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". . .wolna prasa jest 
niezbÍdnym i naj sku
tecz niej szym na rzÍ dziem 
obro ny przed ty ra niπ..."
       Le szek Ko≥a kow ski 

ukazuje siĘ bez Przerwy od 22 września 1991 r.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego 
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie...
                        życzą:
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W prestiżowym rankingu gimnazjów, które 
zdobyły największą ilość tytułów laureatów, Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej za-
jęło III miejsce w województwie podkarpackim. 
Jeszcze lepiej spisaliśmy się w kategorii przed-
miotów nauk ścisłych – byliśmy bezkonkuren-
cyjni i zajęliśmy bezapelacyjnie I miejsce. O roz-
miarach sukcesu świadczy fakt, że w całym  po-
wiecie kolbuszowskim tylko trzem uczniom z po-
zostałych gimnazjów udało się zdobyć zaszczyt-
ny tytuł laureata.

Od kilku lat, regularnie uczniowie naszej 
szkoły zdobywają podobne laury. W ciągu 10 lat 
zdobyliśmy już 55 tytułów laureatów konkursów 
przedmiotowych. Dzięki temu Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II w Kolbuszowej jako jedyne w 
powiecie otrzymało w ubiegłym roku tytuł „szko-
ły przyjaznej utalentowanym uczniom” nadawany 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

W roku szkolnym 2010/11 – ogłoszonym 
przez MEN rokiem odkrywania talentów – nasi 
uczniowie sprawili nam niezwykły prezent. Naj-
lepszymi z najlepszych okazali się:

Sebastian Haracz – 5 tytułów (matematyka 
, fizyka, informatyka, wiedza techniczna, historia),

Michał Dzióbek – 3 tytuły (matematyka, fi-
zyka, informatyka),

Anna Białek – 2 tytuły (język polski, ję-
zyk angielski),

Grzegorz Janusz – 2 tytuły (informatyka, 
wiedza techniczna),

Katarzyna Maliborska – 1 tytuł (fizyka),
Marcin Kostuj – 1 tytuł (wiedza techniczna),
Aleksander Wiącek – 1 tytuł (matematyka),

Najlepsi z najlepszych.....czyli ogromny sukces 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej

Z wielką dumą pragniemy poinformować Państwa, że nasza placówka, Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej odniosła w tym roku szkolnym bezpre-
cedensowy sukces. Nasi uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych 
i interdyscyplinarnych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
przynieśli chlubę i zaszczyt nie tylko naszej szkole, ale również całej Kolbuszowej.

Anna Maciąg – finalista ogólnopolskiego 
konkursu historycznego,

Grzegorz Janusz, Rałał Kwaśnik, Kata-
rzyna Maliborska, Jakub Rybak, Karolina Woj-
tanowska, Justyna Zając – zdobyli tytuł finali-
stów i tylko krok dzielił ich od tytułu laureata.

Wymieniając tych wybitnie uzdolnionych 
uczniów musimy podkreślić dorobek Sebastia-
na Haracza, który w ciągu trzech lat nauki w na-
szym gimnazjum zdobył 7 tytułów laureata i stał 
się jednym z najwybitniejszych uczniów naszego 
województwa w dziedzinie nauk ścisłych. Należy 
również wspomnieć o Olku Wiącku, który jako 
trzynastolatek zdobył tytuł laureata z matematy-
ki zajmując trzecie miejsce w rywalizacji z szes-
nastolatkami. 

Wszyscy laureaci i finaliści przynieśli nie 
tylko chlubę i zaszczyt szkole, ale i całej społecz-
ności lokalnej. Stanowią również gwarancję dal-
szego rozwoju naszego miasta.

Składamy serdeczne gratulacje w/w uczniom, 
a ich rodzicom gratulujemy i dziękujemy za pomoc 
w długich i ciężkich przygotowaniach do wymie-
nionych konkursów.

Gratulujemy i dziękujemy również nauczy-
cielom, którzy stali się współtwórcami sukcesów 
uczniów – Dorocie Białek, Dorocie Haptaś, Helenie 
Kiwak, Renacie Kłosowskiej, Marcie Krawczyk, He-
lenie Mazan, Pawłowi Michno, Renacie Ożóg, Dariu-
szowi Pawlinie, Magdalenie Salach, Lucynie Stagra-
czyńskiej, Krystynie Stydze, Ewie Wójcickiej.

