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Kolbuszowskie Spotkania Orkiestrowe 
..Na falach Nilu" 

Krakowska Orkiestra Staromiej
ska z Krakowa zwyciężyła tegorocz
ne Kolbuszowskie Spotkania Orkie
strowe „Na falach Nilu". W tym roku 
po raz pierwszy wystąpiły orkiestry z 
zagranicy. Spotkania miały charakter 
konkursowy, orkiestry ubiegały się o 
„Złotą falę Niłu". Impreza odbyła się 
2 czerwca na kolbuszowskim rynku. 

Podczas spotkania można było usłyszeć 
orkiestrę ciętą, z Hradec Kralove z Czech, or
kiestrę dętą Fanfares of Lwów ze Lwowa, Ba-
tiyasz Fuvoszenekar z Węgier, Dechovy Or

chestr Brczno ze Słowacji. Nie zabrakło także 
orkiestr z Polski: Krakowskiej Orkiestry Sta
romiejskiej z Krakowa, Orkiestry Dętej Ko
palni Węgla Kamiennego „Pokój" z Rudy Ślą
skiej oraz Orkiestry Dętej Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej. 

Nagrodę w tegorocznych spotkaniach 
,Złotą Falę Nilu" otrzymała Krakowska Orkie
stra Staromiejska obchodząca jubileusz 25-le-
cia. Buława Walentego Kaziora , powędrowała 
do jej dyrygenta Wiesława Olcjniczka. 

J. Mazur 

Laureaci konkursów wojewódzkich 
W środę 5 czerwca br. w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Kolbuszowej odbyło się spotkanie z naj
lepszymi uczniami powiatu kolbuszow-
skiego. Uczniowie zostali docenieni za 
osiągnięcia w olimpiadach i konkur
sach przedmiotowych odniesionych na 
szczeblu wojewódzkim. 

W spotkaniu, którego gospodarzami byli 
poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz 
Ewa Nowak Prezes Fundacji Serce, uczestniczy
li laureaci, dyrektorzy szkół, inspektor oświaty, 
nauczyciele oraz włodarze gmin. 

W ramach podziękowań za osiągnięte wy
niki poseł wręczył laureatom dyplomy oraz na
grody książkowe. Uczniów ze swoich gmin na
grodzili również Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba, wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Galek, 
wójt Gminy Raniżów Daniel Fila, wójt Gmi
ny Dzikowiec Krzysztof Klecha. Podziękowa
nia otrzymali także nauczyciele wspierający 
uczniów w przygotowaniach do konkursów. 

Laureatami z Gminy Kolbuszowa zostali: 
Aleksander Wiącek - fizyka, matematyka, 

technika, chemia, informatyka 
Jakub Posłuszny -matematyka, informatyka 

Bartłomiej Biesiadecki - fizyka 
Maciej Zwofski - biologia 
Kamila Barczak- j . angielski 

cd. na str. 9 
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Madame, Pedagog comme il faut! 
Nikt nie zna ścieżek gwiazd; 
Wybrańcem kto wśród nas? 
Zapukał ktoś... 
To do mnie gość?! 

Więc bardzo proszę, wejdź, 
Tu siadaj, rozgość się 
I zdradź mi, kim tyś jest, Madame! 

Edward Stachura 

Gdy spytasz o Madame w Kolbuszowej i 
okolicy, każdy od razu będzie wiedział, o kim 
mówisz. Dlaczego? 

Pani Profesor Joanna Zioło to człowiek - in
stytucja: romanistka, nauczycielka i wychowaw
czyni wiciu pokoleń licealistów. Wolontariuszka 
w sprawach dużych i małych. Pozytywnie wpły
nęła na życie wielu z nas. Zapoczątkowała współ
pracę naszego miasteczka z francuskim Ploermel, 
tam też, gdy mowa o Polsce, skojarzenie pierwsze 
jest: Madame Żoana. a potem dopiero - Kolbuszo
wa (sprawdziłam!). 

Czas płynie, a Ona nic zmienia się: kształci, 
podtrzymuje kontakty z Francją. Pomaga. Zaw sze 
obecna i radośnie witana na jubileuszach swoich 
wychowanków, którzy podziwiają jej siły i za
zdroszczą: jedni po cichu, inni głośno, bo razem z 
ostatnimi opuszcza miejsce spotkań 

i . . . wcale nie jest zmęczona! Pamięta z pew
nością każdego ucznia. Przed takimi Pedagogami 
chylić należy czoło. 

- Skąd u Pani tak doskonała znajomość 
języka francuskiego? 

Muszę szczerze wyznać, że to z językiem 
polskim miałam spore kłopoty. Urodziłam się we 
Francji i po francusku mówiłam, od kiedy w ogó
le zaczęłam mówić. Bardzo wcześnie zapisano 
mnie do prywatnej szkoły katolickiej, gdzie ja i 
moja kuzynka byłyśmy jedynymi cudzoziemka
mi. W domu rodzice mówili do mnie po polsku, 
aleja odpowiadałam im po francusku. 

- Więc pytanie pierwsze powinno wobec 

tego brzmieć: skąd tak dobrze zna Pani język 
polski? jaką drogę Pani odbyła, by mieć dobre 
wykształcenie? 

W marcu 1939 roku przyjechałam z mamą 
i bratem do Polski, powodem było wybudowanie 
domu na ojcowiźnie, ponieważ na stare lata rodzi
ce planowali powrót do kraju. Wc wrześniu tegoż 
roku dom byl gotowy, w tzw. stanie surowym. Po
wrót do Francji okazał się jednak niemożliwy w 
związku z wydarzeniami historycznymi, które spo
wodowały rozstanie z ojcem na 20 lat. 

- Zatem została Pani w naszym pięk
nym kraju... 

Tak, zostałam w Polsce... Szkołę podstawo
wą ukończyłam w Wielowsi u Sióstr DominikaneL 
później program pierwszej i drugiej klasy gimna
zjalnej realizowałam w tzw. tajnym nauczaniu. 
Po wyzwoleniu zdałam egzamin do trzeciej klasy 
Gimnazjum i Liceum Hetmana Jana Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu. Wybrałam język francuski, który 
towarzyszył mi aż do matury. Był to obok biologii 
najukochańszy przedmiot szkolny, tym bardziej że 
wykładowcą był bardzo przystojny Francuz pol
skiego pochodzenia. Po maturze pomyślałam, że 
należy pozostać wierną ukochanemu przedmioto
wi i złożyłam dokumenty na Katolicki Uniwersy
tet Lubelski na filologię romańską. W czasie stu
diów mogłam dokonać wyboru specjalizacji: wy
dawnictwo, bibliotekarstwo ewentualnie specjali
zację pedagogiczną. 

Bez namysłu wybrałam wydawnictwo i od
byłam staż w warszawskim PAX-ie. Zawód na
uczycielki nie wchodził w grę, po ukończeniu stu
diów i odbyciu stażu zaproponowano mi pracę wła
śnie w PAX-ie. Ze względu na zaistniałe w domu 
okoliczności musiałam odmówić. 

- Została Pani nauczycielką, jak to się 
zaczęło? 

Moim zdaniem los okazał się zbyt szorst
ki, czyniąc mnie nauczycielką i pewnie dlatego 
w nagrodę na mojej drodze zawodowej postawił 
te osoby, które stały się dla mnie drogowskazem. 

Pomogła mi bardzo na 
początku mojej kariery 
zawodowej osoba, któ
rej w tym względzie 
bardzo wiele zawdzię
czam: Pani Eleonora 
Kawowa - metodyk ję
zyków obcych, genna-
nistka z wykształcenia 
znająca biegle język an
gielski oraz biernie ję
zyk francuski. Kolbu
szowa przypadła jej do 
serca, skoro przez bar
dzo wiele lat dwa razy 
w miesiącu hospitowa
ła moje lekcje, udzie
lała bardzo dokładne

go instruktażu na temat przeprowadzanych lekcji; 
była bardzo surowa w ocenie pracy nauczyciela, 
również jego stosunku do ucznia. Czasem trzeba 
było przełknąć gorzką pigułkę. To ona jednak w 
pewnym sensie uczyła mnie pokory i wrażliwości 
na problemy młodych ludzi. Nic było tłumaczenia, 
jej zasada brzmiała: „nauczycielka nie ma męża, 
nie ma dzieci i nie liże podłóg w domu". 

- Ilu uczniów poszło w Pani ślady? 
Licząc tych, którzy byli moimi uczniami oraz 

uczniami moich byłych wychowanek romanistek 
(mam na myśli pp. łrenę Salach i Martę Popie
larz), jest ich około trzydzieściorga. Rozpierzchli 
sic po całym świecie. Żyjąi pracują m.in. w Tune
zji, Francji, Niemczech. Są też tacy, klórzy studiu
jąc inne kierunki, opanowali biegle język francu
ski. Byli lub są wykładowcami na zagranicznych 
uniwersytetach, posługując się tym językiem. Je
stem z nich bardzo dumna. Osiągnięcia w pracy 
zawodowej zawdzięczają oczywiście sobie, swo
jemu zamiłowaniu, uporowi i systematyczności. 
Do dziś z wieloma z nich utrzymuję kontakt tele
foniczny lub listowny. Pamiętam niemal wszyst
kie imiona i nazwiska moich wychowanków, to 
moja wielka rodzina. 

- Pojawiały się nagrody za Pani pracę? 
Tak, byłam nagradzana: otrzymałam list 

uznaniowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania, 
nagrodę pieniężną kuratora oraz dyrektora szkoły. 

Zajęłam pierwsze miejsce w konkursie ogło
szonym przez Kuratorium i Instytut Kształcenia 
Nauczycieli w Rzeszowie za pracę pt. "Tworzenie 
systemu wychowawczego i badanie jego efektyw
ności". Zdobyłam również tytuł laureata w konkur
sie ogłoszonym przez "Głos Nauczycielski" za pra
cę pt." Ja i młodzież." 

- Jakich uczniów lubiła i ceniła Pani 
najbardziej, a o których lepiej nie pamiętać? 

Najłatwiej byłoby odpowiedzieć: tych, któ
rzy uzyskiwali najlepsze oceny z mojego przed
miotu. Ale nie byłoby to prawdą. Wyznam, że z 
każdym rokiem stawałam się bardziej wyrozumia
ła, a więc pupilem mógł być nie tylko uczeń piąt
kowy, ale również mający kłopoty z tym przed
miotem z powodu braku uzdolnień. Tu w spomnieć 
muszę śp. Prof. Władysława Burkiewicza, które-
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go bardzo ceniłam. Zwierzałam mu się często, ma
jąc wątpliwości, jaką ocenę postawić. Pan profe
sor brał zawsze w obronę ucznia, tłumacząc to ta
kim przykładem: miał kiedyś ucznia, którego trze
ba było nauczyć poprawnej polszczyzny, dziś jest 
on misjonarzem, mówi nie tylko pięknym języ
kiem ojczystym, ale również językami obcymi i 
narzeczami plemion, którymi się opiekuje. „Daj
my szansę młodemu człowiekowi, nasz przedmiot 
nie jest pępkiem świata" - mawiał zacny profesor 
Władysław Burkiewicz. 

- Skąd pomysł współpracy z francuskim 
Ploermel? Czy od razu spotkał się on z entu
zjazmem władz? 

Nie zapomnę ostatniej lekcji przez odejściem 
na emeryturę. Starałam się myśłeć o wszystkim in
nym, tylko nie o tym, że żegnam moich uczniów, 
moją ukochaną salę lekcyjną, wystrój i wyposaże
nie, w które włożyłam cały swój zapał. Dziwiłam 
się samej sobie: jak to? przecież nie chciałam być 
nauczycielką, więc skąd ten żal? Jak już wspomnia
łam, los bywa przekorny, nie wierzę w powiedzenie, 
że człowiek jest kowalem własnego losu. W moim 
przypadku to on przejął rolę kowala, za co jestem mu 
bardzo wdzięczna. Zroziimiałam to dopiero wtedy, 
gdy opuszczałam mury mojej szkoły, zbyt się z nią 
związałam i przesadzałam, ponieważ nigdy nie sko
rzystałam z urlopu dla podratowania zdrowia, cho
ciaż była ku temu wielka potrzeba. Noga w gipsie nie 
przeszkadzała w prowadzeniu zajęć w szkole. I na
gle pustka! Co ja teraz będę robić, czym się zajmę? 

Przyszła mi wtedy na myśl rozmowa z śp. Pro
fesorem Janem Skowrońskim, nauczycielem odda
nym bezgranicznie swojemu zawodowi, który mi 
wyznał, że jeśli ostatecznie odejdzie ze szkoły, to 
w ciągu kilku tygodni umrze. Niestety, tak się stało. 

Niespodziewanie otrzymałam list od mojego 
wychowanka Andrzeja Małodobrego, letóry powia
domił mnie, że jest okazja nawiązania współpracy z 
francuskim miastem w Bretanii, gdzie mieszkała jego 
kuzynka, za pośrednictwem której doszło do podpi
sania umowy Kolbuszowej z Ploermel. 

- Ile łat trwa współpraca i jakie korzyści 
wynikają z niej? 

Współpraca trwa od 1990 roku. Ówczesne 
władze kolbuszowskie pozytywnie ustosunkowa
ły się do tego przedsięwzięcia. Utworzono Komi
sję Współpracy z Zagranicąprzy Radzie Miejskiej, 
czternastoosobowa delegacja wyjechała na mie
sięczny staż do Ploermel. Mimo zmieniającej się 
kadry zarządzającej miastem i gminą, stosunek do 
działalności komisji nie uległ zmianie. Setki osób 
zarówno z powiatu kolbuszowskiego, jak i kantonu 
Ploermel wzięło udział w obopólnej wymianie ro
dzin, biznesmenów', młodzieży. Wszyscy nauczy
ciele języka francuskiego oraz ci, którzy ten język 
znają, wykładając w szkole inne przedmioty, wzię
li udział w trzytygodniowym stażu pedagogicz
nym w szkołach w Ploermel na koszt Francuzów. 

- Urodzona we Francji. Czy nigdy nie 
Żałowała Pani wyjazdu z tamtego kraju? Prze
cież to tam dła wielu było i dziś - niestety rów
nież -jest Eldorado... 

Czy żałuję, że nie mogłam powrócić do Fran
cji...? Nie wiadomo, jak potoczyłyby się tam moje 
losy... Przytaczając powiedzenie „Gdzie ty, Ka-
jus, tam i ja. Kaja", osiadłam nie w Paryżu, nie w 
Warszawie, a w Kolbuszowej, ponieważ mój mąż 
po ukończeniu suidiów medycznych w Krakowie 
został tu skierowany do pracy. Paryż jednak darzę 
wielkim sentymentem, bo z nim wiążą się beztro
skie i szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. 

- Znani koibuszowianie: np. Marian 
Krzaklewski i prof. Jan Konefał na obcho
dach 100-lecia naszego liceum z wielkim sza
cunkiem opowiadali się o Pani, cytowali wier
sze, których nauczyli się wiele lat temu na ję
zyku francuskim. 

Moi znajomi, któiych pytałam o Panią 
Profesor, mówią tak: 

"Od czasu naszego ostatniego spotkania kla
sowego otrzymujemy kartki z życzeniami urodzino

wymi, nikt nic chce się przyznać, kto jest nadaw
cą. Czy to Pani, Pani Profesor? " 

Gosia 

"Ja wspominam Profesorkę dobrze, była hu
manitarna w stosunku do uczniów. Najgorzej mie
li ci, co próbowali oszukiwać lub coś kombinować. 
Profesorka do takich miała dobrą pamięć. W po
równaniu z innymi była, jak na ówczesne czasy, 
nauczycielem "nowoczesnym ", postępowym, jak 
to mówią dzisiaj młodzi - "on the top "! 

Obecnie na każdej imprezie z ludźmi z rocz
nika maturalnego 76, śpiewamy "zakcentem"Mar-
syłiankę. Taka miła. pamiątka - dzięki pani profesor 
Zioło! Więcej grzechów nie pamiętam. " 

Eu, matura 1976 

" venez ici... 
fait voir cahier, 
francuski nam w kość daje! 
Taką mantrę mam po dziś dzień, ilekroć nie 

rozumiem czegoś po francusku." 
Wojtek 

"Prof. Ziołowa była moją wychowawczy
nią. Mój Boże, toż Ona była jak matka, a jak nas 
goniła za palenie papierosów! Ile myśmy się Eola 
nawdychali (był taki dezodorant do ust), żeby od 
nas nic nie poczuła:) 

Nauczyła mnie sympatii do Francji. Po la
tach, podróżując po tym kraju, mam zawsze sko
jarzenie: ach. Madame! Będąc na 30-lecht swej 
matmy stwierdziłem, że wcale się nie zmieniła. Po 
prostu - Madame!" 

Zdzich, matura 1977 

Czy nauczyciel otrzymać może piękniej
szą laurkę? 

Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmo
wę, tyczę sity, energii i wielu, wielu lat zdrowia. 

Urszula Kaczmarczyk 

Maks Starzec z Przedszkola w Weryni zwycięzcą 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

Maksymilian Starzec z Przedszkola Publicznego 
w Weryni zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkur
sie plastycznym „Maluchy, średniaki i starszaki to bez
pieczne przedszJiolaki" w kategorii dzieci 6 letnich. 

Organizatorem konkursu było Przedszkole Publiczne w Ra
domiu. Celem konkursu była edukacja przez zabawę. 

Nagroda dla naszego wychowanka cieszy tym bardziej, że 
większość nagrodzonych miejsc otrzymały dzieci z przedszko
li radomskich. 

W Przedszkolu w Weryni bezpieczeństwo dzieci jest prio
rytetem i stąd udział w konkursie. 



6 p r z e g l ą d KOLBUSZOWSKI Nr 237 

mmmmm'słownik uspokojeń* 
Są słowa niepokorne, nośne, pełne so

czystej treści i słowa mdłe, niepewne, bar
dziej ukrywające niż wyrażające treść. 

Myliłby się ktoś, kto by sądził, że dzisiejszy ję
zyk służy komunikacji, bo tak nie jest. Ta jego pod
stawowa funkcja została najmocniej zachwiana w cza
sach komunistycznej nowomowy, pełnej dziwacznych 
neologizmów, skrótów, określeń nie mających służyć 
porozumieniu, a przekonywać, ośmieszać, agitować, 
na rzecz ustroju. 

