-
strumentu przyczyniły się również środki pozyska-
ne z Centrum edukacji Artystycznej w Warszawie 
oraz od sponsorów i Rady Rodziców PSM. Kolej-
ne inwestycje, które są sukcesywnie prowadzone 
od kilku lat przyczyniają się zarówno do rozwoju 
prowadzonej działalności edukacyjnej w zakresie 
nauki gry na instrumentach, ale również wzboga-
ca życie kulturalne przyczyniając się do ożywia-
nia działalności artystycznej na terenie całego na-
szego powiatu.

Zaproszeni goście rozpoczęli spotkanie od Mszy Świętej 
w kaplicy w Bukowcu, a następnie obejrzeli jasełka w wyko-
naniu uczniów szkoły. Po modlitwie, łamaniu się opłatkiem i 
ogromie życzeń rozpoczęło się wspólne biesiadowanie, wspo-
minanie oraz śpiewanie kolęd. 

W miłej atmosferze czas kolejnego już siedemnastego 
spotkania upłynął bardzo szybko.  O stronę kulinarną spotka-
nia zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowcu 
pod przewodnictwem Grażyny Kołacz. 

Tradycyjnie już, przedsięwzięcie wsparli finansowo: 
Poseł na Sejm RP - Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kol-
buszowej - Jan Zuba, Wiceprzewodniczący RM - Krzysztof 
Wilk, Radny - Krzysztof Kluza oraz Ewa i Robert Kaczuba.

Parafialny opłatek w Bukowcu
W Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2011 roku Szkoła Podstawowa w Bukowcu gościła osoby samotne, starsze oraz 

nauczycieli na parafialnym opłatku. Inicjatorem tego spotkania był proboszcz parafii w Domatkowie ks. Stanisław Marczewski. 

      Fot. Jan Skowroński
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IV Wojewódzki Konkurs Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia” w Zespole 

Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej

Już po raz czwarty nasza szkoła była organiza-
torem Wojewódzkiego Konkursu Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej. Organizacją całości zajmowały 
się pani Teresa Rola i Katarzyna Bojda a wspomaga-
li je pozostali pracownicy szkoły. Konkurs adresowa-
ny był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wo-
jewództwa podkarpackiego. Uczestnicy prezentowa-
li swoje umiejętności w kategoriach: muzycznej (ko-
lęda lub pastorałka), plastycznej- płaskiej, plastycz-
nej- przestrzennej ( szopka). 

Wszystkie nadesłane prace w kategoriach pla-
stycznych okazały się bardzo pomysłowe, dlatego ko-
misja w składzie: p. K. Cesarz, p. J. Wozowicz, p. E. 
Mikołajczyk miała tym trudniejsze zadanie, gdy 4-go 
stycznia miała wyłonić najciekawsze. Przesłuchanie 
uczestników w kategorii muzycznej obyło się w go-
dzinach dopołudniowych 12-go stycznia przed komi-
sją: p. M. Haptaś, p.M.Nycek, p.J.Mazur.

Wręczanie nagród we wszystkich kategoriach 
miało miejsce 12 stycznia podczas uroczystej gali 
konkursowej, na którą  licznie przybyli zaproszeni 
goście: J.E.ks. biskup   E. Białogłowski, ks.dziekan 
dekanatu kolbuszowskiego K. Osak, ks. proboszczo-
wie: L.Szumierz, J. Pępek, p. poseł Z. Chmielowiec, 
radny Sejmiku Wojewódzkiego B. Romaniuk, p. bur-
mistrz J. Zuba, zastępca burmistrza. M. Gil, p. sta-
rosta J.Kardyś, inspektor oświaty p. Kogut, p.dyrek-
tor PPP w Kolbuszowej E. Mikołajczyk,p. dyrektor 
MDK w Kolbuszowej  W. Sitko, dyrektorzy przed-
szkoli i szkół z gminy Kolbuszowa, wójtowie i soł-
tysowie, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych p. A. Sondej , przewodni-
czący Rady Rodziców przy ZSS w Kolbuszowej Dol-

Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, odpoczynku od codzien-
ności, refleksji oraz wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej i lo-
kalnej – ludowej. Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie świątecznych 
szopek i śpiewanie kolęd. Daje ono okazję do pogłębiania znajomości tematu, 
pozwala wykazać się pomysłowością i zręcznością, kształci zamiłowania do sztu-
ki, wymaga wiele cierpliwości.

nej R. Mazur oraz uczestnicy konkursu wraz z opie-
kunami i rodzicami, którzy do nas przybyli z: Dębi-
cy, Brzozowa, Mielca, Rzeszowa, Leżajska, Tarno-
brzega, Mrowli, Jarosławia, Lubaczowa, Grębowa, 
Ropczyc, Strzyżowa , Rudnika nad Sanem, Fryszta-
ka, Krosna i  Kolbuszowej Dolnej. Zebranych gości 
powitała p. dyr. Alina Dziuba i zaprosiła na część ar-
tystyczną przygotowaną przez uczniów wraz z opie-
kunami ZSS w Kolbuszowej Dolnej. Występ roz-
począł dynamiczny ,,Taniec Aniołów”, a w dalszej 
części przybliżając tajemnicę Bożego Narodzenia 
przedstawiono  jasełka ubarwione licznymi kolęda-

mi . Po przedstawieniu podsumowano twórczość ar-
tystyczną uczestników konkursu wręczając nagrody 
i wyróżnienia laureatom we wszystkich kategoriach.

Laureaci otrzymali swoje nagrody dzięki hoj-
ności sponsorów: GS Samopomoc Chłopska” - Dzi-
kowiec - Pan Franciszek Durak, GS Samopomoc 
Chłopska”- Kolbuszowa - Pan Stefan Batory, GS Sa-

mopomoc Chłopska”- Raniżów – Pan, Szkolne Koło 
Caritas, Drukarnia Grafmar - Pan Marian Markie-
wicz, Firma Karkut - Pan Janusz Karkut, Piekarnia 
Staropolska - Pan Jan Stobierski, Cukiernia u Safi-
na - Pani Katarzyna Safin - Duda 10. Transport Auto-
karowy - Pan Sławomir Bujak, Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego - Pan Bogdan Romaniuk, Pan Sławomir 
Bogacz, Star - Piast - Pan Damian Wiącek, Fundacja” 
Serce” - Pani Ewa Nowak, Pani Joanna Gdowik, Ko-
mitet Rodzicielski ZSS w Kolbuszowej Dolnej. Na-
grody specjalne ufundowali Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jó-
zef Fryc oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

Rodzinie zmarłego

ŚP. JaNa WOJDYŁO
Radnego Powiatu Kolbuszowskiego 

w latach 1998 – 2002 r.
wyrazy najgłębszego żalu

i współczucia
składają:

Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,  

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa  

Powiatowego w Kolbuszowej
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Długoletnia służba Bogu i Ojczyź-
nie na odpowiedzialnym stanowisku pro-
boszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej pozostawiła trwały ślad w 
sercach i umysłach licznej rzeszy wiernych.

 Pomyślmy chwilę, cofając się wstecz i zadaj-
my sobie pytanie: co stało się w naszej parafii. Po-
przednie lata nie były owocne, gdyż były to cza-
sy trudne dla kościołów w całej Polsce.  Ze wzglę-
du na rozległy teren podlegający pod parafię kolbu-
szowską zachodziła potrzeba budowy kościołów w 
ościennych wioskach. Przystąpiono więc do budo-
wy kościoła w miejscowości: Werynia, Domatków, 
Kolbuszowa Górna i drugi kościół na obrzeżach Kol-
buszowej p.w. Świętego Brata Alberta. W miejsco-
wościach tych utworzono samodzielne parafie. Czę-
ściowe wspieranie finansowo budowy tych kościo-
łów spadało również na parafię kolbuszowską, która 
ze swych składek niedzielnych od parafian przezna-
czała część dochodu na ich budowę.

Trwało to kilka lat, stąd nasza parafia nie była 
w stanie prowadzić gruntownego remontu obiektu 
sakralnego. Poza tym uprzedni proboszcz parafii śp. 
ks. Marian Jachowicz był obarczony poważną cho-
robą i wiekiem.

Udało mu się w latach 80-tych wykonać elewa-
cję kościoła, dzwonnicy i muru kościelnego.