W tym roku szkolnym odnieśliśmy również 
wiele innych znaczących sukcesów, o których bę-
dziemy informować Państwa w następnych nu-
merach.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 
w Kolbuszowej

Niech Święta Wielkanocne będą czasem,

z którego będzie można czerpać siłę i wiarę w sens życia.

Niech rodzinne świętowanie przyniesie Państwu wiele ciepłych, 

wartych zapamiętania chwil, tworzonych w oparciu o bogaty, 

świąteczny obyczaj.

Pięknych, rodzinnych Świąt życzy

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Bogdan Romaniuk
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 W pierwszej części programu klasa III przy-
witała pierwszy dzień wiosny inscenizacją pt  „Pani 
Wiosna” i piosenkami. W drugiej części uczniowie 
klas 0- VI zaprezentowali swoje talenty w różnych 
kategoriach;

-śpiew, taniec, skecz, najciekawszy „wiosenny 
strój” oraz gra na instrumencie. Wszystkie prezentacje 
zostały ocenione i nagrodzone przez komisje konkur-
sową. W skład której weszli nauczyciele oraz przedsta-
wiciel SU. W ten sposób uczniowie mieli możność za-
poznania się z różnymi aspektami nauki, rozbudzania 
w nich ciekawości poznania świata, rozbudzania  am-
bicji społecznych, kulturowych,  artystycznych i spor-
towych. Uczniowie z dużym zapałem i kreatywnością 
dzielili się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Konkurs 
prezentacji „Talentów” wzbudził największe zaintere-
sowanie i moc śmiechu wśród publiczności.

21 marca – DZIEŃ TALENTÓW
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła obecny rok szkolny Rokiem Odkrywania Ta-

lentów, „uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów za niezwykle waż-
ne, choć dotychczas niedoceniane...”. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Polskich Nobli-
stów w Bukowcu 21 marca 2011r. przygotowała dla swych uczniów specjalny program, w 
którym uczniowie mogli zaprezentować swoje pasje, hobby i uzdolnienia.

Następnie po występach wszyscy udali się z „ 
Marzanną” na podwórko szkolne, aby pożegnać zimę. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne wiosenne święto 
w ramach działań szkoły wpisze się na długo do szkol-
nego kalendarza.

Pamięci generała Kwiatkowskiego
24 marca br. w Dowództwie Opera-

cyjnym Sił Zbrojnych w Warszawie od-
była się uroczystość odsłonięcia Popier-
sia generała Bronisława Kwiatkowskie-
go oraz nadania jego imienia Sali Kon-
ferencyjnej Dowództwa. 

Generał Kwiatkowski był jednym z najbar-
dziej doświadczonych dowódców posiadających 
wysoki autorytet wśród polskich żołnierzy jak 
również dowódców NATO, współtwórcą sukce-
sów naszych kontyngentów w misjach między-
narodowych. Przez ostatnie trzy lata życia pełnił 
funkcję Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. 

Zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. 
pod Smoleńskiem. 

Wśród zaproszonych gości i przyjaciół śp. 
generała, którzy przybyli w tym dniu do Warsza-
wy nie zabrakło przedstawicieli władz samorzą-
dowych Kolbuszowej na czele ze Starostą Powia-
tu Kolbuszowskiego Józefem Kardysiem i Za-
stępcą Burmistrza Kolbuszowej Markiem Gilem. 
Uroczysty apel poprzedziła Msza Św. celebrowa-
na w parafii wojskowo-cywilnej p.w. Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej.

Następnie przy akompaniamencie Orkiestry 
Reprezentacyjnej WP delegacje zaproszonych go-
ści, żołnierzy i pracowników Dowództwa złoży-

ły kwiaty pod Tablicą Pamiątkową Śp. Generała 
Bronisława Kwiatkowskiego. Kolejnym punktem 
uroczystości było odsłonięcie popiersia Generała 
Kwiatkowskiego poprzedzone odczytaniem Roz-
kazu Dowódcy Operacyjnego o nadaniu imienia 
śp. Generała Kwiatkowskiego Sali Konferencyj-
nej Dowództwa. Symbolicznego aktu odsłonięcia 
popiersia dokonała Pani Krystyna Kwiatkowska 
w asyście gen. Mieczysława Cieniucha, gen. bro-
ni Edwarda Gruszki oraz męża zaufania oficerów 
Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych kmdr Ar-
kadiusza Szczypka.