Dzisiaj niestety powstaje nowomowa bis, peł
niąca właściwie te same funkcje co dawna, ale groź
niejsza nawet, bo jej celem jest uspokajanie, wygasza
nie sprzeciwu. Lekceważenie i ośmieszanie ewentual
nych niepokojów sumienia. 

Oczywiście służy ona przede wszystkim ujed
nolicaniu myślenia, słynnemu komunistycznemu „nie 
wychylać się", zastąpionemu teraz „ polityczną po
prawnością". Oznaczającą w rzeczywistości to samo 
bezwzględne podporządkowanie się regułom, ustalo
nym przez chcącą dominować mniejszość. 

Już chociażby samo słowo „liberalizm" jest 
lak samo kłamliwe jak „komunizm". Drugie jak wie
my nie oznaczało wcale wspólnoty, a pierwsze nieste
ty nie oznacza wolności. 

Niemniej jednak obydwa funkcjonujajako sło
wa - klucze do naszej świadomości. 

Ostatnio szczególnie często w wypowiedziach 
głownie mediów i polityków używa się eufeinizrnów, 
które majązłagodzić pejoratywne znaczenie nazywa
nych zjawisk. 

Wielką furorę zrobiły w ostatnim czasie zastęp
cze słowa „ aborcja" i „eutanazja" oznaczające w grun
cie rzeczy najbardziej wstrętny rodzaj morderstwa, po
wiedziałbym morderstwa ze szczególnym okrucień
stwem, bo dokonywanego na całkowicie bezbronnych 
i zależnych od nas istotach. 

Warto się przy okazji zastanowić jak to się dzie
je na przykład, że często te same kobiety, które tuląw 

ramionach swoje narodzone dzieci, z tato pogardąod-
noszą się do tych nienarodzonych. 

Otóż jest to wynikiem wmówienia nam przez 
„oświeconych", że człowiekiem jest się tylko wtedy 
kiedy się myśli; tak jakby myśl była warunkiem ist
nienia człowieczeństwa. 

Owo- tyle samo dumne ,co bałamutne :"Myślę 
więc jestem", rozpanoszyło się w naszej świadomo
ści wypierając zdrowy rozsądek. No bo jeśli nie my
ślę, to jestem - tylko zwierzęciem. Tylko? Otóż nie , 
bowiem zwierzę zaczyna się traktować z większą mi
łością niż nie narodzonego człowieka. 

Proszę zwrócić uwagę, choćby na to ,że od nie
dawna z powszechnie używanego słownictwa znik
nęło zupełnie słowo „ zdychać" na określenie śmierci 
zwierzęcia i zastąpiono je zarezerwowanym dotąd dla 
człowieka wyrazem „umierać". Tak więc teraz zwie
rzęta umierają, a powstających 
ludzi („określanych zastępczo", 
tak by wyciszyć emocje -„ zy
gotą „.płodami"," embrionami", 
itd.) -„aborcjonuje się". 

Zauważmy także, jak sło
wo „aborcja „wyparło do nie
dawna używaną nazwę „skro
banka", która była w rzeczy sa
mej określeniem negatywnym , 
pełnym niechęci dla dokonują
cych „zabiegu usuwania ciąży". 

Liberałowie chyba naj
bardziej obawiają się właśnie 
emocji, a także ich wyrazicie
li - słów, które wartościują, po
nieważ wszystkie one wymyka
ją się ich kontroli. Stąd też coraz 
więcej nazw usypiających, nija
kich, tak nijakich jak sam libera
lizm, w sferze duchowej. 

Cóż nie zawsze, jak się okazuje modus vivendi 
, musi być złotym środkiem, czasem prowadzi do de
kadencji kultury, ba- do dekadencji człowieczeństwa. 

Unifbnnizacja społeczeństwa podług wymyślo
nych standardów : wolności, równości i rzekomego 
braterstwa, które miały zastąpić chrześcijańskie cre
do: „Kochaj Pana Boga swego , z całego serca swe
go, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak sie
bie samego", prowadzi, jak świadczy historia, przede 
wszystkim do terroru grupy uzurpującej sobie prawo 
do przewodnictwa tłumom. 

Zresztą dziś już nikt nie mówi o oświecenio
wej" równości", no chyba że w sensie hedonistyczne
go „używania świata"... 

Innym rozmytym dziś słowem, pozbawionym 
prawie treści, jest „tolerancja", oznaczająca teraz wła
ściwie akceptację dla wszelkich form zła, dla wszel
kiego typu dewiacji. 

Słowo, którym zastępuje się wszelkie rzeczowe 
dyskusje, kwituje nąjsensowniejsze argumenty prze
ciwników społecznego chaosu. 

„Jesteś nietolerancyjny"- to jedna z najwięk

szych obelg, jakie dziś 
mogą spaść na ceniącego 
swą wolność czlow ieka. 
Przy czym nikt nie pyta 
się o przedmiot i powód 
nietolerancji Jakby tole
rancja wszystkiego, nawet 
tego co najgorsze, była 
wartością samą w sobie. 

Nietolerancja , 
szczególnie dla zła, niesie dziś zc sobą ostracyzm to
warzyski i napiętnowanie inwektywami z kręgu tzw. 
„ciemnogrodu". Z kolei uznanie kogoś za „ toleran
cyjnego" otwiera przed nim drogę do kariery, bowiem 
uwypukla jego zgodę na podległość, uległość i funk-
cyjność, którą za komuny określało się kolokwiali-
zmem: „swój człowiek". 

Uspokaja się nam więc sumienia, pacyfiku
je nasze oburzenia, wyrazem, który oznacza już tyl
ko- nasz oportunizm. 

W ostatnich latach zastąpiono też, głównie w 
mediach, słowo Polska, pogardliwym i nijakim zwro
tem „ten kraj" odmienianym na wszelkie możliwe spo
soby. Unikało się także używania takich słów jak: tra
dycja czy patriotyzm, zastępującje lub łącząc z tymi o 
negatywnym wydźwięku, jak „ciemnogród"," koł
tuneria" czy" ksenofobia"... co pozostawiam bez 
komentarza. 

Zwracajmy więc baczniejszą uwagę na czy
tane i wypowiadane słowa i na to, co się za nimi 
kryje, bo są one (lub bardziej: uzurpująsobie pra
wo, by takimi być), rzecznikami naszych przeko
nań i postaw. 

Zgoda na nie, to zgoda na naszą wolność lub 
zależność od innych często wrogich nam ideologii. 

Ryszard Sziler 

/ Tekst drukowany wcześniej w Naszym 
Dzienniku - 2 grudnia 2005 roku. / 
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W Kolbuszowej Kuźnia kuje 
Maj jako najpiękniejszy Z miesięcy wiosennych Stowarzy

szeniu Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia" upłynął bardzo radośnie. 
Jego członkowie - Kowałe Kułtury - znowu zadziwiłi inwencją 
twórczą' Tym razem postawili na najmłodszych mieszkańców 
Kolbuszowszczyzny. 

4 czerwca odbyły się warsztaty dla dzieci pod nazwą „Z czterech stron 
świata", podczas których Kuźnia już po raz drugi przybliżała dzieciakom naj
dalsze i najbardziej egzotyczne zakątki kuli ziemskiej. Tego dnia uczestnicy 
warsztatów „zawędrowali" do Azji, by dowiedzieć się, czym tak naprawdę 
jest Taj Mahal, jak relaksacyjnym zajęciem może być usypywanie Mandali z 
przypraw pochodzących z najdalszych zakątków Azji oraz jak piękna i nie
doceniona jest kultura mieszkańców Wschodu. 

Kolejnym działaniem Kuźni był Bookcrossing, czyli ogólnie rzecz uj
mując, wymienianie się książkami. Rzecz miała miejsce 12 czerwca w zaprzy
jaźnionym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Tego dnia odbyło się 
również huczne zakończenie spotkań najmłodszych z tradycyjną muzyką ludo-
wąw ramach warsztatów „Zagrajże muzyka dla smyka". Spichlerz z Bidzin po 

raz kolejny stał się 
magicznym, wy
pełnionym srebrzy
stym folkiem i naj
czystszym dobrem 
miejscem. Po za
kończeniu warszta
tów szczęśliwe ma
luchy wraz z opie
kunami ruszyły pod wiatę, by tam podzielić się ulubionymi książkami oraz 
radować się wspólnym puszczaniem baniek mydlanych w słońcu, które było 
z dawna wyczekiwanym gościem w kolbuszowskich stronach. 

I tak siedząc pod wiatą, jak na skraju rzeczywistości, upajając się zło
tymi promieniami słońca, puszczaliśmy bańki mydlane, które do tańca pory
wały delikatne podmuchy wiatru. Nie pozostaliśmy obojętni na tak cudowny 
widok i z wielką radością przyłączyliśmy się do tego wietrznego walczyka. 

Tekst i zdjęcia: Monika Śnieżek 

„Królewska Gra" w Kolbuszowej 
W dniu 16 czerwca 2013r. w hali sportowej przy SP w Kolbuszowej Górnej odbył się 

Turniej Szachowy o Mistrzostwo Kołbuszowej na rok 2013. 
Organizatorem zawodów był UKS „Sparta

kus" Kolbuszowa Górna wspierany przez TSz „Sko
czek" oraz LGD „Siedlisko". Celem zawodów było 
upowszechnianie szachów wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, wyłonienie najlepszych szachistów, za
spokojenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego 
czasu wszystkim zainteresowanym intelektualną gra 
szachową, a także promocja Gminy Kolbuszowa. 

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali dzia
łacze UKS „Spartakus" Marek Kret, Grzegorz Bo
gacz, Eugeniusz Kret, Jan Wąsik oraz mecenas spor
tu szachowego Zbigniew Pastuła właściciel firmy 
ZET-BUD. życząc wszystkim szachistom uzyskania 
dobrych wyników i rozegrania interesujących partii. 

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund, tempem gry 15 minut na partię 
dla zawodnika. W turnieju łącznie sklasyfikowano 
53 uczestników (z powiatu kolbuszowskiego, rop-
czycko-sędziszowskiego, dębickiego, rzeszowskie
go i mieleckiego) w podziale na grupy wiekowe: se
nior, junior, młodzik. 

Po bardzo ciekawej rywalizacji przebiegają

cej w sportowej atmosferze w kategorii seniorów 
najlepszymi okazali się: 

Wiik Tomasz z Mielca 7,0pkt 
Zgoda Damian z Dębicy ó,5pkt 
Rzeszutek Jerzy z Sędziszowa Młp. 6,0pkt, 
Równie interesująco przebiegały zmagania 

w grupie juniorów gdzie po zaciętej grze do ostat
niej rundy końcowy sukces odnieśli: 

Lcwtak Dominik z 
Czarnej 8,0pkt 

Gierulski Kamil z 
Rzeszowa 7,5pkt. 

Mytych Rafał z Sę
dziszowa Młp. 6,0pkt 

Nie zabrakło emo
cji również w rozgryw
kach młodzików, naj
młodsi uczestnicy tur
nieju swą ambicją i zaan
gażowaniem w grę stwo
rzyli piękne widowisko 
sportowe, najlepsze wy
niki uzyskali: 

Szpar Miłosz ze Starej Wsi 6,5pkt. 
Mytych Wiktoria z Sędziszowa Młp. 6,0pkt, 
Szpila Piotr z Żołyni 5,0pkt. 
Przyznano również nagrody specjalne: 
Najlepsza zawodniczka w kategorii senior -

Flisak Iwona, 
Najlepsza zawodniczka w kategorii junior -

Starzec Patrycja, 
Najlepsza zawodniczka w kategorii młodzik 

- Mytych Wiktoria, 
Najlepszy zawodnik z Gminy Kolbuszowa w 

kategorii senior - Haracz Sebastian, 

cd, na str. 16 
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Konkurs o tytuł Omnibusa Gimnazjum 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie 

W dniu 16 maja 2013 r. w Zespo
le Szkół w Kupnie został zorganizowany 
konkurs interdyscyplinarny dla gimna
zjów powiatu kołbuszowskiego- o tytuł „ 
Omnibusa Gimnazjum", 

W konkursie wzięli udział uczniowie z Gim
nazjów: Dzikowiec, Niwiska, Kolbuszowa nr 1, 
Kolbuszowa nr 2, Majdan Królewski, Wola Rani-
żowska i Kupno. 

Zmagania przeprowadzono w następujących 
dziedzinach: 

biologia, przedmioty ścisłe, historia, język 
polski, geografia, fizyka, informatyka, wiedza ogól
na, znajomość języków obcych, konkurencje mu
zyczne. 

Laureatami konkursu zostali: 
1 miejsce: 

Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej- drużyna 
w składzie: 

Oliwia Piórek, Damian Cisło i Artur Szla-
chetka. 

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Maj
danie Królewskim w składzie: 

Eliza Pasek, Beata Serafin i Konrad Żarów 
III miejce zajęła drużyna z Gimnazjum w Woli 

Raniżowskiej w składzie: 
Natalia Żołdak, Tomasz Dworak i Kamil Malita 
Laureaci otrzymali medale oraz puchary i dy

plomy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe statuetki 
ufundowane przez Pana Burmistrza i Radę Miejską 
w Kolbuszowej. 

W imieniu całej społeczności szkolnej w Kup
nie dziękujemy uczniom i ich opiekunom za za
szczycenie nas swoją obecnością - serdecznie za
praszamy na XITl edycję konkursu. 

"Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki" 
18-19 maja Kolbuszowa tętniła mu

zyką łudową. Przez dwa dni w Miej
skim Domu Kultury odbywał się „Fe
stiwal żywej muzyki na strun dwanaście 
i trzy smyki*'. 

Wydarzenie składało się z dwóch czę
ści, z sobotnich warsztatów żywej muzyki i 
niedzielnego konkursu w plenerze. Podczas 
imprezy zagrali i zaśpiewali najlepsi muzy
kanci 7 regionu. Festiwal został dofinansowa
ny ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego. 

W sobotę eksperci od etnomuzykologu i 
folkloru m.in. prof. Antoni Zoła z KUL-u, dr 
JanŁuczkowski, dr Andrzej Karczmarzewski, 

Czesław Drag z Wojewódzkiego Domu Kul
tury, Jolanta Danag-Gajda muzykolog czy Je
rzy Dynia, twórca programów folklorystycz
nych zaprezentowali sześć merytorycznych wy
kładów z różnych obszarów wiedzy o kulturze 
ludowej. Część praktyczną zakończył występ 
Władysława Pogody. 

W niedzielę odbyły się prezentacje konkur
sowe. Na scenie wystąpiło 12 kapel ludowych 
m.in. z Trzciany, Kolbuszowej, Kosów, Wideł
ki, Janowa Lubelskiego i Kamionki. Laureatem 
konkursu została kapela „Trzcinicoki" z Trzci
nicy, której przyznano Śmigłego Smyka. Przy
znano też cztery pierwsze nagrody, dwie drugie, 
trzy trzecie i dwa wyróżnienia. 

Cztery równorzędne pierwsze nagrody 
otrzymały kapele: „Kocirba", „Biała Muzy
ka" z Trzciany, „Widelanic" z Widełki, Kapela 
Butrynów z Janowa Lubelskiego. Dwie równo
rzędne drugie nagrody otrzymały: Kapela Wła
dysława Pogody z Kolbuszowej oraz kapela lu
dowa „Niwa". Trzy równorzędne trzecie nagro
dy otrzymały: Kapela Jana Marka z Kamionki, 
Kapela z Nowej Wsi Jaciska, Kapela Stacha z 
Dzwoli. Wyróżnienia otrzymały: Kapcia „Mło
dzi Widelanie" oraz Kapela Flisacka z Ulano
wa. Na kazimierski festiwal pojedzie Kapela 
Niwa z Niwisk. 

J. Mazur 
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Laureaci konkursów wojewódzkich 
cd. ze str. 3 

Wszyscy laureaci konkursów z Gmi
ny Kolbuszowa są uczniami Gimnazjum Nr 2 
w Kolbuszowej 

Pozostali laureaci: 
Anna Kiełb - historia , Raniżów 
Krystian Łakomy - informatyka , Cmolas 

Monika Dul - j . polski, Wilcza Wola. 

J.Mazur 

Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej na turnieju tańca w Łańcucie 
„TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE... - DEBIUTY 2013 ŁAŃCUT" 

W sobotę 18 maja 2013 r. dzieci z na
szego Przedszkola wzięły udział w turnieju 
tańca towarzyskiego „Debiuty 2013" orga
nizowanego przez Podkarpackie Centrum 
Tańca w Łańcucie 

Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z IV od
działu przedszkolnego w Nowej Wsi, które przyby
ły do Łańcuta z rodzicami oraz swoimi Paniami z 
przedszkola. 

Po przybyciu na miejsce dzieci zostały powitane 
przez swych instmklorów tańca i udały się do punktu 
rejestracyjnego, gdzie otrzymały swoje numery star
towe. Następnie już jako profesjonalne pary turniejo
we skierowały kroki na parkiet, by zaprezentować swe 
umiejętności taneczne. 

Całą uroczystość rozpoczął piękny korowód 
stworzony przez wszystkich uczestników reprezen
tujących swe cudowne stroje oraz właściwą postawę. 
Przedszkolaki zatańczyły tańce latynoskie i standar-

BirsŁńw-MHoeln 1B1 
./la, 017 859 OB 17 19 

£XC£Ł 

dowe. Były to samba, cza-cza, walc angielski, roc-
Krfrott. Wszystko odbywało się pod bacznym okiem 
jury, którzy obserwowali i oceniali tańczące pary. Wal
ka była zacięła, dzieci tańczyły z wielkim zaangażo
waniem, oddając się całkowicie tańcowi i muzyce. Ich 
umiejętności podziwiała również zgromadzona pu
bliczność, doceniając i nagradzając ich wysiłek grom
kimi brawami. Cały turniej uwieńczył występ zawo
dowej pary tanecznej, która przedstawiła wszystkim 
widzom tango i walca angielskiego. 