W roku 1997 J. E. ks. bp Kazimierz Górny mia-
nował na proboszcza naszej parafii ks. Jana Guta. 
Z chwilą przybycia do naszej parafii stanęło przed 
proboszczem wielkie wyzwanie. Parafia wielka, ale 
i wielce zaniedbana. Przystąpiono więc od początku 
do remontu kościoła. W roku 1998 zainstalowano no-
woczesne ogrzewanie i klimatyzację. W tym samym 
roku położono ornamentalną posadzkę z kolorowych 
granitów oraz schody przy bocznych ołtarzach.

W roku 2001 rozpoczęto prace przy moderni-
zacji obejścia świątyni. Obłożono cokół kościoła gra-
nitem i założono granitowe schody, odnowiono i za-
konserwowano elewację kościoła i muru przykościel-
nego. Na dziedzińcu kościelnym ułożono kostkę bru-
kową po uprzednim usunięciu starych chorych drzew 
z równoczesnym utworzeniem pasa zieleni.  Wyko-

W służbie Bogu i Parafii
nano dwoje schodów z balustradami chromowany-
mi od strony miasta i od strony ulicy Narutowicza. 

Warto przypomnieć o wykonywaniu szerokie-
go wybrukowanego chodnika kosztem zmniejszenia 
ogrodu plebanii i zabezpieczonego okazałym murem, 
co ułatwia konduktowi pogrzebowemu bezpieczne 
odprowadzenie zmarłych na cmentarz.

Prace ciągle trwały. Na prośbę parafian od-
nośnie usunięcia drzew z cmentarza, które były za-
grożeniem dla wielu nagrobków podczas częstych 
burz i silnych wiatrów, jak również corocznym za-
śmiecaniem cmentarza jesienią, sprawa stała się fak-
tem. Ksiądz proboszcz postanowił zamówić ekipę ze 
specjalistycznym sprzętem do usuwania okazałych 
drzew i ich wywózkę. Była to wielka praca, ale przy 
dużym zaangażowaniu ks. proboszcza – wykonana.

Wielką ambicją dla ks. proboszcza było odzy-
skanie budynku „Starej Poczty” przy ulicy J. Piłsud-
skiego w Kolbuszowej jako własności parafialnej. W 
latach władzy ludowej budynek ten zajęto na potrze-
by poczty. Przez całe lata budynek zajmowany był 
bez żadnego wynagrodzenia dla parafii, jak również 
nie remontowany. Po wybudowaniu nowej poczty w 
Kolbuszowej budynek w dalszym ciągu zajmowany 
był przez inne instytucje. Gdy nastąpił rozłam ustro-
jowy budynek zdewastowany, opustoszał. By odzy-
skać to mienie trzeba było udokumentować przyna-
leżność tego obiektu do parafii. Nie mało trudu trze-
ba było sobie zadać, by znaleźć dokumentację stano-
wiącą o własności, której na plebanii nie było. Pozo-
stały jedynie Archiwa Rzeszów i Przemyśl oraz oso-
ba prywatna w Krakowie, by na tej podstawie Sąd w 
Kolbuszowej ustalił prawowitym właścicielem tej-
że nieruchomości Parafię Rzymsko – Katolicką w 
Kolbuszowej.

Codzienna praca duszpasterska w kościele i 
kancelarii, a szczególnie postawa patriotyczna wy-
rażająca się w homiliach zjednywała szacunek i po-
dziw wiernych.

Tutaj uczyliśmy się historii. Tutaj historia pisa-
na była upamiętnieniem naszych Wielkich Polaków 
przez wykonanie dwóch pomników ks. Jerzego Po-
piełuszki i Ojca Świętego Jana Pawła II na dziedziń-
cu kościelnym. Nie zapomniano również o Wielkim 

Polaku, Prymasie Polski Stefanie Wyszyńskim, któ-
ry ma już przygotowane miejsce pod swój pomnik.

Ksiądz proboszcz Jan Gut nie szczędził swo-
jego wysiłku i zdrowia, widział potrzebę dokonywa-
nia tego, co wymagało jak najszybszej renowacji i 
wymiany. Zmieniono drzwi wejściowe do głównej 
nawy i dwóch bocznych, wykonane solidnie przez 
dobrych fachowców z odpowiedniego materiału. 
Odnowiono polichromię całego kościoła i czterech 
bocznych ołtarzy, wykonano boazerię, przeprowa-
dzono gruntowny remont organów. 

By dokończyć swoje zaplanowane prace na 
500-ną rocznicę Jubileuszu Parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej, przygotował swoim pa-
rafianom wielkie dzieło wykonane przez wspania-
łych architektów i rzeźbiarzy, a mianowicie bogaty 
w złocenia, piękny główny ołtarz. Zainstalowane dę-
bowe stalle kanonickie dodają uroku prezbiterium.  

Z pewnością wiele dokonań nie zostało wymie-
nionych, ale wszystko mieści się w codziennej trudnej 
pracy księdza proboszcza. Podsumowując wszystkie 
prace i wielkie zaangażowanie w upiększaniu obiek-
tu sakralnego, dziękujemy ks. proboszczowi Jano-
wi Gutowi za wielki wysiłek i wiele razy nadszarp-
nięte zdrowie, by cel osiągnąć.

Parafianie dziękują bardzo Gospodarzowi 
Gminy Kolbuszowa, Panu Burmistrzowi Janowi 
Zubie za docenienie ogromnego wkładu pracy w 
upiększenie Kolegiackiej Świątyni ks. prałata Jana 
Guta, nadając mu tytuł „Zasłużony dla miasta i gmi-
ny Kolbuszowa”.

Na podziękowanie zasługuje również poprzed-
ni Burmistrz, a obecny poseł Pan Zbigniew Chmie-
lowiec, za którego kadencji jako Burmistrza i dzię-
ki jego zaangażowaniu rozpoczęto prace przy posze-
rzeniu chodnika oraz przygotowanie parkingu przy 
cmentarzu i wielu innych dokonań.

Bóg zapłać za wszystko wspaniały i niezapo-
mniany Architekcie. Życzymy Ci wielu lat dalszej 
owocnej posługi kapłańskiej, zdrowia i błogosławień-
stwa Bożego na każdy dzień i jak najdłużej przeby-
wania w naszej parafii.

Wdzięczni parafianie Kolegiaty 
Kolbuszowskiej 

p.w. Wszystkich Świętych

Pani
MarII KUBaS

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składają:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 

oraz 
Pracownicy Fundacji 

na Rzecz Rozbudowy SP Nr 2  
w Kolbuszowej

Dzielnicowemu 
DaRiuSZOWi WóJciKOWi 

który udzielił pomocy 
MOJEJ MaMiE 

ŚP. WłaDySłaWiE ŚLĘZaK
serdeczne podziękowania 

składa 
Córka z Rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 
MOJEJ MaMy

ŚP. WłaDySłaWy ŚLĘZaK
serdeczne podziękowania 

składa 
Córka z Rodziną 
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Diabły, anioły, Żydzi, Herodzi, 
dziady i turonie opanowały 6 stycz-
nia scenę Miejskiego Domu Kul-
tury za sprawą tegorocznego Prze-
glądu Widowisk Kolędniczych. Do 
jednego z najstarszych konkursów 
w kraju stanęło 8 zespołów z całego 
regionu: Zespół Kolędniczy z Łazor, 
Zespół Folklorystyczny „Folusz” z 
Leżajska, Zespół Ludowy „Górniacy” 
z Kolbuszowej Górnej, Zespół Regio-
nalny „Straszydlanie” z Lubeni, Ze-
spół Ludowy „Cmolesianie” z Cmo-
lasu, Zespół „Śmignianie” z Lisiej 
Góry, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z 
Grodziska Dolnego oraz Zespół Śpie-
waczy „Olszynka”z Biedaczowa. 

„W Święto Objawienia Pańskiego”- 
kolbuszowski przegląd kolędniczy

W zmaganiach o nagrodę główną - Złote-
go Turonia - przedstawili barwne tradycje ko-
lędnicze ze swoich terenów. Organizatorzy im-
prezy - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz 
Muzeum Kultury Ludowej zachęcili do uczest-
nictwa w przeglądzie blisko 150 kolędników. 

Jury oceniało m.in. zgodność formy 
kolędowania, teksty, gwarę, dobór muzyki  
i strojów oraz opracowanie sceniczne. Ponie-
waż poziom występów był bardzo wysoki za-
decydowano, że laureatami w konkursie zosta-
ną dwa zespoły - Zespół Folklorystyczny „Fo-
lusz” a także Zespół Kolędniczy z Łazor. Na-
groda specjalna powędrowała do kolędników z 
Kolbuszowej Górnej a pozostałe zespoły uho-
norowane zostały wyróżnieniami. 

