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ukazuje siĘ bez Przerwy od 22 września 1991 r.

Stary Sambor  
- kolejne miasto 

partnerskie 
Kolbuszowej

W dniu 11 lutego br. w Urzędzie Miejskim w 
Kolbuszowej została podpisana umowa partner-
ska pomiędzy Kolbuszową a Starym Samborem 
na Ukrainie.

Poświęcenie 
Kaplicy szpitalnej 
p.w. Matki Bożej 

Pocieszenia

W związku z Dniem Chorego w dniu 10 lu-
tego 2011r. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny po-
święcił kaplicę szpitalną i spotkał się z chorymi 
na Oddziale Nefrologii i Dializoterapii w Kol-
buszowej.
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Poświęcenie Kaplicy szpitalnej  
p.w. Matki Bożej Pocieszenia 

Przywitanie i wręczenie kwiatów Księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu.

Uczestnicy uroczystego poświęcenia i otwarcia Kaplicy szpitalnej p.w. Mat-
ki Bożej Pocieszenia.

Ksiądz biskup Kazimierz Górny wręcza dr Mie-
czysławowi Maziarzowi medal i dyplom „Bene 
Merenti” (Dobrem Zasłużony).

Przerywnikiem w rozgrywkach XI 
edycji PHLPN był mecz pokazowy Sa-
morządu Powiatu Kolbuszowskiego z go-
ścinnym udziałem drużyny Marszałka 
Województwa Podkarpackiego.

                                cd. na str. 16

Finałowe rozgrywki XI edycji PHLPN o Puchar Starosty

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Samorządu Powiatu 
Kolbuszowskiego z Posłem na Sejm RP Zbignie-
wem Chmielowcem, Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Podkarpackiego Zygmuntem Cholewińskim 
wraz z zaproszonymi gośćmi i organizatorami tur-
nieju. Fot. A. Jarosz

Oddział Nefrologii i Dializoterapii Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła 
II w Kolbuszowej od dziś ma kaplicę. Dotychczas pacjenci korzystali jedynie 
z posługi dochodzącego kapelana. W przededniu obchodów Dnia Chorego 
uroczystego poświęcenia i otwarcia kaplicy dokonał biskup Kazimierz Górny.

 „To dla nas wielka radość, że mamy swo-
je miejsce do modlitwy. Czekaliśmy na to wyda-
rzenie - zarówno ja, jak i pacjenci. Dotychczas 
jedynie odwiedzałem swoich pacjentów służąc 
spowiedzią, sakramentem chorych czy przyno-
sząc Komunię św. Msza święta była sprawowa-
na w Boże Narodzenie i Wielkanoc, adaptując do 
tego miejsce na korytarzu. Nie były to dobre ani 
godne warunki. Od dziś wszystko się zmienia” 
- mówi ks. Józef Półchłopek, kapelan Szpitala 
Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej.

O powstanie kaplicy przede wszystkim za-
biegała żona doktora Maziarza, która była inicja-
torem jej powstania i jednym z głównych funda-
torów. Zdaniem dr Mieczysława Maziarza, ordy-
natora oddziału „łatwiej leczyć ludzi, którzy ufają 

Bogu. Kaplica szpi-
talna jest miejscem, 
w którym można 
ukoić cierpienie cia-
ła i ducha oraz szukać 
ukojenia przed obli-
czem Matki Bożej”.

Oddział Nefro-
logii i Dializoterapii 
Szpitala Powiatowe-
go im. Jana Pawła II 
służy 60 chorym sta-
cjonarnym oraz dia-
lizowanym, którzy 
przychodzą na za-
biegi.
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Magdalena Szpyt Twoje Radio Cmolas: Dzień 
dobry Pani – Witam serdecznie! 

Dzień dobry Pani. Jestem Profesorem Dokto-
rem Habilitowanym Irena Swaczyna. 

Pani Profesor w związku z tym, że mam wielką 
przyjemność z Panią porozmawia chciałabym zapy-
tać, skąd właściwie czerpie się wiedzę o tym jak kie-
dyś takie meble wyglądały?

 Jeżeli  chodzi o meble kolbuszowskie to bierze 
się z publikacji. Dawniej wyszła taka książka wydana 
w  1936 r, książka napisana przez Stefana Sienickiego 
o meblach kolbuszowskich.  Pod tytułem dokładnie 
,,Meble Kolbuszowskie”. Teraz był wydany reprint 
wydany przez Towarzystwo im. Juliana Macieja Go-
slara i Muzeum Kultury Ludowej oraz Miejską i Po-
wiatową Bibliotekę w Kolbuszowej. Piękny reprint 
wyszedł. To jeżeli chodzi o literaturę no i współcze-
sne badania,  ale właśnie badania oparte na analizie 
mebli muzealnych. Takie meble kolbuszowskie znaj-
dują się w bardzo prestiżowych wnętrzach takich jak: 
Zamek w Łańcucie czy Zamek Królewski, Muzeum 
w Łazienkach, Pałac na Wodzie, w Krakowie w Mu-
zeum Narodowym no itd. Na przykład ja analizowa-
łam konstrukcję i zdobnictwo. Tym zdobnictwem jest 
głównie intarsja, z której meble kolbuszowskie słynę-
ły. Te barokowe  z połowy XVIII wieku.

 Czyli rzeczywiście  mamy się czym pochwalić! 
Mamy. To jest grupa mebli, która się najlicz-

niej zachowała, i jeżeli chodzi o liczbę i jeżeli  cho-
dzi o typy mebli. Głównie komody ale też i sekrete-
ry, sekretarzyki, kanapa.  Na przykład     w Muzeum 
w Synagodze jest kanapa bidermajerowska,  biblio-
teczka, rekonstrukcja- wprawdzie,  która została  zro-
biona przez kolbuszowskiego stolarza  przez Pana 
Mazurkiewicza dla hrabiego Tyszkiewicza do pała-
cu tutaj  w Weryni.

Jak wspomniał mi właśnie Pani Katarzyna za-
pewne będziecie starały się Panie, Państwo zorgani-
zować wystawę tych mebli. 

 Jest się czym poszczycić. Jeśli chodzi o polskie 
meblarstwo to mamy takie grupy meblarskie,  których 
nazwy pochodzą od ośrodków, w których były wyko-
nywane a więc gdańskie, meble elbląskie, toruńskie 
i właśnie kolbuszowskie, lwowskie itd. Niewiele się 
zachowało tych mebli z tamtych  czasów ale kolbu-
szowskie najliczniej. I one są w takiej małej skali moż-
na by  było robić kopie stosując współczesne metody 
wykonywania, ale z zachowaniem wyglądu zewnętrz-

nego i nawet rozpropagować ten styl w Polsce, bo je-
żeli produkujemy np. rokokowe meble francuskie czy 
jakieś angielskie, że tak powiem są bardzo opatrzone. 
A swojego nie cenimy. No to nie jest dobrze.  I tutaj 
w Kolbuszowej padł taki pomysł głównie  Pani Ce-
sarz Katarzyna  i też dołączył też Pan Jacek  Bardan i 
ja też bardzo chętnie, żeby zrobić wystawę tych me-
bli. I byłyśmy z panią Cesarz na Zamku w Łańcucie. 
Pan Wit-Wójtowicz zaproponował, aby to zrobić na 
sali balowej zamku. No, ale to się jakoś tak rozwle-
ka  troszkę w czasie. Mam zamiar zrobić taką malut-
ka wystawę osiągnięć współczesnych w meblarstwie  
kolbuszowskim. Bo  została  też z inicjatywy  Pani 
Cesarz z Centrum Kultury i zaakceptowana w Staro-
stwie taka decyzja, żeby zrobić rekonstrukcję na razie 
jednego mebla. Poproszono mnie o wybór tego mebla  
i wybrałam na razie najłatwiejszą komodę, jeżeli cho-
dzi o intarsję  znajdującą się w Łańcucie. W tej szkole  
(Centrum Kształcenia Praktycznego) została odtwo-
rzona komoda takimi dawnymi metodami. W zasa-
dzie z zastosowaniem tych samych gatunków drew-
na, wzornictwa, koloru drewna, układu włókien i tak 
dale. Tak więc w zasadzie jest to kopia.

 A ponad to są takie studia w Warszawie na 
SGGW to jest specjalność Konserwacja Drewna  przy 
Wydziale Technologii Drewna. Te studia istnieją od 
siedmiu lat. Nasi studenci robią na razie pod moim 
kierunkiem prace magisterskie. Już jest zrobiona ko-

pia biblioteczki bidermajerowskiej, która znajduje się 
w Synagodze tu w Kolbuszowe. Tu dwóch studen-
tów robiło rekonstrukcje tego mebla i kanapa-śliczna! 
Kanapa bidermajerowska też już Pan  Karol Kopeć 
się tym zajmuje, który zresztą tu pracuje w pracowni 
kolbuszowskiej u Pana  Jacka Bardana. Dostaliśmy 
do konserwacji komodę i  to  będzie już czwarta pra-
ca magisterska, będzie zrobiona kopia tej komody w 
skali 1:2. To będzie taka szkatuła. Bo stolarze kolbu-
szowscy  dawniej też słynęli z tego, że robili szkatu-
ły. Były to takie malutkie meble zabytkowe, po pro-
stu w formie szkatuły w formie mebla. Chcemy też 
to zrobić. No i jeszcze jest w konserwacji kaseta i bę-
dzie też rekonstrukcja tej kasety, także dwie prace  i 
będzie rekonstrukcja  sekretarzyka , także widzi Pani 
jak się to  rozbudowuje.

Wspomniała Pani o tych dawnych metodach 
robienia mebli, tym, że można je zrobić odtworzyć  
tymi metodami  również i dzisiaj. Czym  te dzisiejsze 
metody różnią się od tych dawnych?

Przede wszystkim do wykonania używa już 
szereg elektronarzędzi, bardziej zmechanizowane jest 
to wykonywanie. Przedtem wszystko było wykony-
wani ręcznie. Wszystko było wypiłowane ręcznie, 
teraz możemy piłować i strugać maszynowo, nawet 
wczepy możemy wykonywać maszynowo. Można 
tak zaprogramować maszynę, że nam te wczepy zro-
bi tak  jakby były one ręcznie zrobione. Każdy wczep 
może mieć jakiś inny kształt, można też stosować we-
wnątrz  materiały takie bardziej stabilne. Jeżeli cho-
dzi o kształt jak płyty  MDF np. i okleinować je okle-
inami, gatunków  krajowych, bo kolbuszowianie uży-
wali wyłącznie krajowe drewna. To też jest plus tych 
mebli, że to nie musimy daleko szukać i sprowadzać 
drewna, bo mamy je pod ręką po prostu.