Wszystkie dzieci bawiły się świetnie. Za swój wy
stęp otrzymały słodki poczęstunek oraz oczywiście złoty 
medal!!! Na zakończenie wszyscy uczestnicy wraz z in
struktorami i jurorami odtańczyli znany wszystkim dys
kotekowy taniec „gangnam style". Zabawa była cudow
na, pełna niesamowitych wrażeń i emocji. 

Na pewno wrócimy tu za rok!!! 

Marta Skrzypczak 
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Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato 
W związku z Dniem Dziecka postanowiłam 

sprawdzić, jakie Poczytaj mi mamo, poczytaj mi lato 

W związku z Dniem Dziecka postanowiłam 
sprawrjzić, jakie teksty wywołały u moich znajomych 
„literackie ciary na plecach", kiedy byli dziećmi lub 
młodszą młodzieżą. Tym, co dostałam, postanowiłam 
się z Państwem podzielić. 

A Czytelniczki i Czytelników zapraszam do 
przesyłania na adres ciary.moje@gmail.com (do 9 
sierpnia br.) tekstów zapamiętanych z dzieciństwa oraz 
takich, które po latach, czytane dzieciom czy wnukom, 
nadal wywołują emocje. Wakacje dla większości z nas 
nie sąjuż czasem wolnym. Mogą być jednak czasem, 
aby powspominać dzieciństwo. 

L 
Mysz uśmiechnęła się pod nosem. 
- Proszę, proszę - mruknęła. - Mogą posłuchać. 

Jak miło z ich strony. Aaa, co mi tam! 
Włożyła łapkę do pyszczka i gwizdnęła tak 

przeraźliwie, że zadrżały regały. 
I w tej samej chwili... 
- O rany... - jęknął Bartek. - To jest was tu wię

cej?! 
- A co myślałeś, zJociutki? Że będę sama skakać 

po półkach? - zachichotała Mysz Biblioteczna. - Za sta
ra jestem na takie numery. Przedstawiam wam moją 
brygadę! 

Wokół dzieci zebrała się cała gromada młodych 
myszek. Niektóre były uzbrojone w szmatki i mioteł
ki do kurzu, ajedna trzymała pod pachąwictkie pió
ro. Z sufitu na nitce zjechał spory pająk. 

- O nie! - pisnęła Karolina. - Niech ktoś go 
czymś zmiecie! 

- Sama się zmieć! - oburzył się pająk. - Jestem 
tu najstarszym pracownikiem! 

- No, prawie najstarszym - dodał po chwili. -
Beniamin Sznureczek się nazywam. 

Mów mi Benio, to mnie odmładza. 
(Natalia Usenko, Książka, przecinek i kropka...) 
II. 
Tuman na łąką dymi, 
księżyc swój lichtarz wzniósł. 
Widzisz? 
To noc się toczy jak wóz 
z muzykantami wiejskimi. 
Na łbach końskich przysiadły sowy. 
Bicz się chwieje. Wstążki kolorowe. 
Uprząż kurant wydzwania. 
Ech, uderzą siarczyste smyki! 
będą tańczyć jelenie i dziki 
w leśnych salonach do samego świtania. 
(Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsz

tyńska) 
III. 

1 wy, warszawskie psy, w dniu kary 
Psi obowiązek swój spełnijcie, 
Zwyjcie się wszystkie i zbiegnijcie 
Straszliwie pomścić swe ofiary. 
Za psy bombami rozszarpane, 
Za zmarłe pod strzaskanym domem, 
Za te, co wyły nad swym panem, 
Drapiąc mu ręce nieruchome; 
Za te, co z wdziękiem beznadziejnym 

Łasiły się do nieboszczyków, 
Za śmierć szczeń iaczków, co w piwnicy 
Jeszcze bawiły się w koszyku; 
Za biegające rozpaczliwie, 
Pozostawione po mieszkaniach, 
W dymie duszące się, półżywe, 
Pamiętające o swych paniach; 
Za nastroszonej za wierzące, 
Że człowiek wróci - bo pies czeka: 
I tak, w pozycji czekającej, 
Siadł utriy pies na grób człowieka; 
Za wzrok błagalny, przerażony 
Tumultem, trzaskiem, pożarami, 
Za psy, co same pazurami 
W ogrodach ryły sobie schrony -
Za wszystkie męki i niedole, 
Własne i tych, co was kochali 
Śród wspólnych ścian i śród rozwalin, 
Zwyjcie się, bracia, na Psie Pole! 

(Julian Tuwim, Kwiaty polskie) 
Adużym dzieciom polecam prezent, który spra

wiłam sobie sama z okazji Dnia Dziecka: 81:1. Opo
wieści z Wysp Owczych Marcina Michalskiego i Ma
cieja Wasi elewski ego, o której to książce Mariusz 
Szczygieł napisał: „Dwóch chłopaków na hulajno
gach z kraju tanich dentystów przyjechało do miej
sca, gdzie wszyscy znają bieliznę wszystkich - tak 
można streścić tę szaloną książkę. Marcin Michalski i 
Maciej Wasielewski zmonopolizowali Wyspy Owcze. 
Siało się to w ten sposób, że zamieszkali tam, poznali 
niemal wszystkich mieszkańców, a potem o nich na
pisali. Tak powstała (idę o zakład) pierwsza na świe
cie i jedyna reporterska książka o tych wyspach. Jed
na książka, dwa debiuty, I oba świetne." 

„Na Wyspach Owczych nie ma: twarogu, trolej
busów, reniferów, basenów geotermalnych (jak na są
siedniej Islandii), hokeja na lodzie, sanlctuariów, Dnia 
Dziecka, semaforów, barów mlecznych, sadów man
darynkowych, burdeli, fabryki samochodów, pelar
gonii, latryn, szamanów, meczetów, synagog, warsz
tatów plisowania spódnic, tartaków, zakładów kok-
so-chemicznych, klapek Kubota, planetarium, rewi
dentów kolejowych, plaży naturystów, bryczek, dyli
żansów, ujęć wody oligoceńskiej, pszenicy, lokomo
tyw, skoczków narciarskich, biatlonistów, bobu, pła
zów (z wyjątkiem żab na Nólsoy), Dnia Walki na Po
duszki, wiewiórek, macierzanki, piołunu, wielkiego 
zderzacza hadronów, farerskich gier komputerowych, 
pisemek z golizną(choć pizez chwilę ukazywał się fiy-
wolny męski magazyn „D"), zoo, typów we flekach 
na pomarańczową stronę, metra, kolei linowej, wie
żowców, bocianów, jagód, raflingu, oscypków, ika-
rusów, wierzbowych piszczałek, kirkutów, skeleto-
nistówr, cyprysów, i2b wytrzeźwień, ulotkarzy, zako
nów, tramwajów, występów drag queen, zbrodniarzy 
wojennych (choć w 1923 roku zagrał tu w piłkę Rein-
hardFIeydrich*), malców, katedry antropologii, krokie
tów z kapustą i grzybami, kominiarzy, wind typu pa-
temoster, tabliczek: „Uwaga, zły pies!", McDonalda, 
ikei, Pizza Hut, muzeum naparstków, sąuatów, mał
pich gajów, ligi piłki wodnej, brzuchomówców, fa
rerskich Helis Angels, pijaków pod sklepami, drezyn, 
loży masońskiej, jeży, skarbu na końcu tęczy, krajo
wego rejestru długów, fasolki szparagowej i , według 

moich obserwacji, ruchomych schodów, choć miesz
kająca na Owcach od dwudziestu lat Agnieszka Johan-
nesen twierdzi, że sąw którymś urzędzie w Tórshavn. 

W śladowych ilościach występują: antykwa
riaty, flash moby, znicze na grobach, tatuatorzy, pety 
na ulicy, raperzy, ksywki, ogniska, slamy poetyckie, 
leżaki. 

- Jana, jak wy sobie radzicie bez twarogu i Dnia 
Dziecka? - pytam znajomą z Mióvagur 

- A jak wy w Polsce bez pieczonych ma-
skonurów i Ovastevny? 

*Do tej informacji dolar!farerski dziennilian Simi 
Merkistein. Heydrich, późniejszy zbrodniarz nazistowski 
i bliski współpracownik Hitlera, przebywał na Wyspach 
Owczych przez kilka dni 1923 roku jako miody podcho
rąży niemieckiej marynarki wojennej. Załoga jego krą
żownika Berlin rozegrała wówczas w Tórshavn mecz pił
karski przeciwka lokalnej drużynie." 

(M. Michalski, M. Wasielewski, 81:1. Opowieści 
z Wysp Owczych) 

akensy 

Włącz! Pierwsze 
Radio Puszczy 

Sandomierskiej nadaje 
właśnie dla Ciebie! 

Włącz! 
Wszystko Jest Folkiem - to audycja nada

wana przez internetowe radio Studnia w soboty o 
19 i w niedziele o 24. 

Jak sama nazwa wskazuje, audycja poświę
cona jest najróżniej rozumianemu folkowi - od 
lasowiackich skrzypków przez fińskich folkme-
talowców po syberyjskich szamanów. Tworząją 
trzej kolbuszowianie - Jarek Mazur, Szymek Wę-
glowski i Janusz Radwański. Poza muzykąz róż
nych części świata audycja prezentuje też nagra
nia gwar i etnolcktów, wywiady z twórcami kul
tury ludowej i nagrania z terenu, ze światów rów
noległych, w których muzyka prezentowana w au
dycji brzmi najlepiej. Żeby posłuchać WJF trzeba 
wejść na stronę www.studnia.org.pl i kliknąć w 
okienko po prawej stronie. 

Redakcja 

PRACA DLA GRAFIKA 
Studio Fotografii i Grafiki Reklamowej 
A B A K U S przyjmie do pracy grafika kom
puterowego. Wymagania minimalne: do
bra znajomość programów Adobe Photo
shop i Adobe InDesign. 
C V wraz z portfolio prosimy dostarczać 
osobiście w godz. 9 0 0 - 15 0 0: Kolbuszowa, 
ul. Wiktora 21, tel.: 17 2270 230, 

mailto:ciary.moje@gmail.com
http://www.studnia.org.pl
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DZIESIĄTE SPOTKANIE SZKÓŁ 
Kolbuszowa i Apensen 

W dniach 25.05. - 01.06.2013 roku po raz dziesiąty spotka
ła się młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej z niemiecką 
młodzieżą ze szkoły Sch ułzentrum w Apensen. Wyjazd został do
finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i 
Urząd Miejski w Kolbuszowej. 

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa orga
nizacja utworzona w 1991 roku przez ówczesne rządy Polski (rząd premie
ra RP Tadeusza Mazowieckiego) i Niemiec (rząd kanclerza federalnego Nie
miec Helmuta Kohla) w celu wspierania kontaktów młodzieży Polski i Nie
miec. Posiada dwie siedziby - w Warszawie i Poczdamie. PN WM dofinanso
wuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. 

W czasie sześciu pełnych dni projektu 29 uczniów Zespołu Szkół nr 2 
w Kolbuszowej i tyle samo uczniów ze szkoły w Apensen uczestniczyło w 
wielu wycieczkach, m.in. do Hamburga, nad Morze Północne do miasta Cu-
xhaven i wędrówce w czasie odpływu po przybrzeżnych wartach, w zwie

dzaniu powiatowego, posiadającego szwedzkie korzenie miasta Stade, par
ku przyrodniczego Wildpark Schwarze Berge i najbliższej okolicy (ratusz, 
protestancki kościół i inne). Obserwowano, jak wyglądająniemieckie lekcje. 

Mimo, iż pogoda nie sprzyjała ruchowi na świeżym powietrzu, atmos
fera spotkań była bardzo gorąca, zwłaszcza, że uczniowie obu szkół znają 
się od kilku lat i nadal chcą się spotykać. Dla połowy grupy było to trzecie a 
zarazem ostatnie spotkanie w ramach wymiany. 

W czasie wyjazdu do Północnych Niemiec uczniowie Zespołu Szkół 
nr 2 w Kolbuszowej zwiedzili wiele ciekawych miejsc, spotkali wielu cieka
wych ludzi, z wieloma osobami zaprzyjaźnili się. W rodzinach zawsze spo
tykali się z gorącą atmosferą, życzliwością! przyjaźnią. Wszyscy pragną po
nownie spotkać się za rok. Atmosferę wymiany doskonale oddają wykona
ne przez uczniów zdjęcia. 

Beata Mierzwa 

Zwiedzanie urokliwego miasteczka Stade Nowoczesne portowa dzielnica Hamburga, 

W parku przyrodniczym Wildpark Schwarze Berge Przy ratuszu w Hamburgu 

Spacer po wattach 
w deszczu i na wietrze 
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Polski Nordic Walking w Kolbuszowej 
Miłośnikom marszu z kijami nie przeszkodziła deszczowa 

pogoda. W zawodach Pucharu Polski Nordic Walking 2013 w 
Kolbuszowej wystartowało prawie 300 osób. Impreza odbyła się 
1 czerwca na terenie kolbuszowskiego skansenu. 

Były to jedyne tego typu zawody w południowo-wchodniej części 
kraju w ramach cyklu Pucharu Polski. Kolejne odbędą się jeszcze w sze
ściu innych miastach. 

Pomimo niesprzyjającej aury na zawody zjechało się kilkaset osób z 
ponad 50 miast z całej Polski. Była też grupa z Ukrainy. Z kijkami maszero
wali starsi i młodsi. Uczestnicy ścigali się na trzech dystansach: 5, 10 i 20. 

O godzinie 10.00 rozpoczęli swoje zmagania zawodnicy startujący na 
20 km. Godzinę później Olgierd Bojkę Prezes Polskiej Fereracji Nordic Wal
king, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Bogdan Romaniuk Członek Za
rządu Województwa Podkarpackiego oficjalnie otworzyli sobotnie zawody. 
Start zawodników na 5 i 10 km poprzedził pokaz prawidłowej techniki NW 
oraz wspólna rozgrzewka. 

Najwięcej amatorów chodzenia z kijkami rywalizowało na tra
sie 5 km - 202 osoby. Na 10 km - 46 osób a na 20 km - 27 osób. 
Najstarszy uczestnik zawodów miał 73 lata a uczestniczka 75. 
Po zawodach każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, pakiet startowy, 
kupony rabatowe oraz dyplom z zawodów. Podczas dekoracji wręczono 48 
pucharów za pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii. Ponadto rozlosowano 
upominki m.in. pulsometry, bony upominkowych, odzież sportową, bony 
na kije do Nordic Walking. 

Szczegółowe wyniki na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking: 
http://www.online.datasport.pF/results825/ 

Organizatorem imprezy byli: Polska Federacja Nordic Walking, Urząd 
Miejski w Kolbuszowej, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, 
Osiedla nr 1, 2, 3. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Pod
karpackiego 

/. Mazur 

http://www.online.datasport.pF/results825/
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18. urodziny w kolbuszowskiej „Dwójce" 
W sobotę 15 czerwca br. ulicami Kolbuszowej przemaszero

wał barwny korowód: grała orkiestra, fruwały baloniki, powiewa
ły chorągiewki 

W ten sposób społeczność Szkoły Podstawowej ni 2 im. Krzysztofa Ka
mila Baczyńskiego rozpoczęła 18. już obchody tradycyjnego święta szkoły, któ
re ku czci patrona nazwano Kamiliadą. Osiemnastka to rocznica, która skłania 
do wspomnień. 

W roku 1996 Rada Miejska w Kolbuszowej nadała szkole imię K. K.Ba
czyńskiego, a rodzice wspólnie z gronem pedagogicznym ufundowali sztan
dar. Od samego początku Kamiliadą miała być świętem młodości, rado
ści i dobrej zabawy, dniem, w którym w murach szkoły bawić się będą 

dzieci, rodzice, nauczyciele, a często babcie i dziadkowie towarzyszą
cy swoim wnukom. 

Święto ma już swojątradycję: pochód ulicami miasta przy dźwię
kach kolbuszowskich orkiestr i asyście policji oraz straży miejskiej dbającej o 
bezpieczeństwo, krótką część oficjalną, zawody sportowe oraz grochówkę i pie
czoną kiełbaskę dla każdego, który w tym dniu odwiedzi „Dwójkę". W tej uro
czystości zawsze chętnie uczestniczą goście reprezentujący władze samorządo
we, instytucje współpracujące ze szkołą i jej liczni przyjaciele. 

Najpiękniejsze w Kamiliadzie jest to, że w roześmianym korowodzie idą 
wraz ze swoim dziećmi byli uczniowie szkoły, ci, którzy tworzyli to święto 18 lat 
temu. Daje to nadzieję, że Kamiliadą doczeka okrągłej rocznicy 100 lat. 

Ogólnopolski festiwal „Piosenka jest dobra 
na wszystko" w Kolbuszowej Dolnej 

W dniach 22-23 maja tego roku odbył się II Ogółnopołski 
Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest 
dobra na wszystko" w Kolbuszowej Dolnej. 

Zorganizowany został przez Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 
Dolnej przy współpracy z Urzędem Miejskim w Kolbuszowej, Miejskim Do
mem Kultury w Kolbuszowej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Nie
pełnosprawnym „Iskierka" w Kolbuszowej Dolnej. 

W festiwalu wzięło udział 12 ośrodków: SOSW Frysztak, SOSW Le
żajsk, SOSW Przemyśl, SOSW Puławy, SOSW Tarnów, SOSW Przemyśl, 
ZSO Tarnów, SOSW Oświęcim, SOSW Mrowia, ZSS „Unicef1 Rzeszów, ar
tyści z Krakowa oraz ZSS w Kolbuszowej Dolnej. 