Wystąpienia zaproszonych gości oraz pokaz 
zdjęć pt. Wspomnienie Generała Kwiatkowskiego 
zakończyły czwartkową uroczystość. 

B. Antosz



przegląd KOLBUSZOWSKINr 211 5

17 22 71 521

TELEFONY

WYŚLIJ SMS O TREŚCI "KREDYT" NA 502 381 272 - ODDZWONIMY DO CIEBIE!
KOLBUSZOWA UL. JANA PAWŁA II 4



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 2116

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.w 
Kolbuszowej zorganizował w dniu 12 kwietnia 2011r. Semina-
rium Naukowe pod hasłem: „Zdrowie na talerzu” na temat: „Ży-
wienie a choroby cywilizacyjne - czy możemy się ich ustrzec?”.

Program Seminarium obejmował:
 • program artystyczny w wykonaniu ZST w Kolbuszowej
 • podsumowanie powiatowego konkursu pod hasłem „Żywienie a choro-

by cywilizacyjne-czy możemy się ich ustrzec?
 • referaty zaproszonych gości
 • podsumowanie seminarium
 • prezentacja i ocena stołów ze zdrową żywnością
 • degustacja
 • wystawa książek na temat zdrowego odżywiania i chorób cywilizacyj-

nych

Celem seminarium było: zdobycie nowych wiadomości na temat za-
leżności powstawania chorób cywilizacyjnych od odżywiania oraz rozwija-
nie zainteresowań w dziedzinie zdrowego odżywiania.

Tematem seminarium jest:
 • wpływ odżywiania się na zdrowie człowieka,

Seminarium Naukowe
 • przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych,
 •  sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,
 • nieprawidłowe nawyki żywieniowe i ich konsekwencje zdrowotne

Brawa dla Organizatorów!

Poniżej przedstawiamy dokumentacje fotograficzną.
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IV edycja Powiatowego Sejmiku Uczniowskiego pn. 
„Wiek XX – okres burz i niepokojów” została przeprowadzo-
na w dniu 8 kwietnia 2011r. w ZST w Kolbuszowej.

Powiatowy Sejmik Uczniowski został objęty honorowym patronatem 
przez: Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Józefa Kardysia – 
Starostę Kolbuszowskiego oraz Jana Zubę – Burmistrza Kolbuszowej.

Sejmik Uczniowski obejmował: 
 -  Prelekcję Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP
 -  Prelekcję Wojciecha Mroczki
 -  Prelekcję Mariana Piórka
 -  Prezentację prac konkursowych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych
 -  Odczytanie rezolucji;

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom IV edycji Powiato-
wego Sejmiku Uczniowskiego pn. „Wiek XX – okres burz i niepokojów”.

Poniżej przedstawiamy dokumentacje fotograficzną.

Powiatowy Sejmik Uczniowski 
pn. „Wiek XX – okres burz i niepokojów”
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Muzyka to dla mnie życie- rozmowa 
z Jarosławem Mazurem, założycielem zespołu Hudacy

Spotkali się w nim ludzie wykonujący już 
wcześniej muzykę łemkowską i polską. Od począt-
ku jedynym celem grupy było granie i śpiewanie 
w stylu muzykantów, którzy za czasów monarchii 
austro - węgierskiej przemierzali Karpaty w poszu-
kiwaniu zarobku. Ludzie ci grywali na weselach, 
chrzcinach, potańcówkach od Żywca w polskim 
Beskidzie Śląskim aż po Rumunię na wschodzie. 
Wytworzyli specyficzny styl grania, rozpowszech-
niający się potem z gór na niziny. 

Z racji wielokulturowości Austro – Węgier 
muzykanci  grali utwory pochodzące z różnych 
tradycji: słowackiej, polskiej, rumuńskiej, ukraiń-
skiej, łemkowskiej i cygańskiej. Nie stroniono od 
utworów żydowskich. Zespół „Hudacy” wykonu-
je utwory pozostałe po dawnych karpackich muzy-
kantach. Ich tematyka dotyczy najczęściej miłości 
oraz codziennych spraw mieszkańców gór. Hudacy 
śpiewają po polsku, rusińsku, słowacku i cygańsku. 