Nie publikowany  w prasie wywiad  przeprowadzony 10 VII 2006 r. 
Rozmawia z prof. dr  hab.  IReNa SwaczyNą  -  Magdalena Szpyt – 

z Rozgłośni Radiowej Twoje Radio cmolas
Dzięki Pani Profesor udało nam się reaktywować meble kolbuszowskie, zresz-

tą i komodę kolbuszowską i naszych stolarzy nauczyć  jakby na nowo robienia me-
bli kolbuszowskich. Jest tu Pan Zbigniew Borowski, który jest tym  który zrobił tą 
komodę. Pani Profesor z roku na rok przyjeżdża ze studentami do Skansenu i od-
nawia kolejne meble. Studenci SGGW Wydziału Technologii Drewna mają na pra-
cę magisterskie meble kolbuszowskie. Planujemy tu z Panią profesor zorganizować 
wystawę mebli kolbuszowskich- powiedziała  Katarzyna Cesarz.

cd. na str. 6
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ul. Jana Pawła II 4 w Kolbuszowej
("Manhattan" przy parkingu)
tel. 17 22 71 521, kom. 502 381 272

U NAS NIE MA OGRANICZEŃ PRZY ZWROCIE 1%  zakupów (dowolne kwoty, dowolne miejsca 
zakupu, na świecie i w internecie!), podobnie bankomaty - dowolnego banku i bez warunków!

  

Bank Zachodni WBK S.A. 
BANKiem ROKU 2010 w POLSCE 

(szczegóły na www.bzwbk.pl)

Wyślij SMS o treści "konto" lub "kredyt" na 502 381 272  - oddzwonimy!

Zapraszamy !

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.
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 Można wykonywać meble nowymi metodami 
z zastosowaniem może nawet współczesnych materia-
łów ale z zachowaniem zewnętrznego  dawnego wy-
glądu-byłby tańsze. A można też robić kopie i wtedy 
będą  droższe. Czyli dwojako. 

 Skoro są to tematy  prac studentów na prace 
magisterskie a więc na pewno wymaga to od nich 
pewnie wiele pracy.  Jak długo  trwa taka rekon-
strukcja?

 Rok. Rok robią ten projekt studenci. Oni mu-
szą  zrobić dokumentację konstrukcyjną czyli zrobić 
rysunki konstrukcyjne. Opracować proces wykona-
nia czyli każda operacja musi być po kolei opisana: 
czym zrobiona i jakim narzędziem, podać jakie para-
metry, czyli jakiej grubości  deski itd. Dopiero potem 
zrobić rekonstrukcję.  

Wspomniała Pani jeszcze o tych bogatych zdo-
bieniach jakie to są zdobienia, takie charaktery-
styczne.

 W kolbuszowskim meblarstwie to było zdob-
nictwo bardzo zróżnicowane, bo było geometryczne 
jakieś gwiazdy, szachownice, było roślinne, kwiato-
we, były herby np. bardzo dokładnie  zrobione były 
robione chyba  najdokładniej były właśnie herby. I jest 
taka komoda z herbem ślepowron w Muzeum Okrę-

gowym w Rzeszowie, na przykład kredens i biały koń 
herbu Wielkopolskiego w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. Były takie motywy ciągłe były wstęgo-
we, sznurkowe, kratkowe takie, które biegną wzdłuż 
obrzeży mebla tworząc ramki różnego rodzaju. Bar-
dzo bogate zdobnictwo, ale też zróżnicowane w róż-
nych meblach. Jedne meble były bogaciej wykona-
ne, inne skromniej. Zależnie dla kogo te meble były 
robione, bo dla różnych warstw społecznych były ro-
bione. Dla magnaterii, dla mieszczaństwa także stąd 
taka duża liczba tych mebli jeszcze zachowanych  w 
zbiorach prywatnych- dużo jest… 

Czy również po całej Polsce? 
Tak po całej Polsce. Znam taką Panią,  która jest 

profesorem na  ASP i ma w  swoim domu komodę. 
 Dziś oglądamy na  widokówkach komodę 

kolbuszowską.
Dopiero  niedawno zobaczyłam  w albumie  

,,Podkarpacie”  Tadeusza Budzińskiego  też właśnie 
tą komodę, której rekonstrukcje robiła szkoła w Kol-
buszowej. I ona stoi tu   w Starostwie. 

Właśnie ona jest głównie uwieczniona na wi-
dokówkach. W niedalekiej przyszłości  będziemy wi-
dzieć więcej tych mebli  na żywo? 

Mam nadzieję. Pan Bardan mnie zaopatruje w te 

„W podróż wybierzmy się! Tyle jest pięknych 
miejsc!”

Zacznijmy od najbliższych.  Odpuśćmy sobie jed-
nak na letnie wypady z nauczycielami Kolbuszową i 
wszystkie pobliskie –ówki, jak Białkówka czy Świer-
czówka.  Ostatecznie, jeśli chcecie możecie się udać na 
skok w bok do Majdanu zobaczyć późnobarokowy kościół 
z XVIII w. lub kaplicę grobową z tegoż wieku, ale bardziej 
wciągający może być diabeł, który tkwi w szczególe. Cho-
dzi oczywiście o piękny, drewniany kościół św. Stanisła-
wa i Wojciecha w Porębach Dymarskich. W jego bogato 
zdobionym wnętrzu obok wspaniałych, zabytkowych po-
lichromii jest jeszcze jedna-niezwykła.  Tuż pod amboną 
znajduje się wizerunek najsłynniejszego w średniowieczu 
diabła, Tutivillusa. 

Malowidło prawdopodobnie miało być przestro-
gą dla spóźnialskich i rozmawiających w czasie mszy, 
gdyż według ówczesnych wierzeń właśnie takie grzesz-
ki skrzętnie notował Tutivillus. Jest to chyba jedyny dia-
belski wizerunek w polskich świątyniach.

„To szalona podróż więc, gdy wszystko zobaczyć 
chcesz, nawet nie mrugnij…”

Oczywiście nie należy zapominać o Łańcucie, z 
którym oprócz ciekawych wspomnień klasy 3b z kolbu-
szowskiego LO związane jest m.in. największy zbiór ikon 
w Polsce czy… wspaniały park. A jeśli tak się przyjem-
nie złoży, że będziecie mieli więcej czasu, np. dwa dni, 
warto rozszerzyć wyprawę o dodatkowe trzy stare mia-
steczka Galicji:  Leżajsk, Jarosław i Przeworsk. Miasta te 
leżące w różnych krainach geograficznych (Pogórze Dy-

nowskie, Kotlina Sandomierska, Roztocze), mają ze sobą 
zaskakująco wiele wspólnego.

Wszystkie cztery stanowiły tygiel, w którym mie-
szały się religie, kultury, nierzadko narodowości. Galicyj-
skie kamieniczki, katolickie kościoły, cerkwie czy syna-
gogi mają bardzo podobny klimat w każdym z tych miast. 
Koniecznie trzeba zwiedzić zamek i pospacerować po 
pięknym parku angielskim w Łańcucie, obejrzeć pałac w 
Przeworsku, przejść podziemną trasę kupieckich piwnic w 
Jarosławiu, wysłuchać koncertu organowego w Leżajsku.

Jak to wszystko ogarnąć w dwa dni? Oto jeden z 
pomysłów: w pierwszy dzień, około ośmiu godzin. Naj-
pierw znajomy Łańcut(zamek, park, stajnia i powozownia, 
oranżeria, ujeżdżalnia itd.), jadąc do Leżajska można za-
haczyć o Rezerwat Zmysłówka- na południowy wschód. 
Rośnie tu modrzew polski, duże okazy jodeł i sosen- cał-
kiem ładny las. Następnie Leżajsk wraz z kościołem Trój-
cy Świętej, rynek i/lub klasztor Bernardynów. Następne-
go dnia (ok. 7 godz.) kierując się na Przemyśl , po drodze 
zaglądając do Gorzyc (z niemiecką strażnicą na granicy 
z ZSRR) dojeżdżamy do Jarosławia. A tu na nas czekają: 
kościoły, rynek, kamienice- Rydzikowska i Orsettich, wia-
ta targowa, cerkiew unicka, pozostałości murów obron-
nych, dawna synagoga… Gdy już będziemy mieć dość zo-
staje Przeworsk, zwany tzw. „żywym skansenem”. No- o 
tym to należy się samemu przekonać, ale z pewnością na-
leży zwiedzić zespół pałacowo-parkowy.  Da się? Da się! 

„skaczmy najdalej co sił!”
Warto też czasem odejść od podręczników, kom-

puterów czy znad talerza pizzy i ruszyć się na pierwszą 

wycieczkę rowerową. Dookoła wiele niezłych tras!  Dla 
bardziej aktywnych i mobilnych proponuje wycieczkę do 
malutkiego Baligrodu, około 50 km od Rzeszowa. Kolej-
na proponowana trasa, częściowo zapętlona, również na 
dwa dni-a co! Chyba, że niektórzy chcą w jeden dzień prze-
jechać 48,5 km. Dla reszty- niezła Studencka Baza Namio-
towa „Rabe” bądź schronisko nad Smolnikiem, na zboczach 
Magurycznego, oferujące jazdę konną, przejażdżki psim za-
przęgiem oraz loty widokowe samolotem. Wszystkim jed-
nakowo proponuję schodzenie z rowera- jest co oglądać!

 Ale od początku. Startujemy z plant Baligrodu, moż-
na rzec- spod czołgu. I pedałujemy rowerkiem po kolei: Ba-
ligród → Bystre → Rabe → przełęcz Żebrak → Mików → 
Smolnik → Wola Michowa → przełęcz Żebrak→ i z po-
wrotem do Baligrodu, gdzie wsiadamy w auto/autobus/po-
ciąg i wracamy do domku. Nie będę się tu może zbyt rozpi-
sywać- macie wziąć mapę i dobrze się bawić. A może sami 
wymyślicie inną, lepszą trasę?

„…bo coś przegapisz!”
Mało? Zaglądajcie wszędzie, gdzie Was niesie!! 

Żyjmy marzeniami! Może aeroklub Rzeszowski na lot-
nisku w Jasionce? Wypad do Pruchnika? Muzeum Stra-
chów Polnych w Lubeni? W maju do Kołaczni? Tyczyn? 
Strzyżów? Markowa z neogotyckim kościółkiem? Hyż-
ne? Dynów? Czudec? Szalejcie! W końcu zaczyna się 
wiosna, prawda?

Nie natchnęło Was jeszcze? Zupełnie na nic? Może 
„Kuźnia” nad Wami popracuje. Wybierzcie się na jakieś 
spotkanie do MDKu- np. od soboty 19.02 można oglądać 
wernisaż „Nasze fascynacje”, a jeszcze niedawno w Bi-
bliotece do oglądnięcia była wystawa wybranych z kon-
kursu FOTO-ROK zdjęć. Dzieje się w Kolbuszowej! 
Trzeba się tylko rozejrzeć.

Katarzyna Ragan, LO

  

epoka wykształconych podróżników
Dzień się coraz bardziej wydłuża, zaczynają się coraz cieplejsze dni a Słońce tak przygrzewa do 

hal sportowych, że już naprawdę jest milutko. Już niedługo maturzyści zaczną wybierać nie tyle kie-
runki, co uczelnie. Mają w czym wybierać- student globalny, to jest coś. Ale tym razem to nie będzie 
ranking najlepszych uczelni na świecie. Bo uczniom też się coś od życia należy! Oto przykłady, gdzie 
się wybrać i Póki co, trochę bliżej niż dalej, ale dalej niż ma przeciętny uczeń do szkoły.