W pierwszy dzień festiwalu odbyły się przesłuchania konkursowe oce
niane przez profesjonalne jury. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji mu
zycznych komisja konkursowa w składzie: 

przewodniczący: Wojciech Jakubiec - Nauczyciel muzyki, metodyk w In
stytucie Muzyki Uniwersytetu rzeszowskiego, zdobywca statusu Lidera dydaktyki 
Muzycznej, autor rozprawy „Trójzadaniowa koncepcja kształcenia muzycznego', 

członkowie: 
Jarosław Mazur - doradca metodyczny przedmiotu „muzyka", założy

ciel zespołu folkowego „Hudacy" i „Kocirba" 
Monika Haptaś - absolwentka Szkoły Muzycznej I I stopnia w kla

sie wokalu 
Barbara Maj - solistka Chóru Nauczycielskiego „Akord" w Mielcu, na

uczyciel edukcji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej 
Grzegorz Wójcicki - teatrolog, reżyser, aktor Theatrurn Mundi działa

jącego pod patronatem Uniwersytety Papieskiego w Krakowie, założyciel te
atru „Pomyłka, więc proszę mówić dalej", który jest laureatem wielu nagród 

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszcze
gólnych kategoriach: 

Kategoria solista do 15 lat 
1 miejsce - Sławomir Lichtarski - Leżajsk 
2 miejsce - Mateusz Mosik - Tarnów 
3 miejsce - Gracjan Kiełt - Przemyśl 
wyróżnienie - Maria Czarnik - Tarnów, Klaudiusz Gniewek - Mrow

ia, Magdalena Sowa - Brzozów 
Kategoria solista od 16 lat 
GRAND PRIX - Aleksandra Gudacz - Kraków 

cd. na str. 14 
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1 miejsce - Magdalena Wojnar - Rzeszów, 
Bartek Baranowski - Frysztak 

2 miejsce - Stanisław Wójcik - Tarnów, Ju
styna Kłeczek - Rzeszów 

3 miejsce—Dawid Sudoł-Kolbuszowa, Syl-
wek Kozioł - Tarnów 

Wyróżnienie-JoannaPalej -Tarnów, Mał
gorzata Młynarczyk - Tarnów, Beata Zielińska -
Frysztak, Gabriela Skowron - Rzeszów 

Kategoria zespoły 
1 miejsce - Zespół wokalno-instrumental

ny - Kolbuszowa, Zespół wokalny Integracyjna 
Grupa Artystyczna IGA - Puławy 

2 miejsce - Zespół „Luzik" - Leżajsk 
3 miejsce - Zespół DO RE Ml - Tarnów 
wyróżnienie - Zespół wokalno-instrumen

talny - Brzozów, Zespół wokalny TEATROMA
NIA - Oświęcim, Zespół OPUS - Frysztak 

Ponadto Jury Dziecięce w składzie: Emilia 
Komaniecka, Gabriela Lubera i Krzysztof Lenart 
przyznało 10 nagród: 

Łukasz Kukliński - Tarnów 
Dawid Sudoł - Kolbuszowa 
Duet: Katarzyna Szafran i Angelika Paruch 

- Oświęcim 
Sylwek Kozioł - Tarnów 
Zespół wokalno-instrumentalny - Brzozów 
Mateusz Czerwiec - Puławy 
Stanisław Wójcik - Tarnów 
Bartek Baranowski - Frysztak 
Zespół DO RE M I - Tarnów 
Magdalena Wojnar - Rzeszów 

Jury dorosłe przyznało 2 nagrody Uznania 
Jury: 

Sławomir Lichtarski - Leżajsk 
Zespół wokalno-instrumentalny - Mrowia 
Wieczorem wszyscy uczestnicy i wolonta

riusze bawili się na dyskotece w Klubie „Bogacz". 
Kolejny dzień rozpoczął się atrakcjami dla 

uczestników przygotowanymi przez nauczycieli 
ZSS w Kolbuszowej Dolnej: plener malarski, za
jęcia kosmetyczne, rozgrywki sportowe oraz moż
liwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej. 

O godz. 17 rozpoczął się Koncert Galowy, 
w którym prezentowali się artyści ze wszystkich 
ośrodków. Po koncercie odbyło się wręczenie na
gród i dyplomów. Następnie odbyło się losowanie 
nagród w Loterii Fantowej, w której główną nagro
dą był rower górski. Podczas drugiego dnia festi
walu możliwa była degustacja grochówki wojsko
wej oraz wiejskiego chleba ze smalcem. 

Ostatnim punktem festiwalu był koncert ze
społu „Przystanek Mrówkowiec" grający cove-
ry rockowe. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji Festiwalu 

Sponsorzy Festiwalu: 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Zbigniew Chmielowiec 
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef 

Kardyś 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Opa

liński 
Gmina Raniżów 
Gmina Majdan Królewski 
Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce" w 

Kolbuszowej 
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Spor

tu w Kolbuszowej 
Club Bogacz 
Dom Weselny „Sara" 
Firma „Elmar" 
Firma „Walor" 
Studio Fotografii i Grafiki Reklamowej 

„Abakus" 
Firma „Zet - Bud" 
„Cyclo Centrum dobre sklepy rowerowo-

narciarskie". 
Skowroński Tomasz & Borys Świć, Kolbu

szowa, Mielec 
Zakład Fotograficzny „Inter - Foto", 
Zakład Mięsny „Karkut", 
Sklep „Gajda" 
GS „Samopomoc Chłopska" w Kolbuszowej 
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
Bank Pekao S.A. W Kolbuszowej 
C.H. „Orzech" 
Firma „BUDMAX" 
Piekarnia „Staropolska" 
Studio nagrań Jarosława Mazura 
Zakład Fotograficzny „Foto - Lab" z Mielca 
Punkt Obsługi Klienta „Plus" w Kolbuszo

wej 

PZU Kolbuszowa 
Sklep Prymus-AGD 
Nadleśnictwo Kolbuszowa 
Firma transportowa Bujak 
Play Kolbuszowa 
Sklep AGD Grzegorza Cudo 
Księgarnia Danuty Jadach 
Krzysztof KIuza z Bukowca 
Kazimierz Guzior z Przedborza 
Pizzeria Klan 
KlubK2 
Pizzeria i Cukiernia Black-Jack 
Siłownia Active Club 

Zespół „Exif' 
Salon Kosmetyczny, Ania" Anny Zielińskiej 
Salon Kosmetyczny „Prestige" Natalia Bo-

sek 
Zakład Fryzjerski Witold Łakomy 
Kwiaciarnia „Orchidea" Justyny i Roma

na Mazur 
Firma Royal & Smyrski, Jacek Smyrski 
Sklep „Warzywniak" Monika Wyparło 
Apteka „Medimo", Halina Furmańska 
Sklep „Charon", Arkadiusz Olszowy 
Finna Makro K & K w Cmolasie 
Firma „Spiro - Flex " z Mielca, Małgorza

ta Mazurkiewicz 

Zbigniew Pytlak 
Regionalny Program Operacyjny, Podkar

packie 
Ośrodek Wypoczynkowy Center Sport w 

Kolbuszowej Dolnej 
anonimowi sponsorzy 
WOLONTARIUSZE: 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbu

szowej 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbu

szowej 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w 

Kolbuszowej 
Patronatem honorowym festiwal objęli: 
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Cho-

mycz - Śmigielska 
Marszałek Województwa Podkarpackiego dr 

Mirosław Karapyta 
Dyrektor oddziału podkarpackiego PFRON 

Maciej Szymański 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Zbigniew 

Chmielowiec 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Józef 

Kardyś 
Patronat medialny sprawują: 
Telewizja Rzeszów 
Radio Rzeszów 
Radio Via 
Super Nowości 
Korso Kolbuszowskie 
Radio Cmolas. 
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SERWIS INFORMACYJNY 
URZĘDU MIEJSKIEGO 

w K O L B U S Z O W E J 

Gmina Kolbuszowa Liderem Samorządności 
Najlepsi samorządowcy z wojewódz

twa Podkarpackiego zostali uhonorowani 
w konkursie „Podkarpackiej Nagrody Sa
morządowej". 

Wyróżnienie dla „Najlepszego Burmistrza" 
otrzyma! burmistrz Jan Zuba a Miasto i Gmina Kol
buszowa tytuł Lidera Samorządności. W tym roku 
XIII edycja konkursu odbyła się pod hasłem: „Nasza 
gmina/nasz powiat, na półmetku kadencji". 

Rozstrzygnięcie i wręczenie statuetek odbyło 
się 25 maja podczas wojewódzkich obchodów Dnia 
Samorządu Terytorialnego. Uroczystości zainaugu
rowała Msza św. koncelebrowana w Kościele Far-
nym w Rzeszowie. Po nabożeństwie zebrani włoda
rze miast i gmin w uroczystym pochodzie przeszli 
do hali „Podpromie" gdzie odbyło się otwarcie Mię
dzynarodowych Targów Żywności Ekogala 2013 
oraz uhonorowano uczestników konkursu PNS. 

Kapituła konkursowa oceniała osiągnięcia sa
morządów m.in. pod względem wykonanych inwe
stycji w 2012 roku, wykorzystania unijnych pienię

dzy czy działań podejmowanych na rzecz ochro
ny środowiska. 

Tegoroczne najwyższe statuetki Podkarpac
kiej Nagrody Samorządowej przypadły gminie Dę
bica, dębickiemu starostwu, miastu Zagórz i Rze
szów. Coroczne nagradzanie najlepszych samorzą
dów to inicjatywa Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych i Tygodnika Regional
nego Nowe Podkarpacie. 

Podczas konferencji ogłoszono wyni
ki kolejnej edycji Nagrody Podkarpackie
go Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 
dla najzdolniejszej młodzieży województwa. 
Z powiatu kolbuszowskiego, dyplom oraz nagro
dy za wybitne osiągnięcia w przedmiotach ścisłych 
otrzymał uczeń gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 
Aleksander Wiącek. 

J.Mazur 

O G Ł O S Z E N I A UMIG 
B U R M I S T R Z K O L B U S Z O W E J 

I N F O R M U J E : 

• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej
skiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 

WYWIESZONY ZOSTAŁ 
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nie

ruchomościami (t. j . 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 
651 ze zm.) wykaz nieruchomości własności 
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę. 

• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej
skiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 

WYWIESZONY ZOSTAŁ 
zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nie

ruchomościami (t. j , 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 
651 ze zm.) wykaz nieruchomości własności 
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w najem. 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
chomości własności Gminy Kolbuszowa. 

Przedmiotem przetargu jest: 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa 

położona w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, ozna
czona nr ew. działki 1549/95opow. 0.0621 ha, ob
jęta KW TB 1 K/00020697/1. 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowa
na jest w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, w po
średniej strefie miasta w obszarze zabudowy usłu
gowej. Teren działki jest płaski, częściowo po
kryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony 
do trapezu. 

Nieruchomość posiada dogodny dostęp do 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów 
w/w działka stanowi teren budowlany - oznaczo
ny symbolem Bi. 

Teren na którym położona jest nieruchomość nie 
podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W opracowanym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia
sta i Gminy Kolbuszowa działka 1549/95 położona 
jest na obszarze oznaczonym symbolem P - obszar 
produkcyjno - usługowy, przemysł, składy. Stu
dium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego 
podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. 

W dziale I I I księgi wieczystej KW 
TB1K/00020697/1 wpisane są służebności grun
towe, które nie dotyczą działki 1549/95. 

Działka jest wolna od zobowiązań wobec 
osób trzecich. 

Przez działkę przebiega linia kablowa nN 
2xYAKY4x35mm2 oraz śN 15kV, która została 
sfinansowana z projektu pn" Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Sokołowskiej w Kol
buszowej, która to linia stanowi własność Gmi
ny Kolbuszowa i nie jest przedmiotem sprzedaży. 

Na przedmiotowej działce znajduje się l i 
nia kablowa w związku z powyższym nabywca 
działki 1549/95 zobowiązuje się do nieodpłatnego 
ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gmi
ny Kolbuszowa na części działki 1549/95 służeb-

cd. ze str. 7 

Najlepszy zawodnikz Gminy Kolbuszowa w 
kategorii junior - Bebło Arkadiusz, 

Najlepszy zawodnik z Gminy Kolbuszowa w 
kategorii młodzik - Pleban Paweł, 

Najlepsza szachislka z terenu działania TSz 
„Skoczek" - Starzec Klaudia, 

Najlepszy szachista z terenu działania LGD 
„Siedlisko" - Tęcza Kazimierz, 

ności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości oko
ło 30 m i szerokości ok. 4.0 m, zgodnie z załącz
nikiem graficznym. 

Nabywca działki 1549/95 zezwoli nieodpłat
nie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działa
jącym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki 
w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i 
robót w celu przebudowy, modernizacji, wymiany, 
naprawy, konserwacji oraz kontroli linii kablowej. 

Nabywca działki 1549/95 zobowiązuje się 
do przestrzegania wymogów związanych z usta
nowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o dłu
gości ok. 30.0 m i szerokości 2.0 m wzdłuż linii 
kablowej, a w szczególności do: 

a) nie dokonywania nasadzeń drzew i krze
wów, 

b) nie składowania materiałów budowla
nych, sypkich, 

c) nie lokalizowania innych obiektów utrud
niających dostęp do linii kablowej, 

d) nie dokonywania znaczącej zmiany ni
welacji terenu. 

Skrajem działki 1549/95 przebiega linia ga
zowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
27 560 zł (netto) 

Wadium wynosi: 5512 zł 
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wy
sokości 23 %. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej
skim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 
w sali Nr 1 w dniu 09.08. 2013 r. o godzi
nie 11 - tej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez 
osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w 
pieniądzu najpóźniej na trzy dni przed przetar
giem tj. do dnia 05.08.2013 roku na konto banko
we Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 
w BS Kolbuszowa. Za datę wpłacenia wadium 
uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachu
nek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

Wadium zwraca się następnego dnia 
po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wa
dium wpłaconego przez uczestnika, klóry prze-

Najmlodsi zawodnicy turnieju - Kalita Julia, 
Szpila Szymon, Nowak Mateusz. 

Zamykając turniej organizatorzy wręczył i naj
lepszym szachistom ńimicju cenne nagrody rzeczo
we, okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy, jak 
również złożyli podziękowania wszystkim miło
śnikom i sympatykom królewskiej gry za tak licz
ne przybycie, sportowy przebieg rywalizacji, jed
nocześnie zapraszając na przyszłoroczny turniej. 

Nr 237 

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. 

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

Dowód wniesienia wadium przez uczestni
ka przetargu podlega przedłożeniu komisji prze
targowej przed otwarciem przetargu oraz dowód 
tożsamości. 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetar
gu jest osoba prawna, osoba upoważniona do re
prezentowania 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 ory
ginału pełnomocnictwa notarialnego upoważnia
jącego do działania na każdym etapie postępowa
nia przetargowego. 

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na 
podstawie danych ewidencji gruntów w związku 
z tym Urząd Miejski okazuje położenie nierucho
mości w terenie bez obowiązku wskazania granic 
szczegółowych, których wyznaczeń ie nabywca po
nosi na własny koszt. 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetar
gu i jego unieważnienia w uzasadnionych przy
padkach. 

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

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy no
tarialnej, której zawarcie winno nastąpić w cią
gu 21 dni od dnia przetargu oraz koszty opłat są
dowych. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

Patronat honorowy nad turniejem objęli: 
Dyrektor SP w Kolbuszowej Górnej - Kry

styna Czochara, 
Poseł - Zbigniew Chmielowiec, 
Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba, 
Prezes Fundacji Na Rzecz Kultury Fizycznej 

i Sportu - Jan Fryc. 
Turniej sędziowali znani działacze i anima

torzy szachów Jacek Mroczek z Kolbuszowej oraz 
Robert Stefański z Sędziszowa Młp. 

MroX 

„Królewska Gra" w Kolbuszowej 
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p r z e g l ą d 
P O W I A T O W Y 

• P O W I A T • R A D A • S T A R O S T W O • 
www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: informacje@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523 

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
kolbuszowskiego otwarte dla uczniów 

PRZYJDŹ, ZOBACZ I WYBIERZ NASZE SZKOŁY! 
Drogi Gimnazjalisto! Szkoły ponadgimnazjal

ne z terenu powiatu kolbuszowskiego zapewnią Ci: 
• bardzo dobrze przygotowaną, przyjazną kadrę 

pedagogiczną; 
• ciekawe kierunki kształcenia przygotowujące do 

zdania egzaminu maturalnego i podjęcie dalszej 
nauki na wyższych uczelniach; 

• bogatą ofertę kol przedmiotowych; 
• przestronne, dobrze wyposażone klasopracownie; 
• udzia! w konkursach i olimpiadach przedmioto

wych; 
• zajęcia sportowe; 
• udział w projektach unijnych; 
• korzystanie z biblioteki szkolnej z centrum mul

timedialnym; 
• korzystanie z pracowni komputerowych z dostę

pem do Internetu; 
• chwile odpoczynku w przytulnej świetlicy; 
• stypendia dla uczniów osiągających najwyższe 

wyniki w nauce; 
• indywidualny tok i program nauczania dla 

uczniów najzdolniejszych; 
• zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trud

ności w nauce; 
• opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej; 
• bogatąofertę imprez dydaktyczno-rekreacyjnych 

typu: kontakty z uczelniami; wyższymi, wyjazdy 
do teatru, wycieczki, kuligi, kursy tańca, zajęcia 
na basenie, siłowni, dyskoteki itp. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ T E C H N I C Z N Y C H 
IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. 

W K O L B U S Z O W E J 

W ZST'w Kolbuszowej nastąpiły radykalne zmiany, 
które wyniosły tę placówkę na czołowe miejsce w 
rankingu szkół technicznych. Fot. A. Stec 

Szkoła dla aktywnych kształcąca średnią ka¬
drę kierowniczą i fachowców w zawodzie o nastę
pujących kierunkach: 

Kierunki kształcenia - rekrutacja 
2013/2014 

Technikum: 
zawód : technik budownictwa 
zawód : technik technologii odzieży 
zawód: technik informatyk 
zawód : technik technologii drewna 
zawód: technik mechanik 
zawód: technik hotelarstwa 
zawód: technik geodeta 
zawód: technik usług fryzjerskich 
zawód: technik logistyk 
zawód: technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 
Szkoła Zawodowa: 
zawód: stolarz 
zawód : sprzedawca 
zawód: operator obrabiarek skrawających 
zawód: fryzjer 
zawód: mechanik pojazdów samochodowych 
zawód : monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
Języki nauczane w ZST: 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski 
Szkoła oferuje atrakcyjne praktyki zawodo

we (również zagraniczne) oraz umożliwia zdoby
cie kwalifikacji zawodowych wykraczających poza 
program nauczania takich jak: certyfikat ECDL, 
spawacz, operator wózków widłowych, kosme
tyczki itp. Od 2010 roku, 

w ramach zajęć z wychowania fizycznego, 
odbywa się nauka pływania na basenie. 