Zespoł tworzą:
Magda Kusiak- skrzypce
Kuba Augustyn- kontrabas
Jarek Mazur- akordeon
 Magda, Kuba, Jarek - wokal
Wszyscy członkowie zespołu mają przygo-

towanie muzyczne.
Hudacy w swoim dorobku mają koncerty na 

Podkarpaciu, na  Słowacji dla  Łemków.Grali rów-
nież koncerty dla Polonii we Francji. Uczestniczy-
li w festiwalu „Karpackie Klimaty” w Krośnie. 

 Ważnym wydarzeniem były dla nich  wy-
stępy na prestiżowych imprezach: VII Festiwalu 
Karpackim w Iwoniczu- Zdroju oraz Wielokul-
turowym Festiwalu Galicja w Rzeszowie. Zespól  
koncertował w ramach projektu „Dwie Cerkwie”

  Urszula Kaczmarczyk: Skąd u Pana taka pa-
sja do grania utworów  karpackich muzykantów?

Jarosław Mazur: Muzyka to dla mnie ży-
cie. Podczas wędrówek po Bieszczadach i Beski-
dzie Niskim usłyszeć zawsze  można melodie śpie-
wane przez dawnych i obecnych mieszkańców tych 

regionów. Słuchałem tego i za-
raziłem się. Zaraziłem się mi-
łością do tych ludzi, ich języ-
ka i urokliwych miejsc.

U.K.: Czyli nie ma Pan 
korzeni na Łemkowszczyźnie? 
Bo słuchając wykonywanych 
przez Was utworów w języku 
słowackim, ukraińskim, ma 
się wrażenie, że to Wasz język 
ojczysty. Skąd taka znajomość 
tej mowy?

 J.M.: (śmiech): Rzeczy-
wiście, pewnie tak jest, bo na 
wyjazdach nie tylko śpiewamy,rozmawiamy też  
przecież z rdzennymi mieszkańcami tych terenów. 
A skąd znajomość języka? Nauczyłem się go od 
dzieci, którym, gdy podchodziły do nas, kazałem 
mówić w ich mowie. Słuch muzyczny pomaga w 
opanowaniu nie tylko słownictwa, ale także, a  na-
wet przede wszystkim, w „załapaniu” akcentu. Pew-
nie dobrze opanowaliśmy ich mowę.  Koncertowali-
śmy swego czasu na Słowacji, skończył się występ 
i długo nie mogliśmy doczekać się jakiegoś napo-
ju, gdyż każdy z występujących tam zespołów od-
bierał nas jako gospodarzy. Ci z kolei myśleli, że 
jesteśmy grupą Łemków. W końcu poprosiliśmy o 
wodę, co wywołało u nich zdziwienie. Nie sądzili, 
że jesteśmy gośćmi, Polakami, zmyliło ich to, że tak 
sprawnie posługiwaliśmy się ich językiem. A korze-
ni na Łemkowszczyźnie nie mam.

 U.K.: Nie macie żadnych problemów, jeśli 
idzie o kontakt z tamtymi ludźmi?

J.M.: Najmniejszych. Zawsze zwracam się 
do nich tak, jak kazał dawny zwyczaj, o którym 
mówił mi mój dziadek: ja mówię do nich po łem-
kowsku, a oni odpowiadają po polsku. W ten spo-
sób okazujemy sobie wzajemny szacunek. Jeste-
śmy dla siebie  jak bliscy sobie ludzie. To dla nich 
i dla nas bardzo ważne,  biorą nas za swoich.

U.K.: Jak często 
spotykacie się, by ćwiczyć 
przed występami? Gdzie 
odbywają się próby?

J.M.: Spotkania są 
częste, ale nie systema-
tyczne. Gdy jest taka po-
trzeba, po prostu ćwiczy-
my u mnie lub u Magdy 
(Magda Kusiak gra w ze-
spole na skrzypcach) w 
domu. Nie wynajmujemy 
żadnych sal, chcemy być i 
jesteśmy niezależni.

U.K.: Dobrze, ale przecież nagraliście pły-
tę? To też w domu?

J.M.: Płyta  powstała  w studiu SPAART w 
Boguchwale, to świetne miejsce do nagrywania.