Z ogromnym żalem żegnamy
śp. p.

Prof. dr hab. inż. 

IReNę SwaczyNę
zasłużonego, wieloletniego 

pracownika wydziału  
Technologii Drewna  

Szkoły Głównej  
Gospodarstwa wiejskiego

Pragniemy przekazać kondolencje
oraz szczere wyrazy współczucia

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
Społeczność  

Powiatu Kolbuszowskiego

cd. ze str. 4 meble- Pan Dyrektor Muzeum-, które muzeum posiada. 
Właśnie dostałam dwa, które są teraz u nas w katedrze. 
Także ma już do nas takie zaufanie… I je przekazuje. 

Dziękuję bardzo i życzę owocnej pracy.       
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W dniu 5 lutego 2011r.. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w 
Kolbuszowej odbył się Turniej Ministran-
tów i Lektorów w Halowej  Piłce Nożnej 
Dekanatu Kolbuszowskiego. 

Celem tego turnieju było spotkanie chłopców z 
14 parafii Dekanatu nie tylko przy Ołtarzu, ale także 
na boisku. Ministranci i lektorzy mogli się lepiej za-
poznać, wymienić doświadczeniami z pełniącej po-
sługi, jak również rozwinąć się fizycznie poprzez ry-
walizację w duchu „fair play”. Dziś, gdy coraz wię-
cej czasu młodzi ludzie spędzają przed komputerem 
czy telewizorem, tego typu zawody sportowe są jak 
najbardziej potrzebne, gdyż promują zdrowy styl ży-
cia poprzez aktywne formy wypoczynku, jak również 
integrują młodzież i uczą sportowego ducha współ-
zawodnictwa.

Gimnazjum:
1.  Ostrowy Tuszowskie
2.  Przedbórz
3.  Cmolas
4.  Poręby Dymarskie
Szkoła Podstawowa: 
1. Przedbórz
2. Kolbuszowa Fara
3. Cmolas

Turniej nie odbył 
by się gdyby nie spon-
sorzy, którym składamy 
serdeczne „Bóg zapłać’, 
a byli nimi:

- Dziekan Dekana-
tu Kolbuszowskiego – ks. 
Kazimierz Osak
Prepozyt Kapituły Kolbuszowskiej - Ks. Prałat Ka-

zimierz Szkaradek
Diecezjalny Duszpasterz LSO - 
Ks. Pb. Lucjan Szumierz
Ks. Kanonik Józef Żółtek
Starosta Powiatu Kolbuszow-
skiego – p. Józef Kardyś
Burmistrz Miasta Kolbuszowa 
– p. Jan Zuba
Regionalna Fundacja Rozwoju 
„Serce” – p. Ewa Nowak
Wójt Gminy Cmolas – p. Euge-
niusz Galek
Firma „Orex” – p. Stefan Orzech 
Firma „Cmol-Frut” – p. Stefan 
Wrzask

Firma „Makro” – pp. Wiesław i Zbigniew Kosio-
rowscy
Firma „Delikatesy Olimp” – p. Wiesław Kosiorowski

Dziękujemy również ks. Grzegorzowi Dą-
browskiemu za pomoc w organizacji i przeprowa-
dzeniu turnieju, a także  sędziom: p. Sławomirowi 
Witasowi i p. Ryszardowi Zygmuntowi. Nad bez-
pieczeństwem i zdrowiem zawodników czuwał przez 

Ministranci i lektorzy  
w  „Drużynie Pana Jezusa”

szym młodym sportowcom: Dorota Posłuszna i Ewa 
Wawrzonek.

Podczas turnieju nie zabrakło ciepłego posił-
ku przygotowanego jak co roku przez mamę jedne-
go z lektorów i wody dla każdego zawodnika. Trzy 
pierwsze miejsca były nagrodzone przez puchary, dy-
plomy, piłki i słodycze dla każdej z drużyn. Nagro-
dy otrzymali również „Król strzelców” i „Najlepszy 
Bramkarz” w obydwóch kategoriach wiekowych. 

Król strzelców:  Siwiec Bartłomiej (SP)
Kiwak Marcin (G)
Najlepszy Bramkarz: Marciniec Adam (SP)
Ozga Patryk (G) 
Gratulujemy zwycięskim drużynom. Mamy 

nadzieję, że wielu młodych chłopców zechce wstą-
pić w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza, a dla tych 
co już do niej należą turniej będzie większą mobili-
zacją do sumiennego służenia przy Ołtarzu w „Dru-
żynie Pana Jezusa”.

Ks. Waldemar Krzeszowski 

– Organizator Turnieju Dekanalny 
Duszpasterz Młodzieży 

Dekanatu Kolbuszowskiego 

Tego typu turniej odbył się w naszym Deka-
nacie po raz piąty. Zgłosiło się 20 drużyn (niespeł-
na 200 uczestników) z 14 parafii w dwóch katego-
riach wiekowych: 

- lektorzy z gimnazjum (11 drużyn)
- ministranci ze szkoły podstawowej (9 drużyn)
Po ośmiu godzinach zmagań na boisku wyni-

ki przedstawiają się następująco:

cały czas Ratownik Medyczny p. Wojciech Machow-
ski. Aktywnie włączyli się również w przeprowa-
dzenie Turnieju: Ceremoniarz Paweł Tyczka i Ani-
mator Dominik Urban. Ciepłe posiłki wydawały na-
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Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej oraz „Wolanie” z Domatko-
wa reprezentowali Gminę Kolbuszowa na XXXVI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiej-
skich Zespołów Teatralnych. 

Górniacy i wolanie na Sejmiku  
wiejskich zespołów Teatralnych

Przegląd rozpoczął się w Tarnogrodzie 28 
stycznia br. W ciągu trzech kolejnych dni, na 
scenie miejscowego Ośrodka Kultury, zapre-
zentowały się teatry z pięciu województw: lu-
belskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pod-
karpackiego i świętokrzyskiego. Wśród 19 wy-
branych zespołów znalazły się aż dwa z naszej 
gminy. 

Charakter sejmiku polegał na tym, że po 

każdym spektaklu było spotkanie warsztatowe z 
profesjonalną Radą Artystyczną, która pod wie-
loma aspektami oceniała spektakl. Największą 
nagrodą przeglądu jest dostanie się do ogólno-
polskiego sejmiku i zaprezentowanie wśród naj-
lepszych zespołów w Polsce. W tym roku Kol-
buszowskie zespoły wystąpiły z przedstawie-
niem pt. ,,W karczmie i na rynku” ukazującym 
życie obyczajowe przedwojennej Kolbuszowej. 

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 
w Tarnogrodzie był jednym z pięciu etapów eli-
minacji międzywojewódzkich do ogólnopolskie-
go sejmiku, który odbędzie się w październiku. 
Wyniki eliminacji, które miały miejsce w ubie-
gły weekend będą znane w czerwcu, wtedy do-
wiemy się czy „Górniacy” i „Wolanie” zyskają 
szansę na europejską promocję naszych regio-
nalnych tradycji. 

Informacja o programach stypendialnych

 - program realizowany w partnerstwie 
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 

Główne cele programu to wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz motywowanie studen-
tów do dalszego rozwoju i pracy, a także popula-
ryzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

Skierowany jest do studentów dziennych stu-
diów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Po-
wiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria progra-
mu. Program współfinansowany jest przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację AGORY.

W roku akademickim 2010/2011 zostało przy-
znanych 3 stypendia dla utalentowanych studentek.

Celem Programu jest wsparcie młodzieży 
w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery 
związanej z rozpoczęciem nauki na wyższej uczel-
ni poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy 
rok dziennych studiów magisterskich i przez to 
motywowanie uczniów szkół średnich. 

Skierowany jest do absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych, pochodzących z terenu Powiatu 
Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na pierw-
szy rok dziennych studiów magisterskich, i speł-
niają kryteria programu. Program współfinanso-
wany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsię-
biorczości.

W roku akademickim 2010/2011 zostało 
przyznanych 6 stypendiów dla utalentowanych 
studentów I roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realiza-
cji programów stypendialnych (regulamin, kryte-
ria przyjęcia ,dokumenty do pobrania) umieszczo-
ne są na stronie internetowej fundacji www.fun-
dacjaserce.org

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej.

Na półmetku roku szkolnego/aka-
demickiego 2010/2011 Regionalna Fun-
dacja Rozwoju Serce informuje uczniów 
i studentów o realizacji programów sty-
pendialnych:

– program RFR SERCE
Celem programu jest wspieranie zdolnych, 

aktywnych i pełnych pasji młodych ludzi, posia-
dających szczególne osiągnięcia i angażujących 
się w działania wolontarystyczne na rzecz lokal-
nej społeczności.

Skierowany jest do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz studentów dziennych studiów ma-
gisterskich, pochodzących z terenu Powiatu Kol-
buszowskiego i spełniających kryteria programu.

W roku szkolnym/akademickim 2010/2011 
zostało przyznanych 11 stypendiów dla utalento-
wanych uczniów i studentów.

 – program realizowany w partnerstwie z 
Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
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Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie ro-
dzinnym, przyjaciół i znajomych. To również czas przemyśleń 
i głębszych refleksji nad sensem życia. 

W wielu rodzinach milkną spory i niesnaski, a wszyscy jednoczą się 
przy wigilijnym stole, by o północy powitać Boże Dziecię. Tak, jak witamy 
z radością Syna Bożego, tak rodzice witają swoje nowonarodzone dziecko. 
Radość ta udziela się domownikom i najbliższej rodzinie. Współczesny świat 
borykający się z wieloma problemami pochyla się nad każdym dzieckiem, bo 
to przyszłość i nadzieja każdego państwa. Wychowanie dziecka i zapewnie-
nie mu możliwości kształcenia to podstawowe obowiązki rodziców. Łatwiej 
jest to zapewnić w mniej licznych rodzinach. W każdej społeczności funk-
cjonują rodziny wielodzietne i w naszej gminie też takie są.

28 grudnia 2010r. w ZS nr 1 w Kolbuszowej odbyło się spotkanie ro-
dzin wielodzietnych z Jego Ekscelencją Ks. Biskupem Edwardem Białogłow-
skim. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Diecezjalna Caritas, którego dy-
rektorem jest Ks. Stanisław Słowik. Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza 
Święta w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych, którą uświetniła orkiestra z 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej. Po Mszy Św. każda Rodzi-
na podchodziła do stopni ołtarza, gdzie otrzymała z rąk biskupa błogosła-
wieństwo. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
nr 1 w Kolbuszowej. Zebranych powitała dyrektor Szkoły mgr Ilona Iwa-
niak. Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali bożonarodzeniowy program 
artystyczny oraz kolędy. Najmłodsi przypomnieli scenę narodzin Pana Jezu-
sa, któremu kłaniali się pastuszkowie ze swoimi zwierzętami i darami. Nie 
zabrakło też trzech Mędrców z Dalekiego Wschodu. Występ przygotowały 
dzieci z klas II i III SP pod kierunkiem pań: Krystyny Futyma i Barbary Ma-
zur. Oprawę muzyczną przygotowało Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum 
nr 1 w Kolbuszowej, którego opiekunami są A. Chrząstek i J. Jadach. Ser-
deczne słowa do przybyłych rodzin skierowali: Ks. Dyrektor Diecezjalnego 
Caritas Stanisław Słowik, Ks. Dziekan Kazimierz Osak oraz vice burmistrz 

„Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać
jest Boże Narodzenie” (M. Teresa z Kalkuty)

Miasta i Gminy Kolbuszowa Marek Gil. Na spotkanie przybyły członkinie  
Parafialnego Caritas przy Kolegiacie. Po części artystycznej wszyscy zosta-
li zaproszeni na obiad, owoce i słodkości. Uczniowie z Koła Caritas bardzo 
sprawnie obsługiwali przybyłych gości. Po posiłku odbył się konkurs kolęd, 
w którym brali udział najmłodsi. Na zakończenie każda rodzina została ob-
darowana prezentami ufundowanymi przez Diecezjalną Caritas.