Adres: ZST Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 
2; 36-100 Kolbuszowa 

Kontakt: Tel/fax: 17 22 71 632 
www.zstkolbuszowa.pl e-mail: zstkolbu- 

szowaf5jop.pl 

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNO -
E K O N O M I C Z N Y C H 

IM. KOMISJI E D U K A C J I NARODOWEJ 
W W E R Y N I 

ZSA-E w Weryni kształci w atrakcyjnych zawo
dach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pra
cy w Polsce i w krajach UE. Fot. A. Stec 

Kierunki kształcenia: 
Szkofa kształci w zawodach: 
Technikum : 
- technik agrobiznesu 
- technik ekonomista 
- technik handlowiec 
- technik organizacji reklamy 
- technik architektury krajobrazu 
- technik ochrony środowiska 
- technik turystyki wiejskiej 
- technik kelner 
- technik technologii żywności 
- technik żywienia i usług gastronomicznych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
- cukiernik 
- kucharz 
- piekarz 
- monter sieci, instalacji i urządzeń 
- mechanik operator pojazdów i maszyn rol

niczych 

cd. na str. 18 

http://www.powiat.kolbuszowski.pl
mailto:informacje@kolbuszowski.pl
http://www.zstkolbuszowa.pl
http://szowaf5jop.pl
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Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekono
micznych w Weryni już po raz kolejny pozyskał 
środki finansowe w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki na zasadach programu Le
onardo da Vinci na realizację projektu pn. Nasza 
szansa- praktyki zagraniczne. W roku szkolnym 
2013/2014 w projekcie weźmie udział 32 uczniów/ 
uczenn ic kształcących się w Technikum w klasach 
od 1 - 4, zgodnie z założeniami wniosku. W ra
mach projektu uczniowie odbędą 3 tygodniowy 
staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w wybranych 
instytucjach i zakładach pracy. W trakcie realizacji 
stażu zawodowego dodatkowąatrakcjądia uczest
ników projektu będzie możliwość zwiedzania naj
ciekawszych miejsc i zabytków Wielkiej Brytanii 
podczas wyjazdów weekendowych, a także korzy
stania z dodatkowych atrakcji w czasie wolnym. 
Całkowita wartość projektu wyniesie 97 796.00 
Euro. Dla uczestników projektu zostanie zorgani
zowane w Polsce szkolenie językowo - kulturo
wo-pedagogiczne mające na celu przygotowanie 
uczestników do stażu w Wielkiej Brytanii. Udział 
w projekcie umożliwi 32 uczestnikom zdobycie 
dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwier
dzonych certyfikatami, referencjami zaświadcze
niami od pracodawców angielskich. Ponadto udo
skonalą konwersację w języku angielskim. Dodat
kowo otrzymająrównież dokument Euro pass Mo
bilność, uznawany zarówno na rynku krajowym 
i zagranicznym. 

Atuty ZSA-E w Weryni 
- szkoła umożliwia podnoszenie kwalifika

cji organizując różne kursy i szkolenia 
- realizujemy wiele projektów z funduszy 

unijnych 
- zajmujemy wysokie miejsca w rankingach 

szkół wg jakości kształcenia 
- osiągamy dobre wyniki z egzaminów za

wodowych i maturalnych 
- kształcimy w atrakcyjnych zawodach 
- posiadamy dziennik elektroniczny, szkolną 

pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną oraz 
strony internetowe wszystkich nauczycieli 

Adres: 
ZSA-E Werynia 501; 36-100 Kolbuszowa 
Kontakt: tel. 17 22 71 441 
www.zswerynia.pl 
e-mail: zswerynia@zswerynia.pl 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. JANKA BYTNARA W KOLBUSZOWEJ 

Kolbuszowskie liceum to najbardziej znacząca pla
cówka oświaty na terenie powiatu kolbuszowskie
go o 100-letniej tradycji. Fot. A. Stec 

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 
zapewnia: 

- bardzo dobrze przygotowaną, przyjazną ka
drę pedagogiczną 

- ciekawe kierunki kształcenia przygotowu
jące do zdania egzaminu maturalnego i podjęcie 
dalszej nauki na wyższych uczelniach 

- bogatą ofertę kół przedmiotowych 
- przestronne, dobrze wyposażone klaso-

pracownie 
- udział w konkursach i olimpiadach przed

miotowych 
- zajęcia sportowe na pięknej hali widowi

skowo - sportowej największej w powiecie kol-
buszowskim 

- udział w projektach unijnych 
- korzystanie z biblioteki szkolnej z centrum 

multimedialnym 
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- korzystanie z pracowni komputerowych z 
dostępem do internetu 

- chwile odpoczynku w przytulnej świetlicy 
zwanej „Stodoła" 

- stypendia dla uczniów osiągających naj
wyższe wyniki w nauce 

- indywidualny tok i program nauczania dla 
uczniów najzdolniejszych 

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mają
cych trudności w nauce 

- opiekę pedagoga szkolnego i higienistki 
szkolnej 

- bogatą ofertę imprez dydaktyczno - rekre
acyjnych typu: kontakty z uczelniami wyższymi, 

-wyjazdy do teatru, wycieczki, kuligi, kursy 
tańca, zajęcia na basenie, siłowni, dyskoteki itp. 

Szkoła daje możliwość nauki czterech języ
ków obcych: 

j . angielskiego 
j . francuskiego 
j . niemieckiego 
j . rosyjskiego 

Zapewniamy utworzenie grup językowych 
kontynuujących naukę wybranego języka obcego 
na poziomie rozszerzonym. 

Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2013/2014: 

PROFIL KLASY Moduł I Moduł II 
POLITECHNICZNY fizyka, matematykaj. angielski fizyka, matematyka,informatyka 

MEDYCZNY biologia, chemia, fizyka biologia, chemia, j . angielski 

PRZYRODNICZO - TURYSTYCZNA 
geografia, matematyka, j . angielski geografia, matematyka, chemia 

HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNY 
historia, j . polski, j . angielski historia, j . polski, wos 

E D U K A C J A T O N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A ! 

http://www.zswerynia.pl
mailto:zswerynia@zswerynia.pl
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X Jubileuszowy Konkurs Plastyczny „Lasy 
Państwowe. Zapraszamy" 

Blisko 70 osób uczestniczyło 11 czerw
ca br. w oficjalnym rozstrzygnięciu X Ju
bileuszowego Konkursu Plastycznego pod 
nazwą „Lasy Państwowe. Zapraszamy". 
Uroczystość odbyła się w nowopowstałym 
Centrum Edukacji Ekologicznej, mieszczą
cym się w budynku obok siedziby Nadle
śnictwa Kolbuszowa w Swierczowie. 

Konkurs ten już po raz dziesiąty organizowa
ny byl przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 
oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa. Jego celem jest 
popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowa
nie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie 
wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej. 

Skierowany został do uczniów szkół podsta
wowych klas od IV-VI. a ich zadaniem było stwo
rzenie prac plastycznych jedną z czterech zapropo
nowanych przez organizatorów technik tj. rysunek, 
praca malarska, grafika oraz collage. 

Konkurs jak co roku cieszył się sporym za
interesowaniem, co przełożyło się na ilość nade
słanych prac, któiych wpłynęło 301. 

Arcydzieła sztuki plastycznej oceniane były 
przez Komisję konkursową w składzie: Natalia 
Wrona - przewodniczący komisji - pracownik 
Nadleśnictwa Kolbuszowa, Katarzyna Ccsarz-wi-
ceprzewodniczący komisji - kustosz Muzeum im. 
ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie 
Komorowskiej, Monika Wójcik-Nieznalska-pra
cownik Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, 
Jan Wozowicz - plastyk - pracownik Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Janusz Po
słuszny - pracownik Nadleśnictwa Kolbuszowa. 
Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisjapo-
stanowiła wybrać autorów 48 dzieł artystycznych, 
którym przyznano miejsca: 

Nagrody Grand Prix : 
I Grand Prix - Jakub Margański 
II Grand Prix - Kinga Bednarz SP Sta

ry Nart 
III Grand Prix - Paulina Mastelarz SP 

Przedbórz 
W kategorii Rysunek: 
KlasV: 
Miejsce I : Kinga Bednarz SP Stary Nart 
Miejsce II: Alicja Nienajadło SP Jeżowe-

Kameralne 
Miejsce III: Paulina Barnaszuk SP Werynia 
Klas VI: 
Miejsce I : Alicja Dlużeń SP Hucisko 
Miejsce II: Katarzyna Ofiara SP Widelka 
W kategorii Grafika: 
Klas IV: 
Miejsce I: Weronika Bieleń SP Dzikowiec 
Miejsce I I : Wioleta Gancarczyk SP Przyłęk 
Miejsce III: Paulina Białek SP Hucisko 
Klas V: 
Miejsce I: Agnieszka Kłek SP Komorów 

Miejsce II: Wero
nika Sarzyńska SP Je-
żowe-Centrum 

Miejsce I I I : Par
tycja Tęcza SP Kopcie 

Klas VI: 
M i e j s c e I : 

Agnieszka Kurpisz SP 
Dzikowiec 

W kategorii Collage 
Klas IV: 
Miejsce I: Julia 

Matejek SP Komorów 
Miejsce I I : Kin

ga Grzesik SP Majdan 
Królewski Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk Organizatorów Kon-

Miejsce I I T An- ^ u r s u : Wicestarosty Kolbuszowskiego Wojciecha Cebuli, NadleśniczegoNad-

dżelika Surowiec SP 
Domatków 

KlasV: 
Miejsce I: Filip Zięba SP Majdan Kró

lewski 
Miejsce II: Kinga Kotwica SP Spie 
Miejsce III: Aleksandra Rębisz SPKrzątka 
Klas VI: 
Miejsce I: Klaudia Szypula SP Komorów 
Miejsce II: Cezary Wrażeń SP Niwiska 
Miejsce DI: Wiktoria Baran SPBrzostowa Góra 
W kategorii Prac Malarskich: 
Klas IV: 
Miejsce I: Wiktoria Żak SP Wilcza Wola 
Miejsce II: Zuzanna Warzecha SP Wil

cza Wola 
Miejsce III: Barbara Ptaś SP Dzikowiec 
Klas V: 
Miejsce 1: Jakub Margański SP Zarębki 
Miejsce I: Aleksandra Żak SP Kolbuszo

wa Dolna 
Miejsce I: Błażej Gorzelany SP Kolbu

szowa Dolna 
Miejsce II: Karolina Spieczny SP Jeżo

we -Centrum 
Miejsce III: Eliza Bieleń SP Kupno 
Miejsce I I I : Wiktoria Durok SP nr 2 w 

Kolbuszowej 
Klas VI: 
Miejsce I: Paulina Mastelarz SP Przed

bórz 
Miejsce I I : Agnieszka Chmielowiec SP 

Cmolas 
Miejsce II : Dominika Gancarz SP Trzę-

sówka 
Miejsce III: Kinga Tęcza SP nr 1 w Kol

buszowej 

Wyróżniono prace: 
Sabina Paduch SP Hadykówka 
Karolina Strzępka SP Hucina 

leśnictwa Kolbuszowa Bartłomieja Pereta oraz Przewodniczącego Rady Po
wiatu Mieczysława Burek. 

Anna Kudela SPHuta Komorowska 
Marzena Siwiec SP Klatki 
Dominika Czaja SP Kolbuszowa Górna 
Róża Kaczor SP Kosowy 
Jakub Pisarczyk SP Lipnica 
Katarzyna Gul SP Mechowiec 
Damian Milarski SP Ostrowy Tuszowskie 
Magdalena Kołodziej SP Raniżów 
Anna Bąk SP Siedlanka 
Wiktoria Kasica SP Wola Raniżowska 
Barbara Sączawa SP Zielonki 
Tomasz Gładki SP Staniszewskie 

Wszyscy wymienieni Laureaci otrzymali pa
miątkowe dyplomy i nagrody z rąk Organizatorów 
Konkursu: Wicestarosty Kolbuszowskiego Wojcie
cha Cebuli, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbu
szowa Bartłomieja Pereta oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu Mieczysława Burek. 

Po oficjalnej części uroczystości uczestnicy 
mogli zwiedzić budynek Centrum Edukacji Eko
logicznej w Swierczowie, posilić się przy stołach 
pełnych smakołyków lub oglądnąć wystawę przed
stawiającą część nagrodzonych prac. 

Na koniec Wicestarosta Kolbuszowski za
prosił wszystkich do Galerii 220 mieszczącej się 
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, gdzie 
znajduje się wystawa prac plastycznych, które 
otrzymały nagrody Grand Prix oraz zdobyły 1 miej
sca w poszczególnych kategoriach. 

Wystawa w Galerii 220 dostępna jest dla 
wszystkich chętnych od 11 czerwca do 31 sierp
nia w godzinach pracy urzędu. 

Serdecznie zapraszamy ! 
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Z prac Rady Powiatu 
W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się 

XXIX Sesja IV Kadencji Rady Powia
tu w Kolbuszowej. Podczas niej Radni 
Powiatu realizowali 14 - punktowy po
rządek obrad. 

Absolutorium dla Z a r z ą d u Powiatu 

Najważniejszym punktem obrad było roz
patrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wy
konania budżetu powiatu kolbuszowskiego za 
2012 rok pod względem udzielenia mu abso
lutorium. Po rozpatrzeniu powyższego spra
wozdania Rada Powiatu przy 16 - za, 0 - prze
ciw, 0 - wstrzymujących się, udzieliła Zarzą
dowi Absolutorium za rok 2012. Starosta Kol-
buszowski Józef Kardyś złożył serdeczne po
dziękowania za udzielenie absolutorium. Pod
kreślił, że rok 2012 był bardzo intensywny, bo
gaty w inwestycje, oraz w pozyskiwaniu środ
ków z zewnątrz. 

Na dzień 31 grudnia 2012r. budżet Po
wiatu ustalał: 

Planowane dochody w wysokości 39 261 
775 zł, 

2) Planowane wydatki w wysokości 
47 019 725 zł, 

3) Planowany deficyt budżetu w wyso
kości: 7 757 950 zł, źródła pokrycia deficytu 
to kredyt bankowy w kwocie 6 825 805 zł oraz 
środki niewykorzystane w latach ubiegłych w 
kwocie 932 145 zł, 

4) Planowane przychody w wy
sokości 13 212 408 zł, z tego przychody 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 825 805 
zł, przelewy z rachunków lokat: 5 454 458 zł, 
środki z lat ubiegłych: 932 145 zł. 

5) Planowane rozchody w wysokości 
5 454 458 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wysokość 
planowanych dochodów uległa zwiększeniu 
o 18,10 %, wydatków o 9,93 % w stosunku 
do założeń planowych z uchwały budżetowej. 

W 2012 roku zostały zrealizowane : 
Dochody powiatu na kwotę: 39 082 739,73 

zł, co stanowi 99,54 % planowanych po zmia
nach dochodów ogółem na 2012 rok, w tym: 

- dochody bieżące 35 072 420,87 zł, tj. 
100,10% planu, 

- dochody majątkowe 4 010 318,86 zł, 
tj. 94,90 % planu. 

Wydatki powiatu zrealizowano na kwo
tę: 44 834 736,01 zł, co stanowi 95,35 % pla
nowanych po zmianach wydatków ogółem na 
2012 rok, w tym: 

wydatki bieżące w kwocie 32 231 149,46 
zł, , tj. 97,59 % planu, z tego: 

- wydatki bieżące jednostek budżeto
wych: 27 812 627,46 zł, z czego wydatki na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
21 246 307,81 zł, oraz wydatki związane z re
alizacją zadań statutowych jednostek budżeto
wych 6 566 319,65 zł, 

- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 
1 826 542,56 zł, 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych: 1 085 916,69 zł, 

- wydatki na obsługę długu publicznego: 
850 743,31 zł, 

- wydatki bieżące na realizację progra
mów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
finansach publicznych: 655 319,44 zł 

i w y d a t k i m a j ą t k o w e w kwocie 
12 603 586,55 zł, tj. 90,07 % planu z tego: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwe
stycyjne: 12 386 328,87 zł, 

- dotacje na inwestycje i zakupy inwesty
cyjne: 217 257,68 zł. 

Łączna kwota długu Powiatu Kolbu
szowskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyno
si 30,22 % wykonanych dochodów Powiatu, z 
uwzględnieniem wyłączenia kredytu zaciągnię
tego na realizację zadań w ramach RPO w wy
sokości 5 592 465 zł. 
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W następnej kolejności Rada Powiatu za
poznała się z informacją o sytuacji na rynku 
pracy na terenie powiatu kolbuszowskiego w 
2012 r. i 1 kwartale 2013 r., którą przedstawi
ła Maria Wesołowska - Dyrektor Powiatowe
go Urzędu Pracy w Kolbuszowej. 

Ponadto Rada Powiatu w związku z udzie
leniem Absolutorium realizowała następujące 
punkty: 1) sprawozdaniem z wykonania budże
tu Powiatu Kolbuszowskiego za 2012r,, 

2) sprawozdaniem finansowym Powiatu 
Kolbuszowskiego za 2012r,, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunko
wej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Kol
buszowej z wykonania budżetu za rok 2012r, 

4) informacją o stanie mienia Powiatu 
Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2012r., 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Kolbuszowej, 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunko
wej o przedłożonym przez Komisje Rewizyj
ną Rady Powiatu w Kolbuszowej wniosku w 
sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu abso
lutorium. 

Ponadto Radni podjęli uchwały: 1. W 
sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrów
nywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie
ży Powiatu Kolbuszowskiego. 2. W sprawie l i 
kwidacji Liceum Profilowanego w Weryni. 3. 
W sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w 
Kolbuszowej. 4. Zmieniającej uchwałę w spra
wie zobowiązania do pokrycia wkładu własne
go wynikającego z projektu pn. „Program akty
wizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim" 
na lala 2013 - 2015, w ramach priorytetu VI I 
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integra
cji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnia
nie aktywnej integracji przez powiatowe cen
tra pomocy rodzinie, Programu Operacyjne
go Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ra
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. 
W sprawie ustalenia Staroście Powiatu Kolbu
szowskiego wynagrodzenia miesięcznego. 6. W 
sprawie zmian w budżecie i w Uchwale Budże
towej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013 
r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
Powiatu Kolbuszowskiego za 2012 r. wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 
r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu Kolbu
szowskiego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2012 r. 