Po przeglądzie zespoły ze zgroma-
dzoną publicznością w kolędniczej para-

dzie udali się do kościoła p.w. św. Brata Al-
berta, gdzie odbyła się druga część koncer-
tu, podczas którego grupy kolędnicze odzia-
ne w stroje ludowe prezentowały zapomnia-
ne kolędy. Następnie miała miejsce projek-
cja filmu pt.”Krótki film o Pogodzie” po-
święconemu  Władys ł awowi  Pogodz i e .  
W czasie koncertu swoje interpretacje daw-
nych kolęd zaprezentowała m.im. Ewelina Ba-
biarz, Katarzyna Liszcz, Barbara i Magdale-
na Bajor. Największą niespodzianką wieczo-
ru Trzech Króli był wspólny występ zespo-
łu Teuta rodziny Steczkowskich oraz Wła-
dysława Pogody. Ostatnim punktem koncer-
tu było ogłoszenie wyników Przeglądu Wido-
wisk oraz przyznanie nagród za konkurs „Za-
pomnianej Kolędy”.

S. J.
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Z obrad rady Miejskiej

Rada Miejska uchwaliła
Podczas grudniowego posiedzenia Rada 

Miejska podjęła uchwały w sprawie: 
 -  przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania 

w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu 
miasta i gminy Kolbuszowa,

 -  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 
rok,

 -  zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2011 
rok,

 -  wykazu wydatków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego,  

 -  uchylenia uchwały własnej Nr XLIX/471/10 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzają-
ce finansowanie operacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji pn. 
„Zakup śmieciarki obsługującej obszary wiej-
skie na terenie gminy Kolbuszowa” zmienio-
nej uchwałą Nr L/490/10 Rady Miejskiej w 
Kolbuszowej z dnia 22 lutego 2010 roku,  

 -  uchylenia uchwały Nr XLIX/469/10 Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej z dnia 29 stycznia 2010 
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie 
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej oraz ka-
nalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego 
za „Drewkolem” w Kolbuszowej”, 

 -  zmiany Uchwały Nr LII/517/10 Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2010 
r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację pro-
jektu pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu w Gminie Kolbuszowa” w ramach Pro-

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

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodar-

ce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 102, 
poz. 651 ze zmian.) wykaz nieruchomości grunto-
wych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

że na tablicy ogłoszeń /I p./, stronie interne-
towej /www.kolbuszowa.pl/ Urzędu Miejskiego  
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 oraz 
w prasie: Korso Kolbuszowskie /wydanie 
29.12.2010r./ 

ZOSTAŁ OGŁOSZONY
I NIEGRANICZONY PRZETARG USTNY NA 

NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH  
W BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI W KOL-

BUSZOWEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II.

że na tablicy ogłoszeń /I p./, stronie interne-
towej /www.kolbuszowa.pl/ Urzędu Miejskiego  
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 oraz 
w prasie: Korso Kolbuszowskie /wydanie 
12.01.2011r./ 

ZOSTAŁ OGŁOSZONY
I NIEGRANICZONY PRZETARG UST-

NY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO  
W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. PIŁ-
SUDSKIEGO 6-10 W KOLBUSZOWEJ

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodar-

ce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 102, 
poz. 651 ze zmian.) wykaz nieruchomości wła-
sności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

OGŁOSZENIA 
UMIG

BuRMiStRZ 
KOLBuSZOWEJ

iNFORMuJE,

W dniu 29 grudnia 2010 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej odbyła się III sesja VI kadencji Rady Miejskiej  w Kolbuszowej. Obrady 
rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Opaliński.

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka… 

 -  zmiany Uchwały Nr LII/519/10 Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2010 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa 
oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Po-
wiatu Kolbuszowskiego „NIL” w celu wspólnej 
realizacji projektu pn.”Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gminie Kolbuszowa”, 

 -  przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 1/95 obejmującego rejon ul. Topolo-
wej (obecnie ul. Topolowa oraz ul. Św. Brata 
Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej,  

 -  wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę na 
okres 5 lat nieruchomości gruntowej, położonej 
w Kolbuszowej, własności Skarbu Państwa, wie-
czysty użytkownik-PKP S.A. Oddział Gospoda-
rowania Nieruchomościami w Krakowie, 

 -  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
gruntową nieruchomości położonej  w Kol-
buszowej Górnej stanowiącej własność MiG 
Kolbuszowa,  

 - wystąpienia Gminy Kolbuszowa ze Stowarzy-
szenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy San-
domierskiej” w Nowej Dębie, 

 -  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbu-
szowej. 

 -  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej na rok 2011.  

W trakcie sesji Z-ca Burmistrza P. Marek Gil 
przedstawił również informację na temat absorpcji środ-
ków z zewnątrz na wspieranie inwestycji gminnych.

J. M. 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I 
publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż  nieruchomości własno-
ści  Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest :
1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa 

położona w Weryni, oznaczona nr ew. 1134/29        
o pow. 0.0358 ha, objęta KW TB1K/00029162/5.

Teren na którym położona jest nieruchomość 
jest płaski, kształt działki zwarty nieregularny, do-
jazd do działki drogą asfaltową. W najbliższym są-
siedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszka-
niowa. Uzbrojenie działki dobre.

Zgodnie z zapisem w ewidencji w operacie 
ewidencji gruntów w/w działka stanowi teren rol-
ny – oznaczenie symbolem – Ps IV.

Teren na którym położona jest nieruchomość 
nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego. W opra-

cowanym studium uwarunkowań kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kol-
buszowa przedmiotowa nieruchomość leży na tere-
nie obszaru mieszkalno – usługowego, zabudowa 
jednorodzinna i zagrodowa oraz usługi towarzyszą-
ce – oznaczenie w planie symbolem MR/N. Stu-
dium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego 
podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji.

Działka wolna jest od obciążeń i zobowią-
zań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si: 7878 zł  

 Wadium wynosi: 1576 zł
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Przetarg odbędzie się w urzędzie Miej-

skim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21        
w sali  Nr 1   w dniu 24.02.2011 roku  o godzi-
nie  10 - tej.

Ogłoszenie o przetargu

cd. na str. 17
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Rok 2010 był kolejnym rokiem szybkiego 
rozwoju gminy Kolbuszowa. Sukcesywnie pozy-
skiwane środki unijne współfinansowały realizację 
inwestycji poprawiających warunki życia miesz-
kańców. Zgodnie z przyjętym budżetem realizo-
wane były inwestycje związane z rozwojem infra-
struktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sporto-
wo-rekreacyjnej, z gospodarką komunalną, bezpie-
czeństwem publicznym. Do najważniejszych nale-
żą: oddana do użytku kryta pływalnia „Fregata”, 
sala gimnastyczna w Kolbuszowej Górnej, prze-
budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie uli-
cy Piłsudskiego, Krakowskiej, Piaskowej, Witosa 
i Siedmiograj. Zakończyliśmy modernizację drogi 
gminnej Werynia –Dubas –Zarębki. Dzięki środ-
kom z budżetu gminy, starostwa oraz Wojewody 
wyremontowana została droga powiatowa: Buko-
wiec-Domatków. Kontynuowane były prace przy 
budowie kanalizacji w Świerczowie oraz Kolbu-
szowej Dolnej. Zakończyliśmy rozbudowę i mo-
dernizację budynku wielofunkcyjnego w Kolbu-
szowej Dolnej. W oparciu o środki unijne popra-
wiliśmy wyposażenie jednostek OSP w Kolbu-
szowej Górnej i Nowej Wsi zakupując dwa nowe 
samochody pożarnicze. Doposażyliśmy Zakład 
Usług Komunalnych w nowy samochód do wywo-
zu odpadów komunalnych- zakup dokonany przy 
wsparciu środkami unijnymi.   Wartość inwesty-
cji przekroczyła kwotę:23.500.000 zł. Dla budże-
tu po stronie wydatków wynoszącego 78.095.000 
zł. stanowi to 30 % wydatków. Osiągnięcia na-
szej gminy zostały wysoko ocenione w rankingu 