Uroczystość upłynęła w bardzo miłej i świątecznej atmosferze, a przy-
czynili się do tego przybyli Goście: Panie Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, pra-
cownicy obsługi szkoły, panie ze Stołówki Szkolnej oraz młodzież Koła Ca-
ritas. Takie spotkanie uświadomiło nam, że wszyscy tworzymy jedną wielką 
Rodzinę, gdzie czujemy się bezpiecznie i jesteśmy sobie potrzebni.

A. Chrząstek 
J. Jadach
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12 stycznia 2011 r. uczniowie z powia-
towych szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadpodstawowych wzięli udział 
w I Otwartych Mistrzostwach w Pływaniu 
dzieci i młodzieży organizowanych przez 
Referat Kultury Fizycznej, Sportu i Re-
kreacji Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

Patronat nad imprezą objęli: Poseł na Sejm 
RP – Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszow-
ski – Józef Kardyś i Burmistrz Kolbuszowej – Jan  
Zuba, którzy otworzyli Mistrzostwa życząc zawod-
nikom doskonałych wyników. Patronat medialny 
objęło „Korso Kolbuszowskie”. 

W zwodach udział wzięło niemal 160 
uczniów z 16 szkół, rywalizujących indywidual-
nie w 5 kategoriach wiekowych oraz zespoły szkol-
ne startujące w sztafetach dziewcząt i chłopców. 

Z każdym startem sportowcy dostarczali coraz 
większych emocji licznie zgromadzonej publiczno-
ści, która intensywnie dopingowała swoich fawory-
tów. Wyścigi były zacięte, a o miejscach niejedno-
krotnie decydowały ułamki sekund. 

Tym, na co wszyscy czekali były sztafety chło-
pów i dziewcząt rozegrane w trzech kategoriach: 

Szkoły podstawowe – 6x25 m 
Szkoły gimnazjalne – 6x50 m 

 Po mistrzowsku na „FReGacIe”... 
I Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu Dzieci i Młodzieży 

– Kolbuszowa 2011 przeszły już do historii
Szkoły średnie – 6x50 m 
Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia 

główny: Jacek Tyczka 
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali me-

dale, drobne upominki, pamiątkowe dyplomy i pu-
chary ufundowane przez Gminę Kolbuszowa, Sta-
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz edu.com i 
LGD „SIEDLISKO” 

Wszystkim dopisywały dobre humory, spor-
towe nastroje, a rywalizacja była fair play. Ci, któ-
rym tym razem się nie udało już zapowiedzieli 
swój udział w kolejnych Mistrzostwach…. A wte-
dy zawody będą jeszcze bardziej emocjonujące….

 Ludowe 
spotkanie

18 stycznia sala Wiejskiego Domu Kultury w Wery-
ni zgromadziła ponad stu członków i sympatyków Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, a także samorządowców 
różnych szczebli. Powodem tego spotkania była uroczy-
stość noworoczno-opłatkowa, zorganizowana przez ZP 
PSL, którego prezesem jest Stefan Wrzask. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Reguła – Wi-
cewojewoda Podkarpacki, Jerzy Wiśniewski – członek Zarządu PSL okrę-
gu podkarpackiego, Ewelina Ozga – pracownik biura poselskiego Jana 
Burego. Nie zabrakło także przedstawicieli władz szczebla lokalnego, 
byli to np. Marek Opaliński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kol-
buszowa (PS Ojczyzna), Edward Klecha, przewodniczący Rady Gminy 
Dzikowiec, Marian Hopek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolbu-
szowskiego i radni z gmin. Opłatki pobłogosławili księża z weryńskiej 
parafii, ks. Proboszcz Jarosław Depczyński i ks. Prałat Stanisław Wój-
cik, po czym przyszedł czas na składanie życzeń i wspólny poczęstunek.

Dariusz Sobolewski

Andrzej Reguła, Wicewojewoda Podkarpacki przemawia do zaproszo-
nych gości, po jego lewej Stefan Wrzask.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.
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W dniu 11 lutego br. w Urzę-
dzie Miejskim w Kolbuszowej zo-
stała podpisana umowa partner-
ska pomiędzy Kolbuszową a Sta-
rym Samborem na Ukrainie.

Porozumienie dotyczy współpracy pomię-
dzy samorządami Kolbuszowej i Starego Sam-
bora i obejmuje między innymi takie dziedzi-
ny jak: kultura i oświata, turystyka sport i re-
kreacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska.

Umowę podpisali Jan Zuba Burmistrz Kol-
buszowej i Iwan Grys Burmistrz Sambora oraz 
Joanna Zioło Przewodnicząca Komisji Współ-
pracy z Zagranicą działającej przy Burmistrzu 
Kolbuszowej.

Podczas uroczystości podpisania doku-
mentów obecni byli ze strony polskiej Zbigniew 
Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś 
Starosta Kolbuszowski, Marek Opaliński Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Wilk Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej, stronę ukra-
ińską reprezentowali pracownicy urzędu i rad-
ni Rady Miejskiej Starego Sambora jak również 
gościnnie Burmistrz Dobromila.

Stary Sambor - kolejne miasto 
partnerskie Kolbuszowej

przekazali na ręce Iwana Grysa Burmistrza Sta-
rego Sambora herb oraz zdjęcie Kolbuszowej.

Podczas spotkania roboczego przedstawi-
ciele delegacji z Ukrainy spotkali się z M. Kar-
kutem dyrektorem  Zespołu Szkół w Widełce, A. 
Niezgodą dyrektorem Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia, A. Jagodzińskim dyrektorem 
MiP Biblioteki Publicznej, W. Sitko dyrektorem 
Miejskiego Domu Kultury, A. Jadachem  preze-
sem Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Spor-
tu, G. Romaniukiem prezesem KKS Kolbuszo-
wianka jak również zwiedzili Zakład Ceramiki 
Budowlanej Wienerberger w Kupnie.

Stary Sambor leży w obwodzie lwow-
skim, jest oddalone około 40 km od granicy 
z Polską i 180 km od Kolbuszowej, jest mia-
stem liczącym 6 tyś. mieszkańców. 

Podpisanie umowy w Kolbuszowej poprze-
dziło podpisanie umowy w Starym Samborze.

Stary Sambor dołączył do grona miast 
partnerskich Kolbuszowej wśród których znaj-
dują się Ploermel z Francji, Apensen z Niemiec, 
Cobh z Irlandii oraz Cassino z Włoch.

Andrzej Selwa

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Ma-
rek Opaliński Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Dochody gminy ogółem zaplanowano na poziomie 63 270 639 zł, do-
chody bieżące kształtują się na poziomie 55 980 449 zł, 

a dochody majątkowe 7 290 190 zł. 
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 69 101 164 zł z czego wydat-

ki bieżące to 51 983 584 zł, a wydatki majątkowe 17 117 580 zł.
Dotacje Wojewody Podkarpackiego wyniosą 9 496 330 zł a subwencja 

ogólna to kwota 25 085 6330zł 
Analizując wydatki budżetu na rok 2011 dostrzegamy, iż największe 

wydatki przeznaczone są na Oświatę w sumie ponad 25 mln. 269 tyś. zł, Po-
moc Społeczna ponad 12 mln. 029 tyś. zł., Gospodarka Komunalna i Ochro-
na Środowiska ponad 11 mln. 608 tyś zł.  

Zaplanowano inwestycje przy udziale środków zewnętrznych: 
 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa oraz rozłado-
wanie natężenia ruchu w mieście Kolbuszowa poprzez budowę  

wewnętrznej sieci dróg objazdowych”
Wartość całkowita projektu: 4 106 080,87zł

W tym wartość robót planowanych na 2011 rok (przebudowa i budowa 
ul. Ruczki i Towarowej  w Kolbuszowej):   3 170 194,80 zł

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunika-
cyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 – 2013.

Wartość dofinansowania na realizację projektu: 1.428.945,37  

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej 
w Kolbuszowej

Wartość całkowita projektu:  4.502.126,22 zł
W tym wartość robót planowanych na 2011 rok – 1.810.901,00 zł
Projekt realizowany w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i 

aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A- projekty inwestycyjne Re-
gionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013, 

Wartość dofinansowania na realizację projektu: 3.814.107,54 zł

Utwardzenie placu na spotkania integracyjne mieszkańców na terenie 
obejmującym części działek 1916/4, 1935/1, 1934/2, 1911/5 

w miejscowości Kolbuszowa Górna
Wartość całkowita projektu (projekt w całości będzie realizowany 

w 2011 roku):  183.000,00 zł

Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, 
działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Wartość dofinansowania na realizację projektu: 68.000,00 zł

Wzmocnienie roli centrów wsi Kolbuszowa Dolna, Widełka 
i Werynia jako przestrzeni spotkań i rekreacji

Wartość całkowita projektu (projekt w całości będzie realizowany
 w 2011 roku):  967.693,00 zł

Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś IV Le-
ader (Odnowa i rozwój wsi)

Wartość dofinansowania na realizację projektu: 500.000,00 zł

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 130 w Kłapówce

Wartość całkowita projektu (projekt w całości będzie realizowany  
w 2011 roku):  244.000,00 zł

Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, 
działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Wartość dofinansowania na realizację projektu: 84.889,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Alberta i Topolowej 
 w Kolbuszowej

Wartość całkowita projektu: 4 949 023,71 zł
W tym wartość robót planowanych na 2011 rok:   200.885,00 zł
Projekt realizowany w ramach działania 7.3 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych gospodarczo   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-

go na lata 2007 – 2013.
Wartość dofinansowania na realizację projektu: 3 709 844,98 zł

Rozwój centrów życia kulturalnego wsi Bukowiec i Kupno
Wartość całkowita projektu (projekt w całości będzie realizowany  

w 2011 roku):  910.751,00 zł

Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, 
działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Wartość dofinansowania na realizację projektu: 500.000,00 zł

PozoSTAłE inWESTyCjE

BuDżeT GMINy KOLBuSzOwa 2011
W piątek 28 stycznia br. Rada Miejska w Kolbuszowej uchwaliła budżet Gminy Kolbuszowa na rok 2011. Debata nad pro-

ponowaną uchwałą była ożywiona, ostatecznie budżet został uchwalony jednogłośnie. 
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Administracja 
publiczna 









 PSeAP – Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej – 140 003 zł 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Kolbuszowa –   
44 000 zł 
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OGŁOSZENIA 
UMIG

BURmiSTRz 
KolBUSzoWEj

inFoRmUjE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy 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.