(-) 

przegląd 
Osoba do kontaktu: Anna Stec 
Promocja i Kultura Powiatu 

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

Głosowanie Radnych za udzieleniem Zarządu Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu kol
buszowskiego za 2012 rok. 

mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Powiatowy Dzień Strażaka 
Dnia 16 maja br. na placu Komendy Powiatowej Państwo

wej Straży Pożarnej w Kolbuszowej odbyty się uroczyste obcho
dy „Dnia Strażaka ", 

Ten szczególny dla strażaków dzień swoją obecnością uświetnili m.in. 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Podkarpacki Komendant Woje
wódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Kuliga, Dziekan De
kanatu Kolbuszowa Wschód ks. Kazimierz Osak, Kapelan Strażaków Po
wiatu Kolbuszowskiego ks. Wiesław Augustyn, Starosta Kolbuszowski Jó
zef Kardyś, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej mł. 
insp. Marek Mendoń, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Nadleśniczy Nad
leśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Perct, Prezes Zarządu Oddziału Powiato
wego ZOSP RP Ryszard Skowron oraz Wójtowie Gmin z naszego Powiatu. 

Podczas uroczystego apelu, który zapoczątkowało złożenie meldun
ku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz wysłucha
nie hymnu narodowego nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali i awansów 
na wyższe stopnie służbowe. 

Wśród wyróżnionych Strażaków znaleźli się: 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Złoty Medal za Długolet

nią Służbę: 
Pan Janusz Kosiorowski 
Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień brygadiera: 
mkbryg. Krzysztof Samojedny 
Minister Spraw Wewnętrznych nadal stopień starszego kapitana: 
kpt. Waldemar Kamiński 
kpt. Waldemar Pieniek 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspi

ranta: 
ml. asp. Janusz Babula 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

nadał stopień młodszego ogniomistrza: 
st. sekc. Rafał Kopera 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 

nadał stopień starszego strażaka:str. Dariusz Piechota 
str. Mateusz Puzio 
str. Krzysztof Wilk 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś składa na ręce wszystkich strażaków gra
tulacje i życzenia za okazywanie pomocy i za wspólną służbę na rzecz ochro¬
ny przeciwpożarowej na terenie powiatu kolbuszowskiego. 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej dla: 

Pan Janusz Kosiorowski 
Pani Wanda Pieniek 
W ramach podziękowania za wspólnąsłużbę na rzecz ochrony przeciw

pożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni
czych Straży Pożarnych woj. podkarpackiego przyznało odznaczenia: 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: 
Pani Wanda Pieniek 
Pan Henryk Mazur 
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla: 
Pan Janusz Babula 
Pan Rafał Fila 
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla: 
Kamiński Waldemar 
Paweł Tomczyk. 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników powiatowych uroczystości z okazji „ Dnia Strażaka' 
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Ś w i ę t o w a l i z ł o t e g o d y 
50 lat temu, przyrzekali sobie mi

łość, wierność i uczciwość małżeńską. 
W sobotę 8 czerwca gratulowano im wy
trwałości i życzono kolejnych wspólnych 
łat. 

W tym roku aż 27 par z Gminy Kolbuszo
wa obchodziło złote gody. Z tej okazji w Miej
skim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego pary zosta
ły odznaczone medalami. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz 
miejskich - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Opaliń
ski, Poseł Zbigniew Chmielowiec, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Anna Pastuła, Ewa Gul-
Czachor oraz najbliżsi tegorocznych jubilatów. 

Głównym punktem sobotniej uroczysto
ści było przekazanie przez Burmistrza Kolbu
szowej medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeń
skie" przyznanych przez Prezydenta RP Bronisła
wa Komorowskiego. Pary otrzymały również pa
miątkowe dyplomy oraz kwiaty. Po części oficjal
nej wszyscy goście ze swymi rodzinami i przy
jaciółmi zostali zaproszeni do wspólnego stołu. 
W trakcie uroczystości wzniesiono toast za zdro
wie „złotych par". 

Sobotnie świętowanie Złotych Godów 
uświetnił program artystyczny Zespołu Ludo
wego „Górniacy". 

W tym roku złote gody obchodzili: 
Jaskot Eugeniusz i Emilia 
Kołodziej Władysław i Anna 
Jemioło Michał i Krystyna 
Zuber Edward i Maria 
Jarząb Stanisław i Zofia 
Szypuła Stefan i Stanisława 
Zygmunt Józef i Cecylia 
Kiciński Franciszek i Zofia 
Kośmider Antoni i Maria 
Szalony Tadeusz i Helena 
Starzec Jan i Aniela 
Plis Stanisław i Krystyna 
Stąpor Stanisław i Janina 
Gil Józef i Maria 
Socha Stefan i Janina 
Kosiorowski Stanisław i Zofia 
Michalski Stefan i Eugenia 
Cepielik Franciszek i Maria 
Wójcicki Marian i Janina 
Micek Jan i Zofia 
Kozubal Stanisław i Stanisława 
Płoch Franciszek i Maria 
Chruściel Władysław i Krystyna 
Zawadzki Roman i Maria 
Wilk Eugeniusz i Janina 
Zapasek Julian i Helena 
Kuca Stanisław i Kazimiera 
Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, 

które osiągnęły wymagany staż (co najmniej 50 

lat) i są zainteresowane otrzymaniem medalu od 
Prezydenta RP o kontakt z USC w Kolbuszowej 
(tel. 172271 513). W szczególności prosimy o in

formacje od tych par, które brały ślub poza Kol
buszową, a obecnie zamieszkują na jej terenie. 

J. Mazur 
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Nowy wóz strażacki dla OSP Kolbuszowa Dolna 
OSP Kolbuszowa Dolna wzbogaciła się o nowoczesny wóz 

strażacki Renault Thomas. Uroczyste przekazanie samochodu 
do użytku odbyło się 9 czerwca. Niedzielne uroczystości połą
czono z Dniem Dziecka na którym bawili się najmłodsi miesz
kańcy Kołbuszowej Dolnej. 

O godz. 14 w miejscowej w kaplicy odprawiono mszę Św. w intencji 
strażaków i dzieci, na którą stawiły się wraz z sztandarami jednostki OSP z 
całej gminy. Następnie przy budynku wielofunkcyjnym poświecono i prze
kazano nowy samochód. 

W uroczystości obok strażaków, udział wzięli: Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP, Stanisław Kosiorowski członek Zarządu Oddziału Woje
wódzkiego OSP w Rzeszowie, Jan Ziobro Zastępca Komendanta Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej, Florian Pelczar Komendant PSP w Kolbuszo
wej, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, 
Marek Opaliński Przewodniczący Rady Miejskiej. Ryszard Skowron Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Tadeusz Serafin Wiceprezes Zarządu Od
działu Powiatowego Związku OSP, Grażyna Halat sołtys Kolbuszowej Dolnej. 

Po uroczystym poświęceniu dokonanym przez proboszcza parafii pw. 
Wszystkich Świętych Lucjana Szumierza głos zabrali przedstawiciele samo
rządu, którzy życzyli strażakom wszelkiej pomyślności. Klucze do nowego 

auta strażackiego Zbigniewowi Skowrońskiemu Naczelnikowi OSP Kolbu
szowa Dolna wręczył gospodarz gminy Jan Zuba. 

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia. Za dłu
goletnie zaangażowanie w sprawy ochotniczych straży pożarnych, zostały 
nadane złote, srebrne i brązowe medale. 

Złotym medalem odznaczeni zostali: Józef Kardyś, Wiesław Gołę
biowski OSP Kolbuszowa Dolna, Jacek Jabłoński OSP Kolbuszowa Dolna. 

Srebrnym medalem odznaczeni zostali: Jacek Augustyn OSP Kolbu
szowa Dolna. 

Brązowym medalem odznaczeni zostali: Barbara Zemka OSP Kolbu
szowa Dolna, Łukasz Karkut OSP Kolbuszowa Dolna, Patryk Nosal OSP 
Kolbuszowa Dolna. 

Zostały nadane także odznaki „Strażak wzorowy" dla: Jakuba Janusa 
OSP Kolbuszowa Dolna, Krzysztofa Skowrońskiego OSP Kolbuszowa Dol
na, Adam Wilka OSP Kolbuszowa Dolna. 

Dla najmłodszych przygotowano dyskotekę, malowanie twarzy, 
dmuchańce, oraz upominki. Wspólna zabawa taneczna zakończyła nie
dzielne świętowanie. 

J. Mazur 

Bogdan Romaniuk członkiem Zarządu 
Województwa Podkarpackiego 

27 maja 
2013 roku, po 
niespełna trzech 
latach rządów 
PO-PSL-SLD w 
Sejmiku Woje
wództwa Podkar
packiego, doszło 
do zmiany wła
dzy. 

Władze przeję
ło Prawo i Sprawie
dliwość w koalicji z 
Prawicą Rzeczypo
spolitej. Nowym Mar
szałkiem Wojewódz

twa Podkarpackiego został senator Władysław Orty!. Wicemarszałkami: Lu

cjan Kuźniar i Jan Burek, zaś Tadeusz Pióro oraz przedstawiciel Ziemi Kol-
buszowskiej Bogdan Romaniuk, członkami zarządu. 

Bogdan Romaniuk w latach 1999-2002 był Sekretarzem Powiatu Kol
buszowskiego, w latach 2002-2006 Starostą Powiatu Kolbuszowskiego, a od 
2006 roku, Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury wspierał in
westycje mające znaczny wpływ na rozwój Powiatu Kolbuszowskiego, Tar
nobrzeskiego, Stalowowolskiego i Niżańskiego, m.in.: rozbudowa Portu Lot
niczego, modernizacja Dróg Wojewódzkich. 

Obecnie odpowiedzialny jest za drogi i infrastrukturę drogową, trans
port, gospodarkę mieniem województwa, geodezję, turystykę, sport i pro
mocję. 

Bogdan Romaniuk jest współinicjatorem powołania Fundacji im. Księ
dza Kardynała Adama Kozlowieckicgo „Serce bez granic", a także budowy 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów. 

Redakcja 
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Unia Europejska nie powinna biernie przyglądać się 
dyskryminacji katolickich odbiorców 

Prawa człowieka, demokracja, wol
ność mediów i religii byty przedmiotem de
baty, która odbyła się 12 czerwca w Stras
burgu. 

Podczas dyskusji miałem okazję przedstawić 
na forum Parlamentu Europejskiego w imieniu grupy 
EKR przykłady ewidentnej dyskryminacji mediów w 
Polsce a przede wszystkim - najważniejszej telewizji 
katolickiejjakąjest Telewizja Trwam. Odmowamiej-
sca na multipleksie i ignorowanie 2,5 min obywatel
skich podpisów w obronie Telewizji Trwam stojąw 
jawnej sprzeczności z wyznawaną w Unii Europej
skiej zasadą wolności mediów. Decyzje podejmowane 
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ignorujące 
liczne marsze, protesty i apele mająwyraźny charakter 
polityczny i mogą być postrzegane j ako próba dyskry¬
minacji najważniejszej katolickiej telewizji w Polsce. 

Kilka miesięcy temu w odpowiedzi na mojąin-
terpelację Komisja Europejska wyraźnie wskazała na 
obowiązek przestrzegania przez organy krajowe nie 
tylko przejrzystych, ale przede wszystkim niedyskry-
minujących kryteriów i procedur przyznawania miejsc 
na multipleksie. Nie mam wątpliwości, że rozdziela
jąc wszystkie dostępne miejsca i umchamiając platfor
mę przed rozpatrzeniem odwołania fundacji Lux Ve-
ritatis Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pogwałci
ła zarówno obowiązujące standardy jaki europejskie 
regulacje w zakresie łączności elektronicznej. Dziś po 
raz kolejny zwróciłem na to uwagę w Parlamencie Eu
ropejskim. Unia Europejska, która zawsze była szcze
gólnie uwrażliwiona na kwestię wolności mediów, nie 

powinna biernie przyglądać się dyskryminacji kato
lickich odbiorców. 

Problem Telewizji Trwam nie jest jednak wy
jątkiem. Warto również zwrócić uwagę na szereg in
nych przypadków ograniczania w olności prasy w Pol
sce m.in. na przykładzie tygodnika „Sieci" oraz finan
sowania mediów przez państwo. „Prywatne, „zaprzy
jaźnione" redakcje otrzymują rocznie nawet po kilka
dziesiąt milionów złotych z tytułu reklam zamieszcza
nych na ich łamach przez największe państwowe spół
ki. Na takie wsparcie nie mogą liczyć media, które kry
tycznie oceniajądziałania rządu. Powoduje to de facto 
zaburzenie realizacji funkcj i kontrolnej mediów. Dlate
go podczas środowej debaty wezwałem Unię Europej -
ską do większego zainteresowania dyskryminacjąme-
diów w Polsce, która stoi w jawnej sprzeczności z fun
damentalnymi zasadami funkcjonowania Wspólnoty. 

Podczas debaty poruszono także kwestię prawa 
propagowania i ochrony wolności religii lub przeko
nań. Obecnie prawo do swobodnego wyznawania reli
gii jestjednym z najmniej respektowanych praw czło
wieka. Do najbardziej prześladowanej religijnej grupy 
należą chrześcijanie - z powodu wiaty w Jezusa Chry
stusa na całym świecie nękanych jest ponad200 milio
nów osób, co podkreślał również bardzo wyraźnie Oj
ciec Święty Franciszek. Co znamienne, w dzisiejszych 
czasach chrześcijanie są prześladowani znacznie bar
dziej niż w początkach chrześcijaństwa. Aż w 75 pań
stwach odnotowuje się prześladowania pojedynczych 
wyznawców lub całych wspólnot chrześcijańskich. W 
Korei Pn. chrześcijanom grozi kara śmierci, w Iraku 
wypędzani są ze sw oich domów, w Laosie więzieni a 

w Nigerii be
stialsko mor
dowani. Unia 
Europejska, 
wspólnota, 
która powsta
ła po dwóch 
tragicznych 
doświadcze
niach wojen
nych i której 
fundament od początku stanowiły wartości chrześci
jańskie, powinna być wyjątkowo wyczulona na prze
śladowanie chrześcijan na świecie. Niestety, od wic
iu lat obserwujemy w Unii Europejskiej odejście od 
chrześcijańskiej tradycji a niezgoda na uznanie chrze
ścijańskich korzeni w preambule traktatu lizbońskiego 
tylko pogłębiła kulturowy kryzys w Europie. 

Trzeba dziś wrócić do tego, co legło u podstaw 
Unii - w idei ojców zjednoczonej Europy nie było chę
ci zbudowania zlaicyzowanego superpaństwa euro
pejskiego, które mogłoby stanowić zagrożenie dla in
nych krajów, ale umożliwienie pełnego rozwoju każ
demu z państw tworzących wspólnotę, umożliwienie 
życia w poczuciu bezpieczeństwa, pokoju i poszano
wania wartości chrześcijańskich. Taką Unię budował 
Robert Schuman, którego proces beatyfikacyjny jest 
cały czas wr toku. O taką Unię musimy dziś zabiegać! 

Tomasz Poręba 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

OBWIESZCZENIE 
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. 

U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 d ust.5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194ze zmianami) 

S T A R O S T A K O L B U S Z O W S K I 
ZAWIADAMIA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
znak: AB.II.6747.1.2013 

na wniosek Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizaq'ę inwestycji drogowej p n.: 

„ Budowa drogi gminnej publicznej oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej w jednostce 
ewidencyjnej Dzikowiec, obręb Wilcza Wola, powiat kolbuszowski": 

1) na działkach wchodzących pod inwestycję (położonych w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji): 
- działki dzielone pod inwestycję: 
4709/3, (4709/7, 4709/8), 4709/4, (4709/5, 4709/6), 4710/3, (4710/7. 4710/6), 4710/4, (4710/5, 
4710/6), 4711/3, (4711/7, 4711/8), 4711/4, (4711/5, 4711/6), 4712/1, (4712/2, 4712/3, 4712/4), 
4713/1. (4713/2, 4713/3, 4713/4,) 4715/1, (4715/2, 4715/3), 4716, (4716/1, 4716/2), 4721/1, 
(4721/2, 4721/3, 4721/4), 4722/1, (4722/2. 4722/3, 4722/4), 4724/3, (4724/4, 4724/5, 4724/6), 
4730/1, (4730/2, 4730/3, 4730/4), 4731/1. (4731/2, 4731/3, 4731/4), 4732/1, (4732/2, 4732/3, 
4732/4), 4736/1, (4736/2, 4736/3), 4735/5, (4735/6, 4735/7), 4734/1, (4734/2, 4734/3, 4734/4, 
4734/5), 4743/1, (4743/2, 4743/3), 4744/1, (4744/2, 4744/3), 4745/1, (4745/2, 4745/3,4745/4), 
4746/1, (4746/2, 4746/3), 4747/1, (4747/2, 4747/3) (w nawiasach wskazano działki po 
podziale. Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału 
przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora): 

2) działki położone w terenie niezbędnym dla obiektów budowlanych: 4532/1, 4711/3, 
4712/1,4713/1,4714a 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od dary ogłoszenia obwieszczenia zapoznać 
się z projektem budowlanym i dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki 
od 8,00 do 16,00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 - 15,30 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 10, 
pokój 311 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia. 

uf i i - j j =jsioei>da 10 
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OBWIESZCZENIE 
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ffełtst jednolity Dz. 