PODSUMOWaNIe rOKU 2010
Złotej Setki Gmin 
Podkarpacia i uzy-
skaliśmy prestiżo-
wy tytuł „Inwesto-
ra Roku” – jest to 
znakomita promo-
cja i powód do sa-
tysfakcji. W trosce 
o coraz lepszą ob-
sługę – ISO 9001-
2008.Nasze wielo-
letnie starania za-
owocowały roz-
poczęciem budo-
wy północnej ob-
wodnicy miasta z 
nowym mostem na 
rzece Nil oraz bu-
dową nowego mostu na rzece Świerczówka  wraz 
z modernizacją drogi wojewódzkiej Mielec-Kolbu-
szowa. Zakończenie prac planowane jest jesienią 
tego roku. Przygotowaliśmy także szereg inwesty-
cji, których realizacje rozpoczniemy w 2011 roku. 
W większości będą  to również inwestycje współ-
finansowane środkami unijnymi. Najważniejsze 
z nich to: uzbrojenie terenów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ulicy Sokołowskiej, przebu-
dowa ulicy Ruczki, modernizacja ulicy Krakow-
skiej, modernizacja ulicy Obrońców Pokoju wraz 
z przebudową kanalizacji ogólnospławnej. Rozpo-
częcie rewitalizacji rynku oraz uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Brata Alberta. Zakoń-

czone zostaną prace związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w Świerczowie i Kolbuszowej Dol-
nej, realizowane będą remonty kolejnych świetlic 
wiejskich w oparciu o środki pozyskane z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budowy 
chodników i placów utwardzonych. 

Chcę w tym miejscu podziękować wszyst-
kim, którzy wspierają rozwój naszej gminy. Ży-
czyć aby rok 2011 wnosił w nasze życie wszystko 
to co najlepsze, życzę dużo radości, nadziei i spo-
koju oraz zgodnej współpracy.

Z wyrazami szacunku

Jan Zuba  
Burmistrz Kolbuszowej

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje 

wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( łącznie 
z piwem)  o obowiązku wniesienia  „opłaty za ko-
rzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych na rok 2011”. Roczna opłata wynosi:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 
do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 
od 4,5 - 18 % alkoholu,

- 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholo-
wych powyżej 18 %. 

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w 
terminach do: 31 stycznia, 31 maja  i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku poprzednim winien 

złożyć do dnia 31 stycznia 2011 r oświadczenie o 
wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2010  
oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych, celem  nalicznia wielkości opłaty 
alkoholowej na 2011 r. 

Jeżeli sprzedaż przekroczyła :
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych    do 

4,5 % zawartości     alkoholu oraz piwa opłata wy-
nosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napo-
jów w roku poprzednim

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych   po-
wyżej 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu opła-
ta wynosi l ,4 % ogólnej wartości sprzedaży w 
roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych powy-
żej 18,0% zawartości alkoholu , opłata wynosi 2,7 
% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Nie uiszczenie opłaty oraz nie złożenie pi-
semnego oświadczenia    o wartości sprzedaży na-

pojów alkoholowych w roku 2010 powoduje wy-
gaśnięcie zezwolenia.

Urząd Miejski po złożeniu oświadczenia i 
dokonaniu wpłaty wyda każdemu przedsiębiorcy, 
na żadanie, odpowiednie zaświadczenie uprawnia-
jące go do handlu alkoholem.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wyga-
sło z powodu niezłożenia oświadczenia    o war-
tości sprzedaży napojów alkoholowych, względ-
nie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystą-
pić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wy-
gaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo-
wej pokój nr 24, II piętro codziennie w godzinach 
9.00 – 13.00 , względnie telefonicznie pod nr 17 
7444238 wew. 348, 17-2271 333 w.348.
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Kapela Władysława Pogody co roku odwiedza naszą instytucję z Noworocz-
ną Kolędą. Fot. A. Jarosz

Noworoczna kolęda
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej gościło w dniu 29 grudnia 2010 roku Kapelę Władysława Pogody, która jak co 

roku odwiedza naszą instytucję z Noworoczną Kolędą.
Wieloletnia twórczość artystyczna kapeli i jej sukcesy przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju kulturalnego powiatu kolbuszowskiego. Kapelę 

z serdecznością przywitał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Zarządem Powiatu. Nie zabrakło wspólnych życzeń. 

Pamiątkowe zdjęcie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego wraz z Kapelą Wła-
dysława Pogody. Fot. A. Jarosz

Z prac rady Powiatu
II Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej (dnia 

30 grudnia 2010 r.) była jedną z najważniejszych. Podczas niej 
Radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2011 rok. 

ZatWiERDZENiE PLaNóW PRacy Stałych 
KOMiSJi RaDy POWiatu Na ROK 2011

 Rada Powiatu zatwierdziła plany pracy Stałych Komisji: Rewizyj-
nej;  Gospodarki Mieniem i Finansów; Promocji, Rozwoju Gospodarcze-
go, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Zdrowia, Pomocy Rodzinie 
i Spraw Społecznych Rady Powiatu na rok 2011 oraz plan pracy Rady Po-
wiatu na rok 2011. 

 BuDżEt POWiatu Na 2011 ROK uchWaLONy 
JEDNOGłOŚNiE

 Rada Powiatu Kolbuszowskiego dzięki merytorycznemu zaangażo-
waniu Radnych podczas prac w komisjach uchwaliła budżet Powiatu na rok 
2011. Budżet przygotowany był przez Zarząd Powiatu, a zaakceptowany 
przez Radnych. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś: „Panie Przewodniczą-
cy, Wysoka Rado. Chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować Radzie 
Powiatu za przyjęcie budżetu powiatu na rok 2011. Budżet są to nasze środ-
ki finansowe, które będziemy realizować dla dobra naszego społeczeństwa”. 

RaDNi PODJĘLi uchWały
Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: 1. W sprawie usta-

lenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbu-
szowskiego w roku 2011. 2. W sprawie wydatków budżetowych zamieszczo-
nych w budżecie powiatu kolbuszowskiego, w których niezrealizowane kwo-
ty  nie wygasają z  upływem  roku budżetowego 2010. 3. W sprawie uchwale-
nia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolbuszowskiego. 4. W sprawie usta-

Sesja Rady Powiatu zakończyła się składaniem życzeń noworocznych i poła-
maniem się opłatkiem. Fot. A. Jarosz

cd. na str. 14
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lenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Powiatu Kolbuszowskiego za udział w 
pracach organów Powiatu, oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. 5. W 
sprawie ustalenia Staroście Powiatu Kolbuszowskiego wynagrodzenia miesięcznego.

ŚWiątEcZNO-NOWOROcZNa SESJa RaDy POWiatu
Podczas Świąteczno-Noworocznej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego mia-

ło miejsce niecodzienne wydarzenie. Młodzież z Gimnazjum z Raniżowa przygoto-
wała inscenizację słowno-muzyczną nawiązującą do Świąt Bożego Narodzenia. Po-
kaz taneczny zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa. Wykona-
nie młodzieży wzbudziło wiele emocji, wielki aplauz oraz uznanie dla pomysłodaw-
ców. Młodzi wy konawcy wraz ze swymi opiekunami pięknym wykonaniem kolęd 
wprowadzili wszystkich obecnych w świąteczny nastrój.

Na noworoczną sesję przybyli zaproszeni goście, wśród których wymienić nale-
ży: Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Dziekana Dekanatu Kolbuszowskiego 
ks. Kazimierza Osaka; Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewę Draus 
i Bogdana Romaniuka, wójtów, komendantów służb mundurowych, szefów inspek-
cji i agencji, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych.

Sesja zakończyła się składaniem życzeń noworocznych i połamaniem się 
opłatkiem.

Pokaz taneczny podczas Świąteczno-Noworocznej Sesji Rady Powiatu Kol-
buszowskiego zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa. 
Fot. A. Jarosz

 

Betlejemskie Światełko Pokoju roznoszone przez har-
cerzy po całej Polsce przybyło do Kolbuszowej. Harcerze 
odebrali je w kościele p. w. Świętego Krzyża w Rzeszowie 
w piątek tj. 17 grudnia 2010r. o godzinie 12:00. Kilka go-
dzin później lampion z magicznym światełkiem dostarczy-
li na kolbuszowski rynek. Podzielili się nim z kolegami z 
innych drużyn harcerskich i gromad zuchowych z tere-
nu naszego hufca. Przekazali je również władzom powia-
tu i gminy. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś odbiera Betlejemskie Światełko Poko-
ju. Fot. A. Jarosz

Betlejemskie 
Światło Pokoju

Światło z Betlejem trafiło do naszego miasta już po raz siódmy. Teraz 
harcerze zaniosą  je do osób najbardziej potrzebujących jego ciepła i wszyst-
kiego, co Ono symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia...Lampiony ze 
światełkiem trafiły m.in. do szkół, urzędów i instytucji, placówek opieki i 
szpitala. Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju ma wymiar bardzo 
symboliczny. Nie tylko oznacza pokój, miłość i braterstwo, ale jednoczy ludzi. 