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 
0202.2011r./ 

ZOSTAŁ OGŁOSZONY
III niegraniczony przetarg ustny na najem 

lokali użytkowych nr: 136, 137, 138, 139, 140 w 
budynku krytej pływalni w kolbuszowej przy ul. 
Jana Pawła II 10. 

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

 Burmistrza Kolbuszowej                                                                                                                      
z dnia 24 stycznia 2011 roku 
w sprawie wyznaczenia terminu powszech-

nych wyborów na Przewodniczących Zarządów 
Osiedli i Sołtysów Wsi Gminy Kolbuszowa

Uprzejmie informuję, że wybory Przewodni-
czących Zarządów Osiedli Miasta Kolbuszowa oraz 
Sołtysów Wsi Gminy Kolbuszowa, odbędą się w dniu  
3 kwietnia 2011 roku /niedziela/.

Zg ło szen i a  kandyda tów  na  P rze -
wodniczących Zarządu Osiedli  Nr 1,2,3  
w Kolbuszowej  oraz  Wsi  Gminy Kol -
buszowa należy dokonać w terminie do  
3 marca 2011 roku.

Kandydatem na Przewodniczącego Zarzą-
du Osiedla i Sołtysa Wsi może być osoba, sta-
le zamieszkała na terenie danego osiedla lub 
sołectwa, która ukończyła 21 rok życia i nie 
jest karana za przestępstwo umyślne ścigane  
z oskarżenia publicznego.

Zgłoszeń dokonujemy poprzez wrzucenie 
karty zgłoszenia, do urny z napisem „Zgłosze-
nia kandydatów na Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla i Sołtysa  Wsi”, umieszczonej w Urzę-

OBwIeSzczeNIe
dzie Miejskim  w Kolbuszowej – pierwsze piętro   
w godzinach pracy Urzędu.

Kandydat na Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla lub Sołtysa Wsi winien uzyskać popar-
cie minimum 15 dorosłych mieszkańców danego 
Osiedla lub Wsi. Wzór zgłoszenia kandydatury na 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub Sołtysa 
umieszczono na stronie internetowej gminy www.
kolbuszowa.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej – po-
kój nr 16 Urzędu Miejskiego.

Kandydatów do Komisji Wyborczych do 
Wyborów Przewodniczących Zarządów Osie-
dli i Sołtysów Wsi należy zgłaszać w terminie 
do 10 marca 2011 roku. Zgłoszeń dokonujemy 
poprzez wrzucenie wypełnionej karty zgłosze-
nia, do urny z napisem „Zgłoszenia kandydatów 
do Komisji Wyborczej” umieszczonej w Urzę-
dzie Miejskim w Kolbuszowej – pierwsze piętro,  
w godzinach pracy Urzędu. Wzór zgłosze-
nia umieszczono na stronie internetowej gminy 
www.kolbuszowa.pl oraz Biurze Rady Miejskiej  
– pokój nr 16 urzędu Miejskiego.

  Burmistrz Kolbuszowej 
  Jan Zuba

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

STaNISława SIDORa
Długoletniego Prezesa 

Orkiestry Dętej Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej

żONIe 
oraz

Rodzinie zmarłego 
Składają

Burmistrz Kolbuszowej
 i Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej

Pani  
aLeKSaNDRze FRączeK
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy 

Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
Pani 

aLeKSaNDRze FRączeK
składa:

Przewodniczący 
oraz 

Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

KOMuNIKaT
Burmistrz Kolbuszowej uprzej-

mie przypomina o obowiązku uisz-
czenia opłaty rocznej za wieczyste 
użytkowanie nieruchomości.

Zgodnie z treścią umowy wpłatę 
należy uiścić do końca marca.

PILNIe 
POSzuKuJę...

mieszkania na terenie Kolbuszowej
do wynajęcia.

Proszę o kontakt 
pod nr tel. 695 932 815.
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q  p o w i a t  q  r a d a  q  s t a r o s t w o  q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l π d

www.powiat.kolbuszowski.pl     e-mail: informacje@kolbuszowski.pl    tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

W dniu 01.02.2011r. w Majdanie Kró-
lewskim odbyła się uroczystość wręczenia 
medali dla rodziców, których wiele dzieci 
pełniło lub pełni służbę wojskową „Za Za-
sługi dla Obronności Kraju” oraz aktów 
mianowania na kolejny stopień wojskowy 
osobom z Powiatów: ropczycko-sędziszow-
skiego i kolbuszowskiego.

 Gratulacje odznaczonym złożyli: Zastępca 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dyplo-
mowany zbigniew Winiarski, Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Mielcu ppłk mirosław 
Ciesielski, Starosta Kolbuszowski józef Kar-
dyś, Wójtowie Gminy z terenu powiatu kolbu-
szowskiego. 

 Gratulujemy Rodzicom wspaniałych dzie-
ci i składamy im serdeczne podziękowania za trud 
włożony w ich wychowanie, życząc jednocze-
śnie wielu sukcesów i powodzenia w dalszym ży-
ciu osobistym

Medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” 
nadawane są przez Ministra Obrony Narodowej ro-
dzicom, którzy wychowali trzech lub więcej wzo-
rowych żołnierzy. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wy-
raził słowa uznania i podziękowania dla odzna-
czonych: „(…)W tak szczególnym dla Was dniu 
pragnę wyrazić wdzięczność za trud włożony 

wOJSKO DOceNIłO RODzIcÓw
WRęCzono mEDAlE zA zASłUGi DlA oBRonnośCi KRAjU

w patriotyczne wychowanie swo-
ich synów. Dziękuję także za za-
ufanie, którym obdarzyliście siły 
zbrojne RP, którym bez wahania 
oddaliście swoich synów wzorem 
naszych ojców. Dzisiejsza uroczy-
stość jest tylko skromnym wyra-
zem wdzięczności ojczyzny za Wa-
szą obywatelską postawę.”

 Podczas uroczystości odzna-
czenia otrzymali:

Z terenu Gminy KOLBU-
SZOWA

Srebrny medal
Maria i Ryszard JAKUBIEC, 

Zofia JEŻ, Zofia i Czesław KRA-
MARZ, Jan NIEZGODA, Wanda 
ORZECH, Maria i Adam PRUCHNIK.

Z terenu Gminy MAJDAN KRÓLEWSKI
złoty medal
Zofia i Michał WÓJCIK.
Srebrny medal
Maria i Tadeusz KOSIOROWSCY, Krysty-

na i Stanisław SERAFIN, Genowefa i Władysław 
ZIĘBA.

Z terenu Gminy RANIŻÓW
Srebrny medal
Zofia i Józef REMBISZ.
Z terenu Gminy NIWISKA

Srebrny medal
Urszula i Jan KIWAK, 
Grażyna i Stanisław MAZUR
Z terenu Gminy DZIKOWIEC
złoty medal
Zofia i Jan WITKOWSCY.
Srebrny medal
Zofia i Józef TWARDOWSCY, 
Cecylia i Mieczysław DEC.
Z terenu Gminy CMOLAS
złot medal 
Maria JĘDRZEJOWSKA.
Srebrny medal
Danuta i Józef MAJEWSCY, Anna i Józef 

SITARZ.
Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – to 

polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Mi-
nistra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez 
Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Według 
ustawy, stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą 
lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umoc-
nienia obronności kraju. Medal może być również 
nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecz-
nej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Me-
dal ten można nadawać również w celu okazania wy-
sokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele 
dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty me-
dal - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci 
pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co 
najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę woj-
skową; srebrny medal - rodzicom, których troje lub 
czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę woj-
skową). Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest 
legitymacja. Medal dzieli się na trzy stopnie: Złoty 
Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś składa życzenia i wręcza gra-
tulacje rodzicom zasłużonym.    Fot. A. Jarosz

Odznaczeni rodzice srebrnym medalem z terenu Gminy Niwiska w towarzystwie  Zastępcy Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego płk dyplomowanego Zbigniewa Winiarskiego, Starosty Kolbuszowskiego 
Józefa Kardysia, Wiceburmistrza Kolbuszowej Marka Gila, Wójta gminy Niwiska Elżbiety Wróbel 
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej Roberta Pastuły.    
        Fot. A. Jarosz
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Dobiegła końca XI edycja Powiatowej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Staro-
sty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. Roz-
grywki cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem wśród kibiców jak i zawodników cze-
go najlepszym przykładem było zgłoszenie 
dwudziestu dwóch drużyn do rozgrywek o 
Puchar Starosty. 

W hali widowiskowo-sportowej przy Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w dniu 20 lute-
go 2011 roku zostały rozegrane finałowe mecze Po-
wiatowej Halowej Ligi Piłki o Puchar Starosty Kol-
buszowskiego.   

Rozgrywki  rozpoczęły się w listopadzie 2010 
roku. Do rozgrywek przystąpiło 22 zespołów z terenu 
powiatu kolbuszowskiego, których podzielono na dwie 
grupy. W poszczególnych grupach mecze rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”. Następnie zajmu-
jąc odpowiednie miejsca i według zdobytych punktów 
poszczególne drużyny spotkały się w wielkim finale. 

21 miejsce zajęła drużyna ORZEŁ Kosowy.
Miejsce 19 przypadło drużynie „FLORIAN” 

Ostrowy Tuszowskie.
W spotkaniu o 17 miejsce KKS Junior Starszy 

pokonał drużynę Uniwersytetu Rzeszowskiego 3:1.
Miejsce 15 zajęła drużyna KKS Junior Młodszy 

zwyciężając z Vigor Trzęsówka 5:1.
W spotkaniu o 13 miejsce Werynianka pokonała 

drużynę Błękitni Siedlanka 5:2.
11 miejsce przypadło zawodnikom z druży-

ny TEMPO Cmolas, która pokonała drużynę Zacisze 
Trześń 14:1.

W spotkaniu o 9 miejsce OSTROVIA Ostro-
wy Baranowskie pokonały 6:2 drużynę Trotyl Zarębki.

Miejsce 7 przyniosło zwycięstwo dla drużyny 
KORONA Majdan Królewski 2:0 pokonując drużynę 
Huragan Przedbórz.

Finałowe rozgrywki XI edycji PHLPN  
o Puchar Starosty Kolbuszowskiego

Mecz o 5 miejsce zakończył się zwycięstwem 
drużyny Wilga Widełka 3:1 z KKS Kolbuszowianka II.

Miejsce III przypadło zawodnikom z drużyny 
LKS Hucina, która pokonała drużynę SOKÓŁ Kolbu-
szowa Dolna 4:1.