U. z ZOOOr. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art.11d ust.5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 200Br. Nr 193, poz.1194ze zmianami) 

S T A R O S T A K O L B U S Z O W S K I 
ZAWIADAMIA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
znak: AB.11.6747.2.2013 

na wniosek Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p n.: 

„ Budowa drogi gminnej publicznej w jednostce ewidencyjnej Dzikowiec, obręb Dzikowiec, 
powiat kolbuszowski": 

na działkach wchodzących pod inwestycję (położonych w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji: 
- działki dzielone pod inwestycję: 
1326 (1326/1, 1326/2, 1326/3), 1327, (1327/1, 1327/2, 1327/3), 1328 (132B/1 1328/2 
1326/3), 1333 (1333/1, 1333/2, 1333/3), 1334 (1334/1, 1334/2, 1334/3), 1335/3 (1335/4, 
1335/5, 1335/6), 2011 (2011/1, 2011/2), (w nawiasach wskazano działki po podziale Ponadto 
wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora). 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać 
się z projektem budowlanym i dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki 
od 8,00 do 16,00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 - 15,30 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 10. 
pokój 311 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia. 
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Adrian Pasek w mistrzostwach Włoch na Misano 
po udanych testach i zwycięstwie w Poznaniu 
Po udanych, dwudniowych testach na torze w Poznaniu, Adrian Pasek, fi

lar sosnowieckiej ekipy Global-tech Racing, wystartuje w najbliższy weekend w 
wyścigach motocyklowych mistrzostw Włoch klasy Superbike na torze Misano. 

21 -letni Pasek rozpoczął tegoroczny se
zon wyścigowy od wywalczenia podium pod
czas majowej, pierwszej rundy Wyścigowych 
Motocyklowych Mistrzostw Polski na torze w 
Poznaniu. Na tym samym obiekcie, reprezen
tant ekipy Global-tech Racing spędził także 
w tym tygodniu dwa dni, dopracowując usta
wienia swojej Aprili i podczas treningów Spe-
ed Day. 

Motocyklista z Kolbuszowej nie tylko za
kończył testy ze świetnymi czasami okrążenia, 
ale także wygrał kończący imprezę, wtorkowy 
wyścig, na którego starcie ustawiło się wiciu 
czołowych, polskich zawodników. Dwudnio
we treningi w Poznaniu były także przygoto
waniem do wyjazdu do Włoch. 

Do rywalizacji zgłosiło się także wielu za
wodników na co dzień ścigających się w mię
dzynarodowej serii Superstock 1000, w której 
sosnowiecki zespół zamierza wystawić swoje
go 21-letniego podopiecznego jeszcze w czerw
cu, podczas zmagań na torze Imola. 

Weekend na Misano będzie również oka
zją do dalszej poprawy ustawień motocykla, 
tym razem korzystając z bezpośredniej pomo
cy włoskich inżynierów Aprilia Racing, któ
rzy udostępnią Adrianowi nowy pakiet elek
troniczny. 

Podczas treningów Speed Day w Pozna
niu, swoje motocykle po bardzo udanej pierw
szej rundzie WMMP testowali także pozostali 
zawodnicy zespołu Global-tech Racing; Piotr 
Surowiec, Przemek Krajewski, Darek Orłow
ski i jeżdżący manager, Beniamin Bednarski. 
Wszyscy oni jednak na kolejny oficjalny start 

w zawodach poczekać muszą do lipcowej, dru
giej rundy WMMP. 

Sosnowiecki team ma już za sobą nie tyl
ko debiut wyścigowy, ale także udział w Tar
gach Autostrada w Kielcach, podczas których 
trzy pokazy jazdy stunterskiej wykonał Adrian 
Pasek, a autografy rozdawał m.in. podwójny 
zwycięzca z pierwszej rundy Rookie 600, Prze
mek Krajewski. Zespół zaprezentował również 
malowanie motocykla Paska na starty między
narodowe. 

Do ekipy w ostatnich tygodniach dołączy
li także nowi mechanicy; odpowiedzialny za 
przygotowanie motocykla Adriana Paska, Woj
tek Wcześniak oraz inżynier wyścigowy 21-lat-
ka, Damian Sapiński, odpowiadający również 
za ustawienia zawieszenia Mupo. 

W ten weekend Adriana Paska czeka start 
w dwóch wyścigach mistrzostw Włoch klasy 
Superbike na lorze Misano, a w ostatni week
end czerwca debiut w międzynarodowym pu
charze Superstock 1000 przy mistrzostwach 
świata World Superbike na innym włoskim 
obiekcie, lmola. Więcej informacji o zawod
nikach i zespole Global-tech Racing pod ad
resem www.global-racing.pl oraz na profilu 
„Global-tech Racing" na Facebooku. 

Adrian Pasek 
„Jestem bardzo zadowolony, ponieważ ze

spól Global-tech Racing przygotował dla mnie 
świetny motocykl, a współpraca z mechanikami 
układa się wyśmienicie, co miało swoje odbicie 
w wynikach podczas treningów Speed Day. Cze
ka nas jeszcze sporo pracy, ale idziemy w dobrą 

stronę i jestem przekonany, że razem zajdzie
my bardzo daleko. Musimy jeszcze wprowadzić 
sporo zmian, szczególnie jeśli chodzi o elektro
nikę, ale Misano będzie ku temu idealną oka
zję. Tym bardziej, że możemy liczyć na pomoc 
i udostępnienie nowych rozwiązań przez inży
nierów Aprilia Racing. Czeka nas w ten week
end bardzo dużo czasu na torze, dlatego jestem 
pewien, że wiele się nauczymy. Bardzo lubię tor 
Misano i cieszę się, że będę mógł wreszcie po
jeździć moją Aprilią na innym obiekcie, ale na
stawiamy się przede wszystkim na naukę i testy. 
Potem będziemy mieli dwa tygodnie na jak naj
lepsze przygotowanie się do debiutu w pucha
rze Superstock 1000 na torze lmola. " 

Beniamin Bednarski 
„Na treningach w Poznaniu pojawiliśmy 

się w nowym składzie pracującym nad motocy
klem Adriana. Speed Day miał być pierwszym 
sprawdzianem naszej nowej ekipy i muszę przy
znać, że zdaliśmy go śpiewająco. Motocykl, był 
bardzo dobrze przygotowany, a Adrian pokazał 
bardzo dobrą formę, potwierdzając ją zwycię
stwem w mocno obsadzonym wyścigu kończącym 
imprezę. Prosto z Poznania wybieramy się do Mi
sano na rundę mistrzostw Włoch. Będzie to dla 
nas kolejny trening i test, choć na znacznie wyż
szym poziomie, ponieważ do rywalizacji zgłosiło 
się wielu zawodników z międzynarodowego pu
charu Superstock 1000. Na Misano inżynierowie 
Aprilia Racing pomogą nam dopracować usta
wienia elektroniki i udostępnią nowe podzespo
ły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dwa 
tygodnie później planujemy debiut Adriana i ze
społu Global-tech Racing w międzynarodowym 
pucharze Superstock ! 000 przy MŚ World Super
bike na innym włoskim torze, lmola. " 

http://www.global-racing.pl
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SP 2 Kolbuszowa w finale ogólnopolskim 
Turnieju im. Marka Wielgusa 

W środę 22 maja na obiektach Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej na przygotowanych specjal
nie 8 boiskach - 24 drużyny chłopców i 13 drużyn dziewczyn ro
zegrało trzynasty Finał Wojewódzki XVIII Turnieju im. Mar
ka Wielgusa. 

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Jan Zuba Burmistrz Kolbuszo
wej. Po bardzo zaciętych pojedynkach grupowych i fazie pucharowej prawo 
gry we wrześniowym Ogólnopolskim Finale w Policach wywalczyły dru
żyny UKS 6 Jasło (chłopcy) oraz drużyna SP2 Kolbuszowa (dziewczyny). 

Najlepsi otrzymali dyplomy, medale i puchary a zwycięskie drużyny 
oprócz gry w finale otrzymały bilety na mecz Polska - Dania, który odbyi 
się na stadionie PGE Arena w Gdańsku. 

Nagrody najlepszym wręczali m.in. Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, 
Marek Opaliński Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jan Fryc Prezes Fun
dacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, którzy otrzymali 
również specjalne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju od Pod
karpackiego Związku Piłki Nożnej. 

Wyniki: 
Dziewczynki 
[ miejsce SP Kolbuszowa 

II miejsce UKS Fenix Hucisko 
III miejsce SP8 Krosno 
IV miejsce UKS Zaklików 
Chłopcy: 
I miejsce UKS 6 Jasło 
II miejsce ZS Besko 
III miejsce SP2 Kolbuszowa 
IV miejsce UKS1 Przeworsk 
Wyniki indywidualne Finału Województwa Podkarpackiego XVIII Tur

nieju im. Marka Wielgusa: 
Najlepsza zawodniczka: Julia Szalony (SP2 Kolbuszowa) 
Najlepszy zawodnik: Michał Rakoczy (UKS 6 Jasło) 
Najlepsza strzelczyni: Dominika Oszust (UKS Zaklików) 
Najlepszy strzelec: Filip Kapłon (ZS Besko) 
Najlepsza bramkarka: Patrycja Kasperak (U KS Fenix Hucisko) 
Najlepszy bramkarz: Łukasz Lepucki (UKS 6 Jasło) 
Zwycięzcom gratulujemy! 

Przed rokiem... 
11 c z e r w c a 2012 r. 

zmarła w hospicjum 
w Rzeszowie 

KASIA PIĘKOŚ 
z Niwisk 

Wszystkim, którzy 
okazali serce i pomoc w 

tych trudnych dla nas 
chwilach 

serdeczne podziękowania 
składa Rodzina 

Wspomnienie, 
9 lat temu 

11 c z e r w c a 2004r. 

zmarł nasz 
redakcyjny Kolega 

STANISŁAW 
BUJAK 

Cześć 
Jego Pamięci! 
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Podkarpacki finał Coca Cola Cup 
Dziewczyny z Gimnazjum nr 2 i chłop

cy z Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej wzię
li udział w XVedycji Finału Wojewódzkie
go Coca-Cola Cup, który odbył się 19 maja 
na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. 

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 2 zaję
ła 111 miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się na 
9 pozycji turnieju. 

Duży sukces indywidualny odniosła Alek
sandra Mokrzycka, która została królową strzel-
czyń zdobywając 6 bramek. W drużynie zagrały: 
Monika Zielińska, Magdalena Motylska, Joanna 
Haracz, Wiktoria Zasowska, Magdalena Szklarz, 
Agata Szalony, Katarzyna Bajor, Ilona Łaszczyk. 
Trener Bogusławr Cieśla. 

Wyniki grupowe dziewczyn: 
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa- PG Jata 2-1 
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa- ZS Gogo

lów 3-0 
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa- GIM Pysz

nica 1-0 
Półfinał: 
ZS Tryńcza- Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa 

2-0 
Mecz o I I I miejsce; 
Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa- Gimnazjum 

Roźwienica 3-0 

Wyniki grupowe chłopców: 
Gimnazjum nrl Kolbuszowa - Gimnazjum 

nr 4 w Przemyślu 0:2, 
Gimnazjum nrl Kolbuszowa - Gimnazjum 

w Oleszycach 3:3 
Gimnazjum nrl Kolbuszowa - Gimnazjum 

nr 2 w Przemyślu 4:4 

Skład drużyny chłopców: Borys Król, Ma
ciej Wojnar, Bartłomiej Blicharz, Krzysztof, Dziu
ba, Radosław Mańka, Jakub Sobejko, Bartłomiej 
Karkut, Dominik Miazga, Jakub Czachor, Adrian 
Krawiec. Opiekun Eugeniusz Sito. 

Z okazji Dnia Dziecka wędkarze z 
Koła Nrl 7 Połskiego Związku Wędkar
skiego w Kolbuszowej zaprosili dzieci i 
młodzież do wspólnego wędkowania. 

W zawodach zorganizowanych 2 czerwca 
na stawach w Weryni wzięło udział kilkadziesiąt 
młodych wędkarzy. 

Zawodnicy podzieleni zostali na trzy kate
gorie wiekowe. 

Kategoria do 8 lat 
1 miejsce Maksymilian Nowicki 
2 miejsce Kornelia Puzio 
3 miejsce Katarzyna Kurdziel 
4 miejsce Maciej Łysiak 
5 miejsce Aleksander Małek 
Kategoria 8-12 lat 
1 miejsce Jakub Zieliński 
2 miejsce Wioletta Kośmider 

Zawody wędkarskie dla dzieci 

3 miejsce Sara Augustyn 
4 miejsce Julia Piekielniak 
5 miejsce Dawid Cholobowski 
Kategoria 12-16 lat 
1 miejsce Patryk Filuba 
2 miejsce Andrzej Starzec 
3 miejsce Patryk Fila 
4 miejsce Sylwia Sadowska 
5 miejsce Nikodem Wilk 
Największą rybę zawodów złowił Jakub Zieliński. Jego karp mie

rzył 37 cm. Najmłodszym uczestnikiem był 5-letni Maksymilian Nowicki 
Zwycięzcy zostali wyróżnieni dyplomami, nagrodami rzeczowy

mi w postaci sprzętu wędkarskiego i pucharami. Wszystkie dzieci otrzy
mały upominki i słodycze. 

Zawody zakończył wspólny grill. 
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Chłopcy z Widełki medalistami Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Młodzików 

W dniach 17-19 maja Suchedniów w woj. świętokrzyskim gościł najlep
szych badmintonistów z całej Polski w kategorii młodzik. 

W sumie wystartowało 144 zawodników i zawodniczek, którzy zakwalifikowali się z list 
punktacyjnych Polskiego Związku Badmintona, oraz w drodze eliminacji. Uczniowski Klub 
Sportowy Start Widełka z gminy Kolbuszowa reprezentowany był przez trzech chłopców: Paw
ła Kopańskiego, Konrada Płocha i Kamila Płocha. Od początku tego sezonu chłopcy z Wideł
ki byli przygotowywani do gier podwójnych. Przygotowanie techniczno - taktyczne było do
datkowo dopracowywane na sparingach w Ropczycach, gdzie nasi chłopcy mieli szansę po
ćwiczyć ze starszymi kolegami i wielokrotnymi medalistami Polski. To przygotowanie oka
zało się skuteczne i zaowocowało na tych mistrzostwach zdobyciem brązowego medalu przez 
Pawła Kopańskiego i Konrada Płocha. Przy mocnym kibicowaniu kolegów i koleżanek z Za
mościa, Małopolski, Lublińca, Bierunia i Podkarpacia nasi chłopcy w trzy setowym pojedyn
ku okazali się lepsi. Bardzo cieszy nas zdobycie kolejnego medalu, jest on uwieńczeniem cięż
kiej pracy w klubie, kilkunastokrotnych startach na turniejach ogólnopolskich. Nasz cel został 

oąp 
NflRODOUW 

2 UKS.HUBAL 
SP 32 B IAŁYSTOK 3 

osiągnięty. Niewielki klub z Widełki po raz kolejny potwierdził że można wyszkolić młodzież 
na najwyższym krajowym poziomie. 

S T A R T W I D E Ł K A I D Z I E Z A C I O S E M I D E K L A S U J E R Y W A L K I W 
B I A Ł Y M S T O K U 

W tych samych dniach co Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzi 
ków w Suchedniowie, czyli 17-18 maja, nasze dwie deblistki Ola Białek i Ka
sia Kutacha reprezentowały Start Widełkę na MIĘDZYNARODOWYM TUR
NIEJU ASÓW W Białymstoku. Z wielką radością w rozmowie telefonicznej 
z podopiecznymi trener Piotr Surowice przyjął wiadomość o zdobyciu pierwszego miejsca w 
grze podwójnej. Drugą miłą niespodzianką był fakt iż Ola Białek wraz z Sebastianem Obryć -
kim (Technik Głubczyce) w grze mieszanej wywalczyli drugie miejsce. Ten turniej był ostat
nim sprawdzianem przed zbliżającą się Letnią Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, która tym 
razem odbędzie się w połowie czerwca w Piotrkowie Trybunalskim. Ten weekend dla młodzie
ży z Widełki uprawiającej czynnie badmintona był szczególnie udany i owocny. 

Medale najmłodszych badmintonistów z Widełki na 
Mistrzostwach Podkarpacia Młodzików Młodszych i Żaków 

W sobotę i w niedzielę pierwszego i drugiego czerwca odbyły 
się Mistrzostwa Podkarpacia w badmintonie w kategorii Młodzik 
Młodszy oraz Żak. 

W sobotę w hali sportowej w Nowej Dębie odbyły się mistrzostwa w ka
tegorii Młodzik Młodszy. Widełkę reprezentowało dwóch chłopców Krzysztof 
Płoch oraz Szymon Maciąg. 

Obaj w grze podwójnej wywalczyli brązowy medal, dodatkowo w grze po
jedynczej Krzysiek zdobył także brązowy medal, natomiast Szymon Maciąg piąte 
miejsce. Trzeba nadmienić, iż Szymon w sobotę zagrał w wyższej kategorii wie
kowej z kolegami o rok i dwa lata starszymi czyli klasa piąta i szósta. 

W kolejnym dniu w niedzielę drugiego czerwca Szymon Maciąg wraz z Mo
niką Węgrzyn zagrali w Mistrzostwach Podkarpacia Żaków w Straszęcinie. Po sze
ściogodzinnej rywalizacji mogliśmy cieszyć się kolejnymi medalami, tym razem 
złotym i brązowym. W grze mieszanej Szymon Maciąg wraz z Jessicą Orzecho-
wicz (Mixtcam Tarnowiec) wywalczyli złoto nie tracąc przy tym ani jednego seta. 
W grze pojedynczej Szymon zdobył brązowy medal, natomiast Monika Węgrzyn 
zajęła ósme miejsce. 

Wyniki: 
Kat. Żak 
I miejsce gra mieszana Szymon Maciąg/Jessica Orzechowicz (Mixteam 

Tarnowiec) 
II I miejsce gra pojedyncza Szymon Maciąg 
VIII miejsce gra pojedyncza Monika Węgrzyn 

Kat. Młodzik Młodszy 
I I I miejsce gra podwójna Krzysztof Płoch/Szymon Maciąg 
III miejsce gra pojedyncza Krzysztof Płoch 
VIII miejsce gra pojedyncza Szymon Maciąg. 



Nr 237 przegląd KOLBUSZOWSKI 

Na luzie.... 
Były milicjant zostai odznaczony medalem „Za zasługi.dla pożarnictwa'1 

Czyżby pałę milicyjną pomylono z sikawką strażacką?... 