Tradycja Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii w 1986 

r. Przywieziono je z Groty Narodzenia Pańskiego niewidomym dzieciom. Dwa 
lata później austriaccy skauci pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać 
go jako symbol pokoju skautom z całej Europy.

Od tego czasu uroczystość odbywa się co roku. Światło z Groty Na-
rodzenia Pańskiego w Betlejem przewożone jest samolotem austriackich li-
nii lotniczych do Wiednia i stamtąd jest rozwożone po całym kraju. Tydzień 
przed Bożym Narodzeniem w Wiedniu odbywa się uroczystość ekumenicz-
na, podczas której Światło Pokoju odbierają mieszkańcy Wiednia oraz dele-
gacje skautowe z wielu krajów Europy, między innymi Słowacy, od których 
Światło Pokoju otrzymuje Związek Harcerstwa Polskiego.

WyDatKi  POWiatu 
KOLBuSZOWSKiEGO Na 2011 ROK

cd. ze str. 13
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Kolędy, pastorałki, życzenia i świą-
teczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu 
opłatkowemu zorganizowanemu w dniu 
10 stycznia 2011 roku w Auli „220” kol-
buszowskiego starostwa.

Noworoczne spotkanie opłatkowe odbyło 
się z udziałem Starosty Kolbuszowskiego Józefa 
Kardysia, Przewodniczącego Rady Powiatu Mie-
czysława Burek, Wicestarosty Kolbuszowskiego 
Wojciecha Cebuli oraz Członka Zarządu Powiatu 
Henryka Wojdyło z Dyrekcją i przedstawicielami 
Samorządu Uczniowskiego wraz z ich opiekuna-
mi z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Technicznych 
im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej, a 
także Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni.

Uczestników uroczystości pobłogosławił 

Noworoczne spotkanie opłatkowe

Noworoczne spotkanie opłatkowe odbyło się z udziałem Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, Przewod-
niczącego Rady Powiatu z Dyrekcją i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego wraz z ich opieku-
nami z LO, ZST w Kolbuszowej, a także ZSA-E w Weryni. Fot. A. Jarosz

Uczestników spotkania pobłogosławił ksiądz Jarosław Depczyński - Proboszcz Parafii p.w. 
Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni. Fot. A. Jarosz

W Konkursie ogłoszonym przez ty-
godnik „Korso Kolbuszowskie” i wła-
dze powiatowe wzięło udział 30 kół 
działających na terenie gmin powia-
tu. Koła zostały zaprezentowane na ła-
mach gazety, a zadaniem czytelników 
było wybranie, najsympatyczniejszego 
z nich. Nadesłano prawie 4 tys. głosów.  
I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich z Mechowca. 

II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich z Siedlanki. 

III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich z Wilczej Woli. 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Sta-
rostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Honorowy 
patronat nad plebiscytem objął Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś.

ksiądz Jarosław Depczyński - Proboszcz Parafii p.w. Św. 
Maksymiliana Kolbe w Weryni, który w słowach skiero-
wanych do obecnych na opłatku, mówił o wadze i wartości 
służby, jaką na rzecz bliźnich pełnią urzędnicy administra-
cji samorządowej.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się 
opłatkiem - symbolem zgody i pojednania.

 Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglą-
dy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związa-
nych z Nowym 2011 Rokiem.

Pokaz pantomimy w wykonaniu młodych ludzi – 
uczniów z LO i pod czujnym okiem reżysera ks. Ma-
riusza Fijałkiewicza, był znakomitym kulturalnym po-
kazem.

Później nadszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd. 

Najsympatyczniejsze Koło Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Kolbuszowskiego

Najsympatyczniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Po-
wiatu Kolbuszowskiego z Mechowca wraz z Posłem 
na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem i Starostą 
Kolbuszowskim Józefem Kardysiem. Fot. A. Jarosz

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza gratu-
lacje i składa życzenia przedstawicielce Koła Go-
spodyń Wiejskich z Siedlanki. Fot. A. Jarosz 
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz
Promocja i Kultura Powiatu

tel. 17 7445 730 
e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 

Lepsze warunki nauki w ZST

Dobiegła końca realizacja przez Powiat 
Kolbuszowski projektu współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego pn. „Podniesienie jakości 
kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w 
Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruk-
tury edukacyjnej i dydaktycznej” w ramach osi 
priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

Zakończyła się modernizacja i wyposażenie 
pięciu pracowni kształcenia zawodowego oraz roz-
budowa Sali gimnastycznej o siłownię z przebudo-
wą istniejącego zaplecza sanitarno – technicznego 
Zespołu Szkół Technicznych. 

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej 
wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt i ma-
teriały dydaktyczne oraz edukacyjne. Zakupiono 
wyposażenie ogólnodydaktyczne do pracowni me-
chanicznej i budowlanej (5 pracowni), obrabiar-
kę CNC dla celów dydaktycznych, specjalistycz-
ne wyposażenie dydaktyczne do pracowni mate-
riałów budowlanych, aparaty dydaktyczne do pra-
cowni technicznych budownictwa, system dydak-
tyczny do nauki programowania obrabiarek ste-
rowanych numerycznie a także dokonano zakupu 
sprzętu sportowego do siłowni.

 Łączny kwalifikowany koszt zadań inwe-
stycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 
2009-2010 wynosi 2.202.778 zł. Dofinansowanie 
z EFRR powyższych zadań wynosi 1.541.937 zł, z 
czego udział powiatu wynosi 660.841 zł. 

Sale lekcyjne  wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt i materiały dydaktyczne oraz edukacyjne. 
        Fot. A. Jarosz

Sala gimnastyczna wraz z siłownią i nowoczesnym 
sprzętem sportowym. Fot. A. Jarosz

Zakupiono obrabiarkę CNC dla celów dydaktycznych. Fot. A. Jarosz
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Już po raz ósmy w dniu 17 grudnia 2010 r. 
na rynku miejskim w Kolbuszowej harcerze prze-
kazali Betlejemskie Światełko Pokoju Staroście 
Kolbuszowskiemu – panu Józefowi Kardysiowi i 

Komendantka hufca ZHP Kolbuszowa Phm Jadwiga Siwiec 

Przedszkole Nr 2 w MDK

„Światło z Betlejem przynosimy- pokój  
i braterstwo nim głosimy”

gospodarzowi naszego miasta – panu Janowi Zu-
bie, delegacjom wszystkich drużyn harcerskich 
naszego hufca a także gromadzonym mieszkań-
com Kolbuszowej. 

Następnie światełko przekazane zostało panu 
posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, szkołom, 
kościołom, urzędom i instytucjom naszego po-
wiatu. 

W sobotę 8 stycznia 2011r. o godz. 15.00 
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 
odbyła się zabawa choinkowa połączona z 
Dniem Babci i Dziadka. Wśród wspólnego 
śpiewania kolęd, tańców i zabawy można 
było podziwiać występy taneczne przygoto-
wane przez przedszkolaków Przedszkola Nr2.

Po występie małych artystów zabawę popro-
wadził wodzirej, który wciągnął do zabawy nie tyl-
ko przedszkolaków z czterech grup wiekowych lecz 
także rodziców. Rodzice wraz ze swoimi pociecha-
mi uczestniczyli w konkursie kolęd, odbyły się rów-
nież występy dzieci uczęszczających na język an-
gielski, w którym to języku śpiewano kolędy. Na za-
kończenie wszyscy bawili się na balu przebierańców.