W wielkim finale spotkały się dwie najlepsze dru-
żyny turnieju: KKS KOLBUSZOWIANKA i „BEL-
FER” Kolbuszowa. Mecz finałowy Mistrza XI edycji 
PHLPN o Puchar Starosty Kolbuszowskiego zakończył 
zwycięstwem drużyny KOLBUSZOWIANKI wyni-
kiem 6:6, rzuty karne 2:1.

Poziom sportowy był bardzo wysoki, a rozgry-
wane mecze bardzo emocjonujące. Wszystkie zespo-
ły grały ambitnie.

Królem Strzelców turnieju został Tomasz Warzo-
cha z drużyny BELFER Kolbuszowa – 53 bramki. Pu-
char wręczył Radny Rady Powiatu Kolbuszowskiego 
Grzegorz Romaniuk. 

Nagrodę Fair Play zdobyła drużyna KKS Ju-
nior Młodszy, która odebrała puchar od Trenera An-
drzeja Jaskota.

Puchar dla LKS Hucina za zajęcie III miejsca 
wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław 
Burek. Puchar dla drużyny „BELFER” Kolbuszowa 
za zajęcie II miejsca wręczył Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba. Zwycięska drużyna turnieju KKS KOLBU-
SZOWIANKA odebrała puchar od Starosty Kolbu-
szowskiego józefa Kardysia.

Przerywnikiem w rozgrywkach był mecz poka-
zowy z gościnnym udziałem drużyny Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. W meczu pokazowym dru-
żyn Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego pomiędzy 
drużyną Urzędu Marszałkowskiego wynikiem 7:6  za-
kończył się zwycięstwem drużyny Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego.
 Skład drużyny Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego:

Wojciech Cebula – kapitan, Ryszard Zieliński.
Bogusław Cieśla, Robert Trętowicz, Tomasz 

Grądzki, Sebastian Żuchowski, Witold Cesarz, An-
drzej Jaskot, Jan Ziobro, Rafał Szczęch.

Skład drużyny marszałka Województwa Pod-
karpackiego:

zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego - Kapitan.

Grzegorz Romaniuk, Tomasz Burdzy, Marek 
Grzesik, Paweł Ciejka, Leszek Oleszek, Paweł Gło-
wacz, Paweł Kopczyński.

Wspomnieć należy o bardzo dobrej postawie sę-
dziów, którzy podejmowali odpowiednie oraz stanow-
cze decyzję co pozwoliło zapobiec niesportowemu za-
chowaniu piłkarzy podczas rozgrywek.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś gratuluje i 
wręcza puchar za zajęcie I miejsca w PHLPN przed-
stawicielowi drużyny KKS KOLBUSZOWIANKA.  
        Fot. A. Jarosz

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Urzędu Marszałkowskiego wraz z organizatorami i zaproszonymi gość-
mi. Fot. A. Jarosz

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec wręcza 
pamiątkowy dyplom na ręce Wicemarszałka Zyg-
munta Cholewińskiego za udział w meczu pokazo-
wym. Fot. A. Jarosz
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 Podsumowując XI edycję PHLPN o Puchar Sta-
rosty Kolbuszowskiego można śmiało powiedzieć, iż 
została ona zakończona pełnym sukcesem organizato-
rów, zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz 
kibiców, którzy wspaniale dopingowali przez całe roz-
grywki swoje ulubione drużyny.            

Mając jeszcze w pamięci emocje jakie towarzy-
szyły nam poprzednim edycjom odliczamy godziny 
do rozpoczęcia XII edycji wierząc, iż będzie ona obfi-
towała w wiele pasjonujących stojących na wysokim 
poziomie meczy, a możemy śmiało przypuszczać, iż 
tak będzie, gdyż prawie wszystkie ekipy biorące udział 
w poprzednich edycjach zapowiedziały udział w ko-
lejnym turnieju. 

Wspaniała organizacja, niepowtarzalna atmosfe-
ra. Brawa dla Organizatorów! Zwycięska drużyna finałowych rozgrywek XI edycji PHLPN o Puchar Starosty Kolbuszowskiego KKS 

KOLBUSZOWIANKA wraz z organizatorami. Fot. A. Jarosz

Rozmowa z Wicestarostą Kolbu-
szowskim Wojciechem Cebulą.

Od trzech miesięcy jest pan wicestarostą. 
Co dla pana znaczy ta funkcja?

- Kiedy obejmowałem stanowisko Wice-
starosty zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to 
wielka odpowiedzialność i ciągła praca na rzecz 
mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego. Już po 
trzech miesiącach przekonałem się, że jest wiele 
problemów, których nie można rozwiązać od razu 
więc wymaga to dużego zaangażowania z mojej 
strony. Jestem jednak przekonany, że sprostam za-
daniom jakie stoją przede mną w tej kadencji tym 
bardziej, że osoby z którymi pracuję są przychyl-
ne jeżeli chodzi o współpracę.

Jaka odpowiedzialność i obowiązki się 
z tym wiążą?

- Formalnie jestem odpowiedzialny za czte-
ry Wydziały, w których pracuje wielu specjalistów 
z branży; architektury, budownictwa, ochrony 
środowiska, geodezji, kartografii oraz komunika-
cji i transportu. Poza tym jestem członkiem Rady 
Społecznej przy SP ZOZ w Kolbuszowej. Jako 
członek Zarządu Rady Powiatu mam styczność z 
wszystkimi sprawami bieżącymi co oznacza, że 
biorę czynny udział w podejmowaniu wszystkich 
decyzji związanych z funkcjonowaniem Powiatu 
jak również strategicznych dla naszego regionu. 
Moim obowiązkiem jest również angażowanie się 
w sprawy reprezentowania Powiatu w imprezach 
kulturalno-sportowych co jest dla mnie wielką 
przyjemnością. Jestem również odpowiedzialny 
za kontynuowanie prac rozpoczętych przez Pana 
Jana Wiącka przy budowie PSeAP.

Pracował pan w Urzędzie Gminy w Maj-
danie Królewskim jako inspektor do spraw 
księgowości, a następnie jako Kierownik 
Gminnego Zakładu Wodociągów Kanalizacji 
i Oczyszczania w Majdanie Królewskim - ja-
kie były pana obowiązki? 

- Moją historię z samorządem rozpocząłem 
w 2003 roku jako pracownik techniczny przy bu-
dowie Sali sportowej w Gimnazjum w Majdanie 
Królewskim a następnie jako Inspektor ds. księ-
gowości.  Zajmowałem się płacami i rozliczenia-
mi z ZUS oraz Urzędem Skarbowym. Od 1 paź-

Poznaj nowego wicestarostę!
dziernika 2008 roku objąłem stanowisko Kierow-
nika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie po-
znałem co to praca w terenie i problemy lokal-
ne mieszkańców gminy. Pod koniec 2009 roku 
zakończyła się w Majdanie Królewskim inwe-
stycja związana z infrastrukturą transmisji da-
nych, co przybliżyło mnie do tematyki związa-
nej z tą branżą.

Jakieś znaczące sukcesy?
- Nie jestem zwolennikiem próby określe-

nia własnych sukcesów tym bardziej, że pracuję 
w służbie publicznej a to oznacza zgodę na cią-
głą pracę na rzecz mieszkańców, którzy obdarzy-
li mnie mandatem zaufania z którego tak napraw-
dę trzeba się rozliczyć. Jeżeli ludzie mi ufają to 
oznacza dla mnie sukces!

Czy zmiana stanowiska na wicestarostę 
kolbuszowskiego to awans?

- Jak już powiedziałem służba publiczna to 
nie oklaski i chwała przy okazji zakończenia in-
westycji czy imprez okolicznościowych ale to 
godne i właściwe reprezentowanie lokalnej spo-
łeczności. „Sukces ma ojców wielu a porażka jest 
sierotą” jeżeli nie jest się gotowym na porażkę to 
lepiej nie wychodzić z domu.

Od czego pan zaczął?
- Obecny Starosta Józef Kardyś przedsta-

wił mnie załodze Starostwa i jako osoba pracują-
ca w administracji publicznej od wielu lat, wpro-
wadził mnie w tematykę związaną z funkcjono-
waniem Starostwa i spraw bieżących. Początek 
mojej pracy w Starostwie przypadł na przełomie 
roku więc nie było czasu na „ceremonie” tylko od 
razu praca! Budżet, nowe inwestycje, współpra-
ca z Samorządami Gminnymi w sprawach aktual-
nych porozumień zawartych w poprzednich latach.

Co dla Pana – Wicestarosty Kolbuszow-
skiego jest największym problemem  w powiecie?

- W poprzedniej kadencji byłem Wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu i przez te cztery 
lata głównym problemem była oczywiście budo-
wa infrastruktury drogowo-mostowej. Ale dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem i Wój-
tami Gmin udało się osiągnąć bardzo wiele przez 
wspólne finansowanie i realizację zadań. Obecna 
kadencja niesie nowe wyzwania dla samorządu 
związane ze służbą zdrowia i oświatą. Mamy tu-

taj do czynienia głównie z problemem kadrowym 
w szpitalu w Kolbuszowej ponieważ brakuje leka-
rzy na niektórych oddziałach a głównie ginekolo-
giczno-położniczym. Ciągłe starania Zarządu Po-
wiatu, Dyrektora Szpitala i wielu osób zaangażo-
wanych w funkcjonowanie SP ZOZ w Kolbuszo-
wej mogą przynieść wymierne efekty w postaci do-
brze prosperującej jednostki. Jeżeli chodzi o oświa-
tę, to już nie pierwszy rok kiedy mamy do czynie-
nia z niżem demograficznym ale również migracją 
Polaków co w efekcie przynosi nam coraz mniej-
szą liczbę uczniów w szkołach. Pragnę zaznaczyć 
jednak, że jest sporo osób, które próbują zbić ka-
pitał polityczny poprzez populizm a niekiedy i fi-
nansowy na trudnej sytuacji w służbie zdrowia czy 
oświacie, co przysparza wielu dodatkowych pro-
blemów. Wypowiedzi w lokalnej prasie osób nie-
kompetentnych i często nieodpowiedzialnych pod-
nosi tylko niepokój wśród mieszkańców i nakręca 
spiralę niepewności jutra. Nikt z zewnątrz nie ma 
takiego wpływu na nasze środowisko jak my sami.

W imieniu czytelników „Przeglądu Kolbu-
szowskiego” dziękuję za rozmowę.

Anna Jarosz

Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula. 
         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 

 W dniu 27 stycznia 2011 roku od-
była się III Sesja IV Kadencji Rady 
Powiatu w Kolbuszowej. Obrady roz-
począł Przewodniczący Rady Powia-
tu Mieczysław Burek, który przedstawił 
Radnym 12 – punktowy porządek obrad.  

Po przyjęciu przez Radę protokołu z poprzedniej 
Sesji, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś przedstawił 
informację o pracy Zarządu od ostatniego posiedzenia.

SPRAWozDAniE o STAniE 
BEzPiECzEńSTWA i PoRząDKU 

PUBliCznEGo W PoWiECiE  
zA 2010R.

Istotnym punktem Sesji było rozpatrzenie 
przez Radę sprawozdania Starosty Kolbuszowskie-
go z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku w 2010 roku. 