Autobiografia 
„Miałem 10 lat..." ...gdy milicjant ukradł 

mi moją odpustową zabawkę. Rzecz się dzieje w 
Kolbuszowej Górnej w czasie wojny w Czechosło
wacji w 1968r. (koniec „praskiej wiosny" stłumio
nej przez wojska układu warszawskiego, w tym i 
również Ludowego Wojska Polskiego). Przy każ
dym zakręcie historii moją ojcowiznę nawiedzali 
milicjanci, ubecy-esbecy, a rok 1968 był dla Europy 
Wschodniej niewątpliwie był lakim historycznym 
zakrętem. Częste wizyty funkcjonariuszy PRL-u 
na mojej ojcowiźnie zawdzięczamy temu, że starsi 
bracia mojego ojca byli więźniami - sybirakami w 
Stalinogorsku. Jeden z nich, Józef- żołnierz wyklę
ty został zamordowany przez wrocławskich ubow
ców. Również ich bliski kuzyn, też żołnierz wyklę
ły- członek IV Zarządu Głównego WiN. wyrokiem 
krzywoprzysiężnego sądu został rozstrzelany 1 mar
ca 1951 r. na warszawskim Mokotowie w budyn
ku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tak 

przy każdym takim zakręcie ojca mojego „spowia
dali" funkcjonariusze PRL-u, czy aby przypadkiem 
nie ma nic wspólnego z kontrrewolucją. 

Późnym latem 1968r. na mojąojcowiznę za
jechała stara „Warszawa" prowadzona przez mili
cjanta w mundurze i dwóch tajuiaków w czarnych 
płaszczach. Tajniacy poszli do domu po ojca, a ja 
tymczasem bawiłem się na podwórzu „drewnia
nym ptaszkiem na kółku", którego kupił mi mój 
tata na odpuście. Byłem mocno zajęty sprawdza
niem mechanizmów poruszających dźwigniami 
od koła skrzydła drewnianego ptaszka, gdy nagle 
milicjant wydarł mi go z rąk i zabrał ze sobą do 
„Warszawy". Ja 10 - latek biegłem za nim krzy
cząc- złodzieju oddaj mi ptaszka. Działo się to na 
oczach tajniaków-esbeków, którzy zabierali mi 
ojca do samochodu. Tego dnia ojciec już nie wró
cił do domu. Pojawił się następnego dnia koło po
łudnia, a „drewniany ptaszek" już nigdy. Trauma, 

jaką zgotował mi wówczas ten milicjantofil, wy
warła głęboki wpływ na mojąosobowość. Od cza
su, kiedy milicjant wszedł w posiadanie mojej od
pustowej zabawki, funkcjonariuszy PRL-u uwa
żam za złodziei. Przepraszam, jeżeli takim twier
dzeniem obraziłem prawych funkcjonariuszy PRL 
-u, ale tak w mojej dziecięcej świadomości zapisał 
się ten milicjant i ciche przyzwolenie towarzyszą
cych mu esbeków. Dzisiaj zarzuca mi się, że opi
suję kolbuszowskich funkcjonariuszy i działaczy 
PRL-u, wyrządzając tym krzywdę ich dzieciom i 
wnukom. Wracając do mojej odpustowej zabaw
ki, zadaję sobie pytanie: jakie były jej dalsze losy 
i jakie przeżycia towarzyszyły dziecku tego mi
licjanta, kiedy otrzymało „drewnianego ptaszka" 
od taty? Jedno jest pewne, że ten ówczesny kol
buszowski świat diametralnie inny był dla dziec
ka milicjanta, a traumatyczny dla mnie, dziecka, 
bratanka żołnierzy wyklętych. 

Stanisław Gorzelany 
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Przypominamy... 
12 czerwca 1974r. - w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej w czasie 

pracy zmarł doktor Stanisław Krzaklewski - legenda kolbuszowskie) służ¬
by zdrowia. 

Stanisław Krzaklewski, syn Marii i Broni
sława urodził się 17 listopada 1910 r. w Zabłotow-
cach koło Lwowa. Studiował medycynę na Uni
wersytecie Lwowskim im. Jana Kazimierza. 24 l i 
stopada I936r. uzyskał dyplom lekarza chirurgii 
11 stopnia. Z Joanną Owoc zawarł sakrament mał
żeństwa w kościele św. Marii Magdaleny we Lwo
wie. Brał udział w wojnie obronnej w 1939r. W 
czasie II wojny światowej był szefem sekcji sani
tarnej Armii Krajowej w obwodzie stanisławow
skim. Wskutek intensywnej działalności konspi
racyjnej w Stanisławowie i we Lwowie Stanisław 
Krzaklewski naraził się władzom sowieckim i mu
siał zmienić miejsce zamieszkania. 

W 1944r. przybył do Ulanowa nad Sanem. 
Pracował jako lekarz w Ulanowie i Nisku do 
1948r. W tym też roku UB za przynależność do 
AK aresztuje Stanisława Krzaklewskiego i osa
dza go w rzeszowskim zamku. W 1948r. przybył 
do Kolbuszowej i od podstaw zabrał się za budo
wę naszej służby zdrowia. Jako dyrektor szpitala 
bardzo cenił sobie medyczną pomoc sióstr zakon
nych, które pracowały w kolbuszowskim szpitalu. 
Źle to było wówczas odbierane przez władze ko

munistyczne, ale siostry zakonne trzymał w szpi
talu tak długo, jak to było możliwe. Aż do począt
ku lat 70-tyeh ubiegłego wieku. Był człowiekiem 
bardzo wierzącym i w kolbuszowskim szpitalu 
nie dopuścił do likwidacji przyszpitalnej kaplicy 
przez władze komunistyczne. Jako profesjonali
sta chirurg posiadał rzadką intuicję chirurgiczną 
(jak twierdzili jego koledzy po fachu). Wielolet
nia służba lekarska utrwaliła w pamięci starszego 
pokolenia kolbuszowian legendę lekarza społecz
nika, który dzięki wprawnej ręce ratował ludzkie 
życie, bez względu na przekonania czy pochodze
nie społeczne. Ten kolbuszowski „doktor Wilczur" 
znosił szykany władz komunistycznych. Zmarł 
nagle podczas pracy w Szpitalu Powiatowym w 
Kolbuszowej 12 czerwca 1974r. Spoczął na kol
buszowskim cmentarzu. Dzisiaj po blisko 40-stu 
latach od śmierci jest postacią prawie zapomnia
ną. Żadna z kolbuszowskich ulic czy rond nie do
czekało się nazw jego imienia, a niektórzy pro
ponują nazwy nowopowstałych obiektów drogo
wych im. Ryśka z Klanu. W końcu lewicowi radni 
nazywająjedno z nich imieniem lokalnego działa
cza z ZSL - owskim rodowodem. Jedyny ślad pa-

wm 
Stanisław Krzaklewski w mundurze Wojska Pol
skiego sprzed 1939 roku. Fot. Arch. 

mięci po tym wielkim kolbuszowian i nie, to tabli
ca pamiątkowa upamiętniająca nadanie sali ope
racyjnej kolbuszowskiego szpitala imienia Stani
sława Krzaklewskiego. Odsłonięcie wspomnianej 
tablicy nastąpiło 15 listopada 1997r. dzięki stara
niom kolbuszowskiego oddziału Polskiego Towa
rzystwa Lekarskiego. 

Stanisław Gorzełany 

STACJAJ<ONTROLI POJAZDÓW 
U nas na babanti Łachmczm I ^ J I D Q ATCI^ 1 1 

• samochody osobow!endostawczeldoT3!5iti 
• ciągniki rolnicze 
• samochody z instalaciaiaazowoiHmoloLykle' 
• samochody sprowadzane rzagjigoicw 

OFERUJEMY: 
• części zamienne do samochodów krajowych 

i zagranicznych 
• klocki hamulcowe, szczęki 
• elementy zawieszenia i układów kierowniczych 
• tłumiki, amortyzatory - Wymiana Gratis 
• oleje: SHELL, BR CASTROL, MOBIL, LOTOS 

W Y M I A N A G R A T I S ! ! ! 
• fitry oleju, powietrza, paliwa 
• kompleksowa komputerowa diagnostyka pojazdów, 
• kasowanie inspekcji serwisowych, regulacje, 
• układy wtrysku benzyny, ABS, Air Bag, ASR. 

(pniD£fófl0 

(DSSPêDllB 
pojazdu - przy 

naszego centrum 
- (Plac GS Kolbuszowa]] 

TYLKO U lv 
• Serwis klimatyzacji samoch 

• uzupełnianie gazu • czyszczenie in 
klimatyzacyjnych • filtry do wkładów 

klimatyzacji samochodowych 
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7 E T - B U P i 
C E N T R U M 

D R Z W I 1 P A N E L I 
• S I D I N G , P O D S U F I T K I 

• D O C I E P L E N I A 
• K O R E K Ś C I E N N Y I P O D Ł O G O W Y 

• O K N A , P A R A P E T Y 

S I E D Z I B A : K O L B U S Z O W A , U L . H A N D L O W A 3 

T E L . 1 7 2 2 7 0 0 4 5 

Z A P R A S Z A M Y D O N O W E G O S A L O N U S P R Z E D A Ż Y ! 

CENTRUM HANDLOWE 

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA 
JDO P A Ń S T W A D Y S P O Z Y C J I : 

| DOLNA KONDYGNACJA: NEONET (AGD,. # I PIĘTRO: BIŻUTERIA ZŁOTA I SREBRNA, 
TV, TELEWIZJA NA KARTĘ, KOSIARKI, OBUWIE DZIECIĘCE, DAMSKIE I MĘSKIE, 
SKUTERY) t fKORA"(RĘCZNIKI, POŚCIEL) CHIŃSKI MARKET (OBUWIE ,ODZIEŻ, 
USŁUGI EOTO, USŁUGI KRAWIECKIE ZABAWKI, KOSMETYKI, TOREBKI) 

# I I PIĘTRO; SPECJALISTYCZNE GABINETY 

PARTER: ART. SPOŻYWCZE LEKARSKIE, BADANIA USG, EKG, GABINET 
CHEMIA GOSPODARCZA, GINEKOLOGICZNY, GABINET REHABILITA-
KANTOR WYMIANY WALUT, BANKOMAT, CYJNY(FIZYKOTERAPII), GABINET PIELĘ-
APTEKA GNIARSKI, ANALITYKA, GABINET DENTY-

ZAPRASZAJMY NA Uflc\NE ZAKUPY! ! ! 
www. sklepy, orzech, com.pl 

http://com.pl
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Z. P. U. H. 

T A L J B 3 E T 
A D A M F O R Y Ś 

KOLBUSZOWA, UL. J. WIKTORA 15 

( B O C Z N A U L . R Z E S Z O W S K I E J ) 

T E L . / F A X 17 22 73 047 

KOM 510 463 899 
O F E R U J E : 

• MARKOWE PŁYTKI CERAMICZNE 

• SYSTEMY DOCIEPLEŃ 
(GREINPLAST, C E R E S I T ) 

• BETON Z TRANSPORTEM 

ZAPRASZAMY 
W GODZ. 7 0 0 - 170 0 

W S O B O T Y 7 0 0 - 130 0 

GABINET LEKARSKI 
J DR N. MED. 

A R K A D I U S Z FL IS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.flisarkadiusz.com 

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

S G 4 D 
• genetyczne • sutka 

• jamy brzusznej 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZYJĘĆ: 
Wtorek, Piątek 17.15 -19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA:Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

Whienńa 
9icvc f/leółuwiacja 

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79 

• Tizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek; 10 0 0-21 0 0 

sobota - niedziela: 12 0 0-21 0 0 

tel. 17 744 40 77 
Dowóz na terenie miasta gratis! 

ul. Piekarska 12 
tel. 605152 314 

filmar.sklep@interia.pl 

OFERTA: <JM 
ZAWIASY 

PROWADNICE; •MW 
AMORTYZATORY. 

MMMM 
WYPOSAŻENIE SZAFEK 

M M M M 
LISTWY I OBRZEŻA MEBLOWE M̂MM 
NOGI,'STOPKI, KOŁKA 
OŚWIETLENIA MEBLOWE 
WIESZAKI, Z A M I O ^ 

UCHWYTY MEBLOWE 

KLEJE 

ELEMENTY DO REGAŁÓW 

DRĄŻKI 025 i 050 

ELEMENTY MOCUJĄCE 

RAMKI ALUMINIOWE 

BLATY 

FRONTY 

INNE AKCESORIA 

eon pt: 7:30-10:30 

http://www.flisarkadiusz.com
mailto:filmar.sklep@interia.pl
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profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray) 
i fotografowanie wszelkich uroczystości 

i fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami 
P R O M O C Y J N E C E N Y _ 

N A W Y K O N Y W A N I E Z D J Ę Ć ! ! ! 

Jan Cichoń Szpital 

j&TUBM 
foTO-YI 

10 
• T T Wojaka Polaki cif o ~t 

L L 

s Obrońców Foka 

Szkoła 
Zawodowa 

® TJ[7 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 
36-100 Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 10 
tel. 117/ 22 71 687, tel. kom 0 692 550 382 

F . U . H . L U P R O M 

Z Ł O T N I K 
36-100 Kolbuszowa ul. I l -L is lopada 13 obok Siarostwa, tel. 1722 74096. 

Oferujemy: 
• sprzedaż biżuterii zlofcj i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie 

• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych 
z immobilizerem • usługi grawerskie. 

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

G W A R A N T U J E M Y W Y S O K Ą J A K O Ś Ć I N I S K I E C E N Y ! 

Zwoią t*ekł*tnę 
KONTAKT 

tel. 17 22 73 658, 781 075 513 
17 22 71 456, 604 54 12 86 

przegląd Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara skr. pocz. 34, lei. 17 2273 658, 17 2273 564, 
17 2271 456,17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZfstanislaw Bujak] I Halina Dudzińska] Doroia Gorzelany, Stanisław 
Gorzelany, Adam Kowalski. Jan Skowroński. Benedykt Popek, e-mail: przegląd ko lbuszowski@op.pl Konto: Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa KOLBUSZOWSKI P E K A 0 S A N R B 21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, fel.flax 17 22 70 
230. Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/arjakus/hmil/prasa.htnil. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 

mailto:lbuszowski@op.pl
http://www.kolbuszowa.biz.pl/arjakus/hmil/prasa.htnil
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S T W - rok powstania 1965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO ODDZIAŁ W KOLBUSZOWEJ 

OFERUJEMY USŁUGI: 
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465 

Badania techniczne pojazdów: 
Czynne poniedziałek - piątek 7 -16 , sobota 7 - 1 3 

S a m o c h o d y osobowe - dostawcze do 3.5 t 
Ciągniki rolnicze 
Samochody z instalacją gazową - motocykle 
Badania: c, d, e, f 

O F E R U J E M Y 
• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia: 

• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz 
samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały. 

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 
Stacja paliw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek - piątek 7 -16 , sobota 7 - 1 5 

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekładniowe 
• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp. 

• Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir. 
informujemy, że od 1 listopada 2002 r. sprzedaż węgla i koksu przeniesiona zostata z rampy PKP 

na teren zajezdni STW, ul. Handlowa 2. 
W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i koks - dowóz do 3 km. Gratis 

Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki. Sprawdź nasze ceny!!! 

r 

ubezpieczenia 21 
UNIOA 

• Życia Twojego i bliskich • Twoich finansów 
• Domu, mieszkania • Samochodu 

• W czasie podróży • Firmy • Gospodarstwa rolnego 
• Specjalistyczne 

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 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.dobreubezpieczenia .eu 
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588, fax (17) 22 70 521 

36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 211, fax (17) 77 13 211 
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 311, fax (15) 84 65 311 

V e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu 

H D I 
A S E K U R A C J A 

ERGO 
HESTIA 8 

I n t e r R i s k K 
VfENNA INSURANCE GROUP 

ft POLSKIE 
J TOWARZYSTWO 
W UBEZPIECZEŃ S.A. 

Ubezpieczenia 
Pocztowe 

http://www.dobreubezpieczenia.eu
mailto:poczta@dobreubezpieczenia.eu


P R Z Y C Z E P Y SAMOCHODOWE 
l i r i » n l » r ^ | i 

Rzeszów, ul. Krakowska 339 
w w w . a x e l - p r z y c z e p y . p l M 

tel. 17 221 08 09, kom. 508 207141 

EKKRCHER 

www.frex.pl 

• C Z Y S Z C Z E N I E 
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacji 
• posadzek przemysłowych 

• S P R Z Ą T A N I E 
• sklepów • biur • hal 

ul . T a r n o b r z e s k a 67 
36-1OO K o l b u s z o w a 

t e l . 5 0 1 4 5 6 0 0 2 

i» v STOIREM 
36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14 

tel7fax 17 22 73 200, kom. 605 201 068 
www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl 

OFERUJEMY: 
• PARKIETY, DESKI PODŁOGOWE 
• PARKIETY EGZOTYCZNE 
• MOZAIKI 
• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 
• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE ~ ~ 

BROF.ESjJONAfNiY/ 
MONiMŻj 

BABKIEITLÓWJ 
IISCHOPfiW/ 

DREWNIANYMI 

http://www.axel-przyczepy.pl
http://www.frex.pl
http://stolrem.rze.pl
mailto:stolrem.mr@wp.pl


HURTOWNIA TECHNICZNA 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

O F E R U J E M Y : 
pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery 
i uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydrauliczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa 
tel. 17 227 28 00,17 227 58 00, 

Czynne 
SP - 20.00, w soboty 7.00 • 13.00 

com.pl 

W A R S Z 

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

Ul.Jana Szypowskiego 1 
39 - 460 Nowe Dęba 
tel.kom.:501 311 091 
wwvv.fiirrnapart.cba. pl 
e-rriail:fi rmapart@gmail.com 

; .w*... i 

FIRMA OFERUJE: 
REKLAMA 
WIZYTÓWKI 
L O G O 
SZYLDY 
BANERY 
PROJEKTOWANIE STRON WWW 
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 
REKLAMA NA S A M O C H O D A C H 
MALARSTWO 
OBRAZY(OlÓWEK,PASTEL, 
AKWARELAOLEJ,AKRYL) 
FRESKI 
RZEŹBA 

e-mail: mw^heKaneirpI 
39*3 Nowa Dęba ii. kt H. ta^Ktoe^ ftMki raqi karrroi ptrioMM 

http://com.pl
http://wwvv.fiirrnapart.cba
mailto:rmapart@gmail.com