Wśród przybyłych na uroczystość znalazł się 
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil, który  
na ręce Pani dyrektor złożył życzenia noworoczne 
oraz podziękował za pracę pedagogom Przedszkola 
Nr 2 oraz przekazał słodkości dla przedszkolaków.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez 
osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w 
pieniądzu  najpóźniej na trzy dni  przed przetar-
giem tj. do dnia 21.02.11 roku  na konto bankowe 
Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w 
BS Kolbuszowa lub w kasie tut. Urzędu. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej 
kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się następnego dnia  
po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wa-
dium wpłaconego przez uczestnika, który prze-
targ wygrał z zaliczeniem na poczet ceny naby-
cia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega 

rozłożeniu na raty. Wadium ulega przepadkowi  
w razie uchylenia się od zawarcia umowy nota-
rialnej. Dowód wniesienia wadium przez uczest-
nika przetargu oraz dowód tożsamości podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwar-
ciem przetargu .

Przetarg prowadzony będzie wg zasad usta-
lonych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm./

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna, osoba upoważniona do repre-
zentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Są-
dowego, a osoba prowadząca działalność gospo-
darczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie orygi-
nału pełnomocnictwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania przetargowego. 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i 
jego unieważnienia  w uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego 
przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Kolbuszowej w pokojach 15 codziennie w 
godzinach 8.00 - 15.00 oraz telefonicznie pod nr  
17 / 22-71-333.

Nabywca ponosi koszt  umowy notarialnej, 
której zawarcie winno nastąpić w ciągu 21 dni  od 
dnia przetargu.

 Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Ogłoszenie o przetargu
cd. ze str. 11
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Tradycyjnie 1 stycznia odbył się No-
woroczny Mecz Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Kolbuszowej. Kolejny już raz 
punktualnie o godz. 12.00 na stadionie 
sportowym przy ul. Wolskiej w Kolbu-
szowej zawodnicy KKS Kolbuszowian-
ka oraz Sokół Kolbuszowa Dolna witali 
Nowy Rok meczem na ośnieżonej płycie 
boiska sportowego.

Podczas meczu który trwał 2 x 30 minut za-
wodników rozgrzewali kibice oraz ciepła herbata.

Kolbuszowianka będąca gospodarzem po-
jedynku wygrała mecz wynikiem  9:4, pierwsze-
go gola w Nowym Roku zdobył z rzutu karnego 
Stanisław Pruś, który w sumie strzelił 3 bramki. 
Bramki zdobyli również: M. Serafin 3, D. Pik 2, 
Szalony, Warzocha 2, Frankiewicz, P. Serafin. W 
roli pierwszego trenera KKS Kolbuszowianka za-
debiutował Andrzej Jaskot.

Noworoczny Mecz Piłki Nożnej

Wynik tego meczu nie był najważniejszy, 
choć w ten mroźny dzień walki i bramek nie bra-
kowało.

Puchar Burmistrza Kolbuszowej w imieniu 
Jana Zuby  dla zwycięskiej drużyny wręczył za-

stępca burmistrza Marek Gil. Natomiast strzelec 
pierwszej bramki w 2011 roku z rąk Marka Opa-
lińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzy-
mał okolicznościową statuetkę.

Najlepszy bramkarz otrzymał rękawice 
bramkarskie w postaci bombki choinkowej od  
Mirosława Barana dyrektora placówki partnerskiej 
nr 1 w Kolbuszowej Banku Zachodniego WBK 
S.A., który przed rozpoczęciem meczu dodatko-
wo podarował zawodnikom piłkę nożną . Piłka 
dla zwycięzców powędrowała również  z rąk An-
drzeja  Andrysia dyrektora ZUK w Kolbuszowej.

Noworoczne życzenia złożył zebranym 
Grzegorz Romaniuk prezes KKS Kolbuszowian-
ka, nie zabrakło także lampki szampana za pomyśl-
ność w Nowym Roku. Na zakończenie wszyscy 
udali się na ciepły posiłek.

Andrzej Selwa

DESIDERATE
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy, tak dalece jak to możliwe, nie wy-

rzekaj się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mó-
wią inni, nawet dręcz się tworami wyobraźni, głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Jeśli porównasz się z inny-
mi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osią-
gnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmien-
nych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie 
przysłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, 
a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań 
jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwi-
jaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw 
rodzi się ze  znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata 
niemniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest 
taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i 
jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj  pokój ze swą duszą. Z całym swym zakła-
maniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

Tekst znaleziony w starym kościele w Baltimore, 
datowany w roku 1692
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30 stycznia 1948r. – zginął Woj-
ciech Lis – legenda podziemia niepod-
ległościowego na terenie powiatu mie-
leckiego i kolbuszowskiego.

Wojciech Lis urodził się 28 października 1913r. 
w Ostrowach Tuszowskich w powiecie kolbuszow-
skim, w rodzinie chłopskiej, którą cechował świato-
pogląd oparty na trzech filarach: wierze religijnej, ro-
dzinie i poczuciu porządku społecznego i tym warto-
ściom wierny był do ostatnich swoich dni. W latach 
30-tych XX wieku wstąpił do Stronnictwa Ludowe-
go, gdzie kształtowało się u niego poczucie chłopskiej 
dumy i szacunku dla wolności  jako nadrzędnej war-
tości oraz poczucie odpowiedzialności za losy Polski. 
Dzieciństwo i młodość spędzona w gąszczu Puszczy 
Sandomierskiej zaowocowały umiejętnościami ( po-
lowania, perfekcyjna technika strzelania, umiejętność 
samowystarczalnego przeżycia w lesie) u Lisa, które 
przydały się mu w walce z Niemcami a potem z So-
wietami, ubekami i milicjantami. W czasie II wojny 
światowej Wojciech Lis pracował w niemieckiej fir-
mie przy budowie drogi na poligonie. Niemiecki ofi-
cer nadzorujący pracujących Polaków chciał uderzyć 
Wojciecha, ale ten rzucił się na Niemca, odebrał mu 
broń i uciekł. Za uderzenie niemieckiego oficera gro-
ziła mu kara śmierci. Lis po tym incydencie był po-
szukiwany przez Niemców. W odwecie Niemcy spali-
li zabudowania rodziny Lisów i zabili jego ojca i sio-
strę. Po tym rodzinnym dramacie Wojciech Lis zor-
ganizował oddział partyzancki i walczył z Niemcami, 
zadając im dotkliwe straty. Wiele akcji przeprowadzał 
sam osobiście. (im mniej uczestników, tym większa 
konspiracja) Wojciech Lis i jego partyzanci skutecz-
nie likwidowali ludzi Otto Engelhartda – dowódcy 
żandarmerii w Smoczce. W końcu dla Engelhartda 
likwidacja Lisa nabrała osobistego wymiaru. Wście-

kły Niemiec jeździł sam brycz-
ką po okolicznych lasach i wyzy-
wał Lisa na pojedynek. W koń-
cu 20 września 1943r. zastrzelo-
no Egelhartda. Tę egzekucję przy-
pisuje się Lisowi. Latem 1944r. 
grupa Lisa dezorganizowała ży-
cie Niemcom przed nadejściem 
Armii Czerwonej. Zasługą Lisa 
było przeprowadzenie czołówek 
radzieckich do Mielca, a tym sa-
mym uratowanie Zakładów Lot-
niczych przed wysadzeniem przez 
cofających się Niemców. Manewr 
ten całkowicie zaskoczył Niem-
ców. Po wyzwoleniu tych terenów 
przez Armię Czerwoną do działa-
nia przystąpiło NKWD i UB. Roz-
poczęły się aresztowania żołnie-
rzy AK i BCH, oraz ich wywóz-
ka do obozów na teren ZSRR. Po 
wyzwoleniu Wojciech Lis chciał 
ułożyć sobie życie. Wstąpił do mi-
licji w Mielcu, ale działania tych 
„stróżów prawa” był sprzeczne 
ze światopoglądem Lisa. Zorien-
tował się, że jako milicjant musiał 
współpracować z NKWD i UB, wydawać i areszto-
wać swoich współtowarzyszy walki z AK i BCH, a 
potem palić dobytek aresztowanych i ich rodzin. Od-
mówił i został aresztowany przez NKWD, po czym 
zbiegł do lasu, by walczyć z nowym wrogiem. Oszu-
kani przez Sowietów i PKWN – owski rząd, Akowcy 
i Bechowcy garnęli się do nowego oddziału Lisa. Od-
dział Wojciecha Lisa walczy z milicją, okolicznymi 
PPR-owcami,  ubekami i Sowietami. Nie grabi oko-
licznej ludności, rozprawia się ze złodziejami i zy-