Komisja została powołana w celu realizacji 
zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określo-
nych w ustawach w zakresie porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli.

W skład Komisji wchodzą Przewodniczący 
Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, członko-
wie – osoby delegowane przez Radę Powiatu: Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Stefan Orzech i Rad-
ny Rady Powiatu Jan Wiącek. Osoby oddelegowa-
ne przez Komendanta Powiatowego Policji w Kol-
buszowej: Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Zbigniew Bazan oraz Zastępca Naczel-
nika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Ewa 
Sęczkowska. Osoby powołane przez Starostę Kolbu-
szowskiego: Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Kró-
lewski, Maria Wesołowska – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, Katarzyna Chudzik – Kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prokurator 
delegowany przez Prokuratora Rejonowego w Kol-
buszowej: Jerzy Tokarz – Prokurator. 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa była 
oparta na rocznym planie działania Komisji. Pod-
czas spotkań została poruszona sprawa stanu bez-
pieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego powia-
tu. Zwrócono uwagę na problem zbierania i usuwa-
nia potrąconych oraz padłych zwierząt domowych i 
leśnych na drogach. Dodatkowo podczas spotkań po-
ruszano problem organizacji form zbiorowego wy-
poczynku dzieci i młodzieży.

 WyBóR CzłonKóW RADy 
SPołECznEj SAmoDziElnEGo 
PUBliCznEGo zESPołU oPiEKi 
zDRoWoTnEj W KolBUSzoWEj

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w 
sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kolbuszowej. 

Przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
działa rada społeczna, która jest organem inicjują-
cym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył za-

Z prac rady powiatu
kład, oraz organem doradczym kierownika publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej. W skład rady spo-
łecznej wchodzą: Starosta Józef Kardyś – jako prze-
wodniczący rady; przedstawiciel wojewody Janusz 
Starzec, oraz członkowie reprezentujący poszczegól-
ne gminy powiatu: Stefan Wrzask, Stanisław Bryk, 
Marian Indyk, Wojciech Cebula, Jan Wiącek, Hen-
ryk Wojdyło, Józef Fryc. W posiedzeniach plenar-
nych rady społecznej uczestniczy kierownik publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej oraz przedstawicie-
le organizacji związkowych.

W posiedzeniach rady społecznej, mają prawo 
uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych. Do zadań rady 
społecznej należy: przedstawianie podmiotowi, który 
utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wnio-
sków i opinii w sprawach:
 a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie pu-

blicznego zamówienia na świadczenia zdrowot-
ne,

 b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia 
darowizny nowej aparatury i sprzętu medyczne-
go,

 c) związanych z przekształceniem lub likwidacją za-
kładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ogra-
niczeniem działalności,

 d) przyznawania kierownikowi zakładu nagród,
 e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-

prawnej o zarządzanie publicznym zakładem opie-
ki zdrowotnej z kierownikiem zakładu; przedsta-
wianie kierownikowi publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:

 a) planu finansowego i inwestycyjnego,
 b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwe-

stycyjnego i finansowego,
 c) kredytów bankowych lub dotacji,
 d) podziału zysku; uchwalanie regulaminu swojej 

działalności oraz przedkładanie regulaminu do za-
twierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład; za-
twierdzanie regulaminu porządkowego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej; dokonywanie okre-
sowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 
osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłą-
czeniem spraw podlegających nadzorowi medycz-
nemu; przedstawianie wniosków organowi finan-
sującemu określony zakres działalności, w które-
go imieniu rada społeczna wykonuje swoje zada-
nia; opiniowanie wniosku kierownika szpitala; do-
konywanie innych zadań określonych w ustawie i 
statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

PoDjęCiE UChWAły W SPRAWiE 
oDDElEGoWAniA DWóCh 
RADnyCh RADy PoWiATU  

W KolBUSzoWEj Do SKłADU 
KomiSji BEzPiECzEńSTWA  
i PoRząDKU PUBliCznEGo

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego jest Komisją ustawową i w pewnym 
stopniu jej kompetencje pokrywają się z Komi-
sją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeń-

Wybrani Radni Rady Powiatu w Kolbuszowej do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 
Stanisław Kopeć i Henryk Wojdyło. Fot. A. Jarosz

stwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu. No-
wymi jej członkami zostali Radni: Stanisław Ko-
peć i Henryk Wojdyło.

RADni PoDjęli UChWAły
Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące 

uchwały: 1. W sprawie zawarcia Porozumienia pomię-
dzy Wojewodą Podkarpackim, a Powiatem Kolbuszow-
skim dotyczącego przyjęcia przez Powiat niektórych za-
dań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji woj-
skowej w 2011 roku z zakresu administracji rządowej. 
2. W sprawie zlecenia realizacji zadań, wynikających z 
ustawy o pomocy społecznej, a przypisanych ośrodkom 
adopcyjno – opiekuńczym oraz zawarcia porozumienia 
dotyczącego powierzenia Miastu Rzeszów zadań z za-
kresu pomocy społecznej świadczonych na rzecz Po-
wiatu Kolbuszowskiego.  3. W sprawie zmian w bu-
dżecie powiatu kolbuszowskiego na 2011r.
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Osoby, które przeżyły w jednym związku mał-
żeńskim, co najmniej 50 lat nagradzane są w naszym 
kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. specjal-
nym medalem przyznawanym przez Prezydenta 
RP. W jego imieniu szacownych jubilatów odzna-
czył gospodarz gminy Jan Zuba. Wraz z życzeniami 
zdrowia oraz kolejnych wspaniałych rocznic pary 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz upo-
minki w postaci albumów książkowych. 

W tym roku „złote gody” obchodzili: 
Augustyn Stanisław i Genowefa z Kolbu-

szowej Górnej 
Bieleń Tadeusz i Maria z Kłapówki

Medale „za długoletnie pożycie małżeńskie”
10 par z Gminy Kolbuszowa świętowało jubileusz 50–lecia związ-

ku małżeńskiego. Z tej okazji 5 lutego w Centrum Kultury Wsi w Kol-
buszowej Górnej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego „zło-
te pary” zostały odznaczone medalami Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dniu jubileuszu - 50 lat po wypowiedzeniu sakramentalne-
go „tak” małżonkom towarzyszyli najbliżsi oraz przedstawiciele władz 
miejskich: Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Marek Opaliński Prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm 
RP. Ceremonię poprowadziła kierownik USC Anna Pastuła. 

Biesiadecki Tadeusz i Zofia z 
Kolbuszowej Dolnej

Blat Stanisław i Kazimiera z 
Kolbuszowej Górnej

Czochara Jan i Zofia z Kolbuszowej
Ofiara Jan i Bronisława z Przedborza
Salach Tadeusz i Cecylia z Kolbuszowej 

Górnej
Smyrski Stanisław i Matylda z Kolbuszo-

wej Górnej
Sudoł Jan i Zofia z Kolbuszowej
Sudoł Władysław i Teofila z Widełki
Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć ży-

czeń i gratulacji a przy lampce szampana wznie-

siono toast za zdrowie świętujących. Następnie 
przy akompaniamencie kapeli Władysława Po-
gody i słodkim poczęstunku wspominali wspól-
nie spędzone lata.

Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, 
które osiągnęły wymagany staż (co najmniej 50 
lat) i są zainteresowane otrzymaniem medalu od 
Prezydenta RP o kontakt z naszym USC (tel. 17 
2271 513). W szczególności prosimy o informacje 
od tych par, które brały ślub poza Kolbuszową, a 
obecnie zamieszkują na naszym terenie.

Z powodu śmierci

Śp.

aNTONIeGO FRączKa

wyrazy głębokiego współczucia

RODzINIe

składa 

Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec

Rodzinie Zmarłego

Śp.

aNTONIeGO FRączKa

wyrazy głębokiego współczucia

składają:
Starosta, 

Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady 

oraz Radni 
Powiatu Kolbuszowskiego

Rodzinie zmarłej

Śp. 
Bronisławy zaJąc

Wieloletniej Oddziałowej Oddziału 
Nefrologii i Dializoterapii SP ZOZ 

w Kolbuszowej

wyrazy najgłębszego żalu
i współczucia

składają:
Starosta, Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady oraz Radni 
Powiatu Kolbuszowskiego
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W niedzielny wieczór 16 stycznia br. 
w hali sportowej  Liceum Ogólnokształ-
cącego odbył się Koncert Noworoczny w 
wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Staro-
miejskiej. Koncert  zgromadził tłumy kol-
buszowian, którzy przez blisko 2 godziny 
mogli wysłuchać utworów przygotowa-
nych przez muzyków z Krakowa. 

Koncert Noworoczny

Orkiestra pod batutą Wiesława Olejnicza-
ka  zaprezentowała między innymi:  HOCUSPO-
CUS, ARIA ZE ŚMIECHEM z operetki „LA PE-
RICOLA” ,ORIENT EXPRESS, ŻOŁNIERSKA 
PIOSENKA, STARGATE a także przeboje Mi-
chaela Jacksona. Przed publicznością wystąpi-
ły wokalistki Katarzyna Słota Marciniec i Ka-
mila Zarębska.

Podczas koncertu wolontariusze Regional-
nej Fundacji Rozwoju SERCE przeprowadzili 
zbiórkę na fundusz stypendialny dla młodzieży 
uzdolnionej muzycznie, na który zebrali kwotę 
1068,50 złotych.

Tuż po zakończeniu występu zostały wrę-
czone kwiaty. Odebrali je założyciel i dyrygent 
orkiestry Wiesław Olejniczak solistki -K. Mar-
ciniec i K. Zarębska, dyrektor LO w Kolbuszo-
wej K. Zembrowska oraz prowadząca Elżbieta 
Lewicka Redaktor Radia Rzeszów.

KOS jest orkiestrą o młodzieżowym big ban-
dowym brzmieniu, z dominującym repertuarem mu-
zyki rozrywkowej, uzupełnianej o dynamiczne cho-
reograficzne show. Orkiestra za występy otrzyma-
ła szereg nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.

Wieczorny koncert otworzył Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej oraz Marek Opaliński Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, którzy przywitali za-
proszonych gości oraz przybyłych mieszkańców.

Naszemu koledze i przyjacielowi 

BOGuSławOwI GuL
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

MaMy 
śp. Bronisławy GuL

oraz całej rodzinie zmarłej

składają 
Członkowie Akcji Katolickiej 

przy Kolegiacie Kolbuszowskiej

córce zmarłej
Śp. 

Bronisławy zaJąc

Wieloletniej Oddziałowej Oddziału 
Nefrologii i Dializoterapii SP ZOZ 

w Kolbuszowej

wyrazy najgłębszego żalu
i współczucia

składają:
Ordynator i Personel Medyczny

Oddziału Nefrologii i Dializoterapii 
SP ZOZ w Kolbuszowej

Pani 

IzaBeLLI wILK
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

TaTy 

składają 

Współpracownicy Fundacji  
na Rzecz Rozbudowy Szkoły Nr 2 

w Kolbuszowej 
oraz Edward Popiel i Marian Kiwak
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Ponad 170 osób wzięło udział w XIV Otwartych Mistrzo-
stwach Kolbuszowej w Slalomie Gigancie o Puchar Burmi-
strza Kolbuszowej. Narciarska rywalizacja rozegrała się 21 i 
28 stycznia br. w Krynicy Zdroju na stoku „Azoty”. 