skuje tym sobie przychylność mieszkańców. To dzię-
ki ich przychylności tak długo nie zostaje schwytany 
przez ubowców. Gdy oddział Lisa odbił kontyngenty 
ściągnięte od chłopów przez przedstawicieli władzy 
ludowej, oddaje je prawowitym właścicielom. Lis i 
jego oddział daje okolicznej ludności poczucie bez-
pieczeństwa. Władzy ludowej przez cztery lata nie 
udaje się zlikwidować Lisa. W końcu UB chce zli-
kwidować Lisa przez agenta. Wysyła do niego jego 
byłego żołnierza Wojciecha Palucha, agenta  „Tor”.  
30 stycznia 1948r. agent „Tor” strzałem w głowę li-
kwiduje Wojciecha Lisa i Konstantego Kędziora w 
czasie ich snu w okolicach leśniczówki w Paterakach. 
Zwłoki zakopano w tajemnicy na śmietniku Komen-
dy Powiatowej MO w Mielcu. Zabójca Wojciech Pa-
luch otrzymał za to nagrodę i posadę w lasach pań-
stwowych na południu Podkarpacia. Mijały lata. W 
1990r. do mieleckiego oddziału Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej anonimowy rozmów-
ca przekazuje wiadomość o miejscu pochówku Lisa 
i Kędziora. W 1991r. następuje ekshumacja szcząt-
ków Lisa i Kędziora. Analiza DNA potwierdza wia-
rygodność tej informacji. 2 maja 1992r. odbył się w 
Mielcu pogrzeb Lisa i Kędziora. Ich szczątki w asy-
ście kompanii honorowej Wojska Polskiego i około 
2 tysięcy uczestników tej patriotycznej uroczystości 
spoczęły na cmentarzu parafialnym w Mielcu.  

POLaK POLaKOWi WiLKiEM
Dwa tygodnie po śmierci Lisa do domu Micha-

ła Altamera, gdzie schroniło się rodzeństwo Wojcie-
cha, przybywają funkcjonariusze. Rabują cenniejsze 

Przypominamy…
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rzeczy, biją domowników i podpalają zabudowania. 
Spieszący na pomoc sąsiedzi są zawracani karabi-
nami. W taki to sposób ubowcy i milicjanci utrwa-
lali władzę ludową na terenie powiatu mieleckiego i 
kolbuszowskiego. Ja piszący te słowa pamiętam jak 
mój ojciec relacjonował mi wydarzenia, które mia-
ły miejsce w rodzinnym gospodarstwie Gorzelanych 
w Kolbuszowej Górnej w dniu 20 listopada 1944r.  
Po aresztowaniu przez NKWD trzech braci mojego 
ojca za przynależność do AK i BCH milicjanci za-
ładowali na furmankę „dowody rzeczowe” w posta-
ci żyta, owsa, pszenicy, uprzęży na konia, narzędzi 
rolniczych,  skórzanych butów i sprzedali to w dro-
dze na posterunek. Milicjanci- przedstawiciele wła-
dzy ludowej zachowywali się jak zwykli rabusie, a 
niektórzy z nich doszli do wniosku, że w ten sposób 
można powiększyć swój stan posiadania. I w taki to 
sposób na ludzkich dramatach dorabiali się niektó-
rzy ubowcy i milicjanci. Mijają lata. Milicja i służ-
ba bezpieczeństwa pisze kolejne „chlubne karty”  w 
dziejach Polski Ludowej. W 1968r. pałami okłada stu-
dentów, w 1970r. pod pałę idą stoczniowcy, 16 grud-
nia 1981r. ma na swoich rękach krew 9 górników z  
„Wujka”, morduje Grzegorza Przemyka i ks. Jerze-
go Popiełuszkę, a przed 1989r. wielu księży schodzi 
z tego świata w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Nie wszyscy byli źli. Wśród funkcjonariuszy 
i pracowników tego resortu istniała grupa ludzi do-
strzegająca w tym okresie nieuchronną konieczność 
zmian i nie utrudniała życia działaczom z opozycji 
solidarnościowo - niepodległościowej.

W 1990r. milicja przekształca się w policję. 

Czy zamalowane „m” na „p” załatwia wszystko? Po-
dobnie było z „sztandar PZPR wyprowadzić – sztan-
dar SdRP wprowadzić”. W 1990r. są w policji ci sami 
ludzie co byli w milicji. Jeszcze niedawno okładali 
pałami tych, którzy utożsamiali się z orłem z koroną, 
a jako policjanci noszą go na czapkach. Chichotem hi-
storii jest to, że prześladowali tych, którzy walczyli o 
demokrację, a dzisiaj korzystają z dobrodziejstw de-
mokracji i nie zostali rozliczeni z przeszłości. O tym 

nie należy zapominać. Niektórzy mówią, że ważne 
jest kto jaki jest dzisiaj. Nie ma dzisiaj bez wczoraj. 
Przebaczyć trzeba każdemu. Nie tylko temu, który 
zbłądził, ale i temu, który robił to  z wyrachowania.

Najpierw rozliczyć, a potem przebaczyć – taka 
winna być kolejność.

S. Gorzelany

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyJNE cENy

Na WyKONyWaNiE ZDJĘĆ!!!
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 ”PSYCHOTEST” 
   Pracownia Badań Psychologii Pracy

     Kolbuszowa, ul. Jana Pawa II 2 (budynek poczty)

BadanIa PsychologIczne:
 r dla kierowcw i kandydatw na kierowcw
     r operatorw wzkw widowych
         r operatorw maszyn i urzdze
              r osb pracujcych na wysokoci
                  r kierowcy zatrzymanego za prowadzenie 
                    pojazdu w stanie nietrzewoci
                           r kierowcy ktry otrzyma ponad 24 pkt. karne

kom. 609 191 193

stacja kontroli Pojazdów
FHU "Bratek" Badania techniczne - Przeglądy 

rejestracyjne
r samochody osobowe - dostawcze do 3,5 t 
r ciągniki rolnicze
r samochody z instalacją gazową, - motocykle
r samochody sprowadzane z zagranicy.

               oferujeMy:
r części zamienne do samochodów krajowych 
   i zagranicznych
r klocki hamulcowe, szczęki
r elementy zawieszenia i układów kierowniczych
r tłumiki,  amortyzatory - wymiana gratis
r oleje: shell, BP, castrol, MoBil, lotos   
             wyMiana gratis!!!
r fitry oleju, powietrza, paliwa
r kompleksowa  komputerowa diagnostyka pojazdów,
r kasowanie inspekcji serwisowych, regulacje,
r układy wtrysku benzyny, aBs, air Bag, asr.

SUPER OFERTA!!!
r regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym 

urządzeniu komputerowym firmy BeissBarth

BezP£atnie:
 r  sprawdzimy pełną geometrie zawieszenia 

pojazdu - przy zakupie 4 szt. opon dotyczy również 
naszego centrum serwisowego ogumienia 
- (Plac gs kolbuszowa), tel. 017 22 74 359

tylko u nas!!!
r  serwis klimatyzacji samochodowych

r  uzupełnianie gazu  r  czyszczenie instalacji 
klimatyzacyjnych  r  filtry do wkładów 

klimatyzacji samochodowych

kolbuszowa górna 275, 
tel./fax 17 22 73 466,  500 170 306

U nas na badanie techniczne 
nie musisz sie umawiać!

czynne:
poniedz. piątek - 800 -1800,

 sobota 800 - 1400



przegląd KOLBUSZOWSKINr 208 23

CENTRUM
DRZWI I PANELI

r SIDING, poDSufItkI
       r DoCIEpLENIA
      r koREk ŚCIENNY I poDŁoGoWY
         r okNA, pARApEtY

SIEDZIBA: KolBuSZowA, plAC gS 
TEl. 17 22 70 045 

ZApRASZAMY Do NoWEGo SALoNu SpRZEDAżY!

CENTRUM HANDLOWE

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kol bu szo wa

zAPRASzAMY NA UDANE zAKUPY!!!

DO PAńStwA DySPOZycjI:

www.sklepy.orzech.com.pl

DOLNA KONDyGNAcjA :   Neonet 
-AGD,RtV, Skutery , Komputery , 
cyfrowy Polsat „Kora” – Pościel, Ręczniki 
, Art. Elektryczne – Oświetlenie ,Lampy , 
Usługi Foto i wynajem limuzyn ślubnych  
,  Stoisko Monopolowe .
Krawiectwo – Szycie na miarę , 
przeróbki, dodatki krawieckie.

PARtER:  Art. Spożywcze , chemia 
Gospodarcza, Kantor wymiany walut, 
Bankomat, Apteka 

I PIĘtRO : Odzież Damska i Męska ,Bielizna 
, Obuwie , Zabawki, Kosmetyki, Pamiątki 
Okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art. 
Szkolne i Papiernicze, Biżuteria, 
Art. Różne – wszystko po 5,99zł.

I I  P IĘtRO :  centrum Medyczne 
PROMEDIcA , Kompleksowe usługi z 
zakresu medycyny i stomatologii  Lekarze 
Specjaliści , Stomatologia, Medycyna 
Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG 
, Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ. ,   
Ubezpieczenia Generali , 
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1

2

N

Z. P. U. H. 

STALBET 
AdAm Foryś

Kolbuszowa, ul. J. wiKtora 15
(boczna ul. rzeszowsKieJ)

tel./fax 17 22 73 047
Kom 510 463 899

oferuJe:
q  markowe płytki ceramiczne

q  systemy dociepleń
   (GreINPLaST, CereSIT)

q  beton z transportem

zapraszamy 
w godz. 700 - 1700

w soboty 700 - 1300

PaKFOL sp. jawna
Kolbuszowa, ul. Ki liń skie go 4 (boczna Pił sud skie go, tel.17 2273 241, 

tel./fax 17 2273 240, www.pakfol.pl, e-mail: pakfol@pakfol.pl
Oferuje do sprzedaży:

q rekawy foliowe LDPE, - HD bezbarwne - kolorowe q taśmy foliowe LDPE - HD 
bezbarwne q taśmy foliowe LDPE - termokurczliwe 

q worki foliowe LDPE - HD q worki na śmieci 
q torby reklamowe LDPE - HD q nadruk w kolorach 1-6. 2

F.h.u. LuPROM
 36 - 100  Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da  13 obok Sta ro stwa, tel. 17 22 74 096.

 Oferujemy: dorabianie kluczy, kodowanie kluczy samochodowych z immobilizerem
Naprawa: biżuterii złotej i srebrnej. Skup złota i srebra.

Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00

GWaRaNtuJEMy WySOKą  Ja KOŚĆ i NiSKiE cENy! 1

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 17 
2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanis≥aw Bujak,    Halina DudziÒska  Dorota Gorzelany, Stanis≥aw 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan SkowroÒski, Benedykt Popek. e-mail: przegladkolbuszowski@op.pl  Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa 
PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. Sk≥ad, ≥amanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel./fax 17 22 70 
230. Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materia≥Ûw. ISSN 1232-7646.

przeglπd
kol bu szow ski

KONTAKT

tel. 17 22 73 658,  781 075 513

       17 22 71 456,  604 54 12 86

Miejsce na 
Twoją reklamę

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

 Połącz piękne 
z pożytecznym 

i zgłoś się do naszej 
redakcji, a Przegląd 

pozwoli zaistnieć 
Ci medialnie!

Kontakt:  781 075 513,  
604 541 286,  

17/ 22 73 658, 
17/ 22 71 456
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sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr furmańskiej/

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

szkoŁy kosMetycznej - Beata kolis
czynne od pon. do piątku od. 9.00- 18.00

sobota od 8.00-13.00

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser  iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek, 
   likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
   i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie  r ujędrnianie r lifting 
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu 
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa  r  MezoteraPia Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne dla Pań i Panów  r  MakijaŻ Profesjonalny
  r  PrzekŁuwanie ciała – Percing  r  Manicure, Pedicure, 

tiPsy Żelowe  r  MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
  r  solariuM  r  fryzjerstwo daMsko- MĘskie

-  r  koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 18   tel. 603 754 349
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tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465
oFErUJEMY Us£UGi:         Badania techniczne pojazdÛw:
                                             Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16,  sobota 7 - 13
samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciπgniki rolnicze
samochody z instalacjπ gazowπ - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

oFErUJEMY
q naprawy samochodÛw osobowych i ciÍøarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodÛw ciÍøa ro wych, TIR,  maszyn i ciπgni kÛw rol ni czych oraz 
sa mo cho dÛw osobowych q profesjonalne urzπdze nia i ma te ria≥y.

wymiana i sprzedaø olejÛw sil ni ko wych, prze k≥a dnio wych, hy drau licz nych.
         Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 17, sobota 7 - 13

Us≥ugi transportowe samochodami skrzy nio wy mi i sa mo wy ≥a do waw czy mi
stacja paliw prowadzi sprzedaø

     Czynne poniedzia≥ek - piπtek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q Oleju napÍdowego i etylina U 95 - do sta wy tylko z ORLEN P£OCK q akcesoria q oleje silnikowe q przek≥adniowe 

q p≥yny nie za ma rza jπ ce do uk≥a dÛw ch≥odzenia q sznurki do pras samozbierajπcych itp.

 q Sprzedaø materia≥Ûw budowlanych: cement, wapno, ceg≥a, pia sek, øwir.

Informujemy, øe od 1 listopada 2002 r. sprzedaø wÍgla i koksu prze nie sio na zo sta ≥a z rampy PKP 

na te ren zajezdni STW ul. Han dlo wa 2.

w ciπg≥ej sprzedaøy wÍgiel orzech, kost ka i koks - dowÛz do 3 km. Gratis

Stosujemy: niskie ceny z moøliwoúciπ negocjacji, upu sty, nie spo dzian ki.
Sprawdü nasze ceny!!! 

s  t  w - rok powstania 1965
sp”£dziElnia  transportU wiEJskiEGo oddzia£ w kol BU szo wEJ

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie zapraszamy na naszą nowo otwartą stronę internetową 
 www.dobreubezpieczenia.eu

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (obok Urzędu Skarbowego)
tel. 017 22 71 588, 22 70 520, fax 017 22 70 521 e-mail: kolbuszowa@dobreubezpieczenia.eu

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

 jako podstawę naszej działalności, 
ale nie zapominamy, iż obsługa szkód 

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

,  Życia Twojego i Bliskich
,  Twoich finansów
,  Domu, mieszkania
,  Samochodu
,  W czasie podróży
,  Firmy
,  Gospodarstwa rolnego
,  Specjalistyczne

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie zapraszamy na naszą nowo otwartą stronę internetową 
 www.dobreubezpieczenia.eu

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (obok Urzędu Skarbowego)
tel. 017 22 71 588, 22 70 520, fax 017 22 70 521 e-mail: kolbuszowa@dobreubezpieczenia.eu

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

 jako podstawę naszej działalności, 
ale nie zapominamy, iż obsługa szkód 

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

,  Życia Twojego i Bliskich
,  Twoich finansów
,  Domu, mieszkania
,  Samochodu
,  W czasie podróży
,  Firmy
,  Gospodarstwa rolnego
,  Specjalistyczne

tel. 17 22 71 588, 22 70 520, fax 17 22 70 521  e-mail: kolbuszowa@dobreubezpieczenia.eu
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZNe

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUNTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjONAlNY
MONTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWNIANYCH

PLUS
hurtownia artykuŁów elektrycznych

oferujemy pełny asortyment do instalacji elektrycznej  
i nie tylko.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną.

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU  
w RZESZOWIE

oddział rzeszów 35-105
ul. Boya-Żeleńskiego 16

tel. 17 86 00 858
tel./fax 17 86 35 858

rzeszow@elmarplus.com.pl

siedziba firmy: 36-100 
kolbuszowa, ul. handlowa 3

tel. 17 22 71 998
tel./fax 17  22 73 685

kolbuszowa@elmarplus.com.pl

oddział Mielec 
 39-300 Mielec 

 ul. Partyzantów 19a 
tel./fax 17 78 86 095

mielec@elmarplus.com.pl

osPrzĘt elektroinstalacyjny
kaBle, Przewody, oPrawy, ŹródŁa ŚwiatŁa,

elektronarzĘdzia, Żerdzie energetyczne, silniki elektryczne
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HUrTOWNIA TeCHNICZNA

sprzEdaØ hUrtowa i dEtaliCzna
oFErUJEMY:

r pasy klinowe r ≥oøyska r tuleje r segery 
r  uszczelnienia r opaski r smarowniczki 

r  przewody hydrauliczne r ≥aÒcuchy 
r czÍúci zamienne i akcesoria do 

samochodÛw  
krajowych i zachodnich

ul. handlowa 3, 36-100 kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00, 

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

www.walor.com.pl

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

warsztat 
saMoChodowY