Zawodnicy startowali w 6 kategoriach: kategoria szkoła podstawowa 
dziewczęta i chłopcy, kategoria szkoły gimnazjalne i licea dziewczęta i chłop-
cy oraz kategoria seniorów kobiety i mężczyźni. Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco 

Kategoria szkoła podstawowa: 
Dziewczęta 
Barnat Aleksandra 1:04.55  Kolbuszowa
Jezuit Wiktoria  1:05.22  Kolbuszowa
Koczynasz Julia 1:06.85  Rzeszów
Ungiert Magdalena 1:12.33  Kolbuszowa
Cichoń Maja  1:13.12  Kolbuszowa Dolna

Chłopcy 
Kiszka Bartosz  57.21  Janów Lubelski
Kobiernik Adam 57.71  Rzeszów
Pelc Kacper  58.07  Rzeszów
Dziewic Dawid 1:00.04  Mielec
Mazur Wojciech 1:01.12  Janów Lubelski

Kategoria szkoły gimnazjalne i licea 
Dziewczęta
 Szabarkiewicz Karolina 1:14,90  Kolbuszowa
Fryc Monika  1:14,98  Kolbuszowa
Warpechowska Urszula 1:15,13  Zaklików
Wyka Magdalena 1:19,83  Kolbuszowa
Olszewska Dajana 1:19,26  Rzeszów

Otwarte Mistrzostwa w Slalomie Gigancie

Chłopcy
Starzec Maksymilian 1:04,00  Kolbuszowa
Ziółkowski Bartłomiej 1:06,90  Zaklików
Harchut Kamil  1:10,22  Kolbuszowa
Lech Marcin  1:10,90  Rzeszów
Szabarkiewicz Jakub 1:11,09  Kolbuszowa

Kategoria seniorzy
Kobiety          
Bilska Agnieszka  Rzeszów
Kożuchowska Małgorzata Kolbuszowa
Chmielowiec Halina  Kolbuszowa

mężczyźni 
Miłoś Marcin   Kolbuszowa
Ziobro Jan   Olchowa
Szabarkiewicz  Tadeusz  Kolbuszowa
Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Kolbuszowej odbyły się po raz 14. 

Przyciągają z roku za rok coraz to większą rzeszę zainteresowanych, czego 
dowodem jest liczba osób biorących udział w zawodach. Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej składa podziękowania organizatorom za przygotowanie i pro-
wadzenie turnieju na ręce Grzegorza Gembarowskiego oraz Macieja Cicho-
nia. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Kolbuszowej wręczane przez Marka Gila Zastępcę Burmistrza Kolbuszowej. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Międzynarodowy Halowy Turniej
Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Burmistrza Kolbuszowej

W sobotę 12 lutego br. w hali Liceum Ogólnokształcące-
go odbył się VI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet Juniorek o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.

Wśród zespołów które wzięły udział w turnieju znalazły się cztery ze-
społy ze Słowacji: STICH Humenne, OA Presov, VVS Stropkov, FK  Spisska 
Nova Ves oraz zespoły Medyk Konin i Sokół Kolbuszowa Dolna.

Po zaciętej walce ostateczne miejsca w zawodach ukształtowały się 
następująco:

Medyk Konin

VVS Stropkov
STICH Humenne
Sokół Kolbuszowa Dolna
OA Presov
FK Spisska Nova Ves
Wybrano także Miss Turnieju Którą została Aleksandra Ciha (Presov), 

królową strzelczyń została Paula Wiśniewska (Konin) a najlepszą bramkar-
ką Romana Valusowa (Stropkov).
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Podczas zawodów obecny był trener Reprezentacji Polski kobiet Roman jasz-
czak, który poprowadził zespół z Konina.

Zmagania naszych zawodniczek obserwował również Przewodniczący Wy-
działu Młodzieżowego i Piłki Kobiecej Podkarpackiego ZPN  janusz Szczupak.

Turniej poprowadzili sędziowie Ryszard Zygmunt oraz Magda Czachor.

„Babcia jest miła i zawsze uśmiechnięta
Kocha swoje małe i duże wnuczęta
 To naprawdę trzeba przyznać
 Dziadek fajny jest mężczyzna ”

 W niedzielę 6 lutego 2011 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie uro-
czyście obchodzono Dzień Babci i Dziadzia. Na spotkanie zostali zaproszeni babcie 
i dziadkowie uczniów klas 0- III oraz przedstawiciele władz. Swoją obecnością za-
szczycili nas: Ks. Dziekan- Prałat Kazimierz Osak, Poseł na Sejm RP p. Zbigniew 
Chmielowiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Stefan Orzech,  Burmistrz Kol-
buszowej p. Jan Zuba z żoną , Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marek Opaliński,  
Radny Rady Miejskiej  p. Józef Jakubczyk, sołtys Kupna p. Stanisław Czesnowski, 
przew. Rady Rodziców p. Danuta Hałdaś .

Uczniowie poszczególnych klas przedstawili program artystyczny przygoto-

Kochana  Babciu, Kochany Dziadziu 

wany wspólnie  z wychowawcami i złożyli swo-
im babciom i dziadkom z serca płynące życzenia. 
Były wiersze, piosenki, tańce, pokaz mody dla bab-
ci i dziadzia  oraz wiele serdeczności. Sala gimna-
styczna odświętnie udekorowana wypełniona była 
po brzegi gośćmi –całe rodziny przybyły, by oka-
zać szacunek i wdzięczność babciom i dziadkom.  
Uroczystość uświetniła swoim występem kapela 
ludowa „ Lesianie z Kupna ”. Babcie i dziadkowie 
z prawdziwą przyjemnością, przy herbatce i domo-
wych wypiekach mam uczniów, wsłuchiwali się w 
ludowe piosenki i przyśpiewki.

Gorące podziękowania wszystkim przybyłym 
gościom oraz rodzicom za pomoc w przygotowa-
niu  uroczystości składają Dyrektor i Rada Pedago-
giczna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie.

(-)
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Przypominamy…

Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej przybyły ze Starej Wsi koło Brzozowa do Weryni w 1902r. 
Fundatorką tej placówki była hrabina Natalia Tyszkiewicz, która 
przekazała siostrom jeden z dworskich budynków, gdzie utworzo-
no ochronkę dla dzieci. Siostry Służebniczki przebywały na Wery-
ni 22 lata i z dniem 1 września 1924r. przeniosły się do Kolbuszo-
wej. Funkcjonowanie placówki w Weryni, a potem w Kolbuszowej 
zapewniała praca na roli, deputat od hrabiego Tyszkiewicza w na-
turze ( zboże, ziemniaki, mleko, nafta, opał) oraz pensje pieniężne. 

W 1942 r. w czasie II wojny światowej, w czasie epidemii 
czerwonki i tyfusu władze okupacyjne zezwoliły miastu na prowa-
dzenie szpitala zakaźnego. Zakaźnie chorymi zajęły się Siostry Słu-
żebniczki. Po wojnie siostry stanowiły dość liczny personel szpita-
la powiatowego w Kolbuszowej. Z ich pracy zadowolony był ów-
czesny dyrektor Stanisław Krzaklewski. Ponadto siostry w tym cza-
sie prowadziły również ochronkę i tak bardzo wówczas potrzebny 
po wojnie sierociniec. W latach 50-tych ubiegłego stulecia antyko-
ścielne działania władz komunistycznych doprowadziły do  zwol-
nienia sióstr ze szpitala. 

Pierwsze pięć sióstr ze szpitala lokalne władze komunistyczne 
zwolniły 14 lipca 1950r., było to związane z nadchodzącym świętem 
Polski Ludowej – 22 Lipca. Ostatnią siostrę zwolniono ze szpitala w 
1964r. W okresie komunistycznej walki z Kościołem władze Polski 
Ludowej systematyczne utrudniały życie siostrom zakonnym i po-
stanowieniem Sądu Powiatowego w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 
1970r. nieruchomości Sióstr Służebniczek w Kolbuszowej przejął 
Skarb Państwa. nieruchomość ta stanowiła obszar o powierzchni 
74,5 arów wraz z zabudowaniami. W ich pomieszczeniach lokal-
ne władze umieściły przedszkole państwowe, a w 1976r. Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kolbuszowej przejęła 
działkę o powierzchni 33 arów i wybudowała na odebranej wła-
sności sióstr sklep spożywczy, oraz jeden budynek przekazano 
na muzeum Kultury ludowej z działką o powierzchni 11 arów. 
I w taki to sposób, decyzją komunistycznego  Sądu Siostry Służeb-
niczki utraciły swój dobytek, który był w ich posiadaniu od 1924r. 
W 1986r. przedszkole państwowe opuściło pomieszczenia budyn-
ku Sióstr Służebniczek. Siostry zwróciły się z prośbą do ówczesne-
go wojewody rzeszowskiego o przyznanie im tego zdewastowane-
go lokalu po przedszkolu. Odpowiedź wojewody była negatywna. 

Mijały lata. 23 maja 1989r. weszła w życie ustawa o stosunku 
Państwa do Kościoła i na jej mocy  w dniu 12 lipca 1991r. Sąd Wo-
jewódzki w Rzeszowie wydał decyzję, na mocy której Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek Starowiejskich odzyskało prawo własności za-
branej w 1970r. Po odebraniu części tej nieruchomości (bez „Samu” 
i Muzeum) Siostry Służebniczki postanowiły wybudować swój nowy 
dom. Władze zakonne w Starej Wsi wyraziły zgodę na budowę nowe-
go domu. Budowa trwała dwa lata. Fundusze na jego budowę siostry 
uzyskały ze środków zgromadzenia i dobrowolnych ofiar wiernych. 

1 września 1996r. siostry wprowadziły się do nowego domu, a 
po dwóch tygodniach uruchomiły ochronkę dla dzieci. Obecnie sio-
stry prowadzą Przedszkole Niepubliczne. W Kolbuszowej przebywa-
ją 4 Siostry w tym: dwie katechetki, zakrystianka i przedszkolanka.

Ponad stuletnia obecność Sióstr Służebniczek na naszym te-
renie wpisała chlubną kartę w dziejach naszego  regionu, miasta i 
parafii. 

S. Gorzelany

27 lutego 1970r. – mocą Sądu Powiatowego w Kolbuszowej Skarb Państwa przejął nierucho-
mości zakonne w Kolbuszowej.

Stary i nowy dom Służebniczek w Kolbuszowej.

fot. Jan Skowroński

Siostry i dzieci z ochronki. Rok. 1936.     Fot. Arch.
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r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PRomoCyjnE CEny

NA WyKonyWAniE zDjęĆ!!!

17 28 37 295
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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
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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/

rejestracja:telefon: 17 22 74 739; 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

hurtownia artykuŁów elektrycznych
oferujemy pełny asortyment do instalacji elektrycznej  

i nie tylko.

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

sp. z o. o.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną.
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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