U.K.: Taka płyta to ogromne koszty. Czy 
grając na takich zasadach jak Wy, tzn. głównie 
na imprezach zamkniętych, prywatnych, można 
zarobić tyle pieniędzy, by wydać płytę?

J.M.: Nasza działalność to nasza pasja, dzieli-
my się swoją miłością do muzyki i regionów, z któ-
rych ona pochodzi, ale rzeczywiście - odbiorcy to dość 
wąska grupa ludzi. Z pewnością nie można traktować 
tego jako głównego źródła utrzymania. A płyta powsta-
ła dzięki życzliwości: tu ukłon w stronę naszego Urzę-
du Gminy, bo właśnie  z ich strony wyszła taka pro-
pozycja, również Teatr Jaruga w Rzeszowie i karcz-
ma Jorgula w Nowej Dębie były naszymi sponsorami.

U.K. : Jakie są Wasze plany na najbliższą 
przyszłość?

J.M.: 14 maja 2011roku zapraszamy na 
skansen w Kolbuszowej, będzie to koncert „Za-
grajże muzyka nocą”. Łemkowska Watra w Żdy-
ni niedaleko Gorlic    odbędzie się w dniach 22, 
23, 24 lipca 2011r. Hudacy dadzą tam koncert 23 
lipca o godzinie 19.To naprawdę piękna impreza, 
warto się wybrać w  Beskid Niski!

U.K. : Można poprosić Was o koncert, ku-
pić Waszą płytę, posłuchać w maju na skansenie 
w Kolbuszowej i w lipcu w Bieszczadach. Gdzie 
jeszcze znaleźć można wykonywane przez Was 
piosenki?

J.M.:   Na youtube, wrzuciłem tam kilka 
utworów wykonywanych przez Hudaków, a w tle 
są  zdjęcia naszego skansenu.

U.K.: Bardzo dziękuję za spotkanie. Podam 
jeszcze  adres oficjalnej strony internetowej Hu-
daków: www.hudacy.pl

 Życzę, by swą pasją zarażał Pan innych. 

 Hudacy - wyraz ten w języku karpackich Rusinów oznacza po 
prostu muzykantów. Pochodzi od słowa „hudanie” oznaczającego 
granie. Zespół powstał w październiku 2008 roku. 
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21 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie odbyło się 
uroczyste powitanie wiosny w ramach programu „Trzymaj formę”, którego uczest-
nikami są uczniowie i nauczyciele całej szkoły. Został opracowany szczegółowy har-
monogram dnia wiosny.

Powitanie wiosny w Zespole Szkół w Kupnie

Człowiek Roku 2010  
Powiatu Kolbuszowskiego 
W marcowym numerze „PK” zamieściliśmy informację na temat Człowieka Roku 2010 Powia-

tu Kolbuszowskiego, którym został Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec.
Plebiscyt  „Człowiek Roku 2010 Powiatu Kolbuszowskie” został zorganizowany przez Tygodnik 

Regionalny „Korso Kolbuszowskie”.

Od 1 stycznia 2011 roku 
do dnia 11 kwietnia 2011 roku urodziło się 

w gminie Kolbuszowa 49 dzieci, 
a zmarło 149 osób

Klasy 0 – III rozpoczęły świętowanie roz-
grywkami sportowymi, które przygotowała Pani 
Bogusława Bajor oraz Pani Irena Micek 

– wychowawczynie klas drugich. Dzieci przez 
dwie godziny lekcyjne rywalizowały ze sobą w róż-
nych konkurencjach, które sprawiły im wiele rado-
ści. Na zakończenie zawodów dyrektor szkoły p. Ka-
zimierz Janusz wręczył dyplomy i słodkie upominki. 

Na kolejnych dwóch lekcjach klasy 0 – III 
tworzyły prace plastyczne w formie plakatu, po-
steru, prac przestrzennych- propagujące zdrowy 
styl życia. Prace zostały zaprezentowane w głów-
nym holu szkoły i ocenione przez komisję w skła-
dzie: p. dyrektor Elżbieta Chmielowiec, p. Elżbie-
ta Stadnicka oraz p. Urszula Puzio – Szewc. Jury 
miało bardzo trudny wybór, gdyż prace reprezen-
towały bardzo wyrównany- wysoki poziom. Każ-
da praca została nagrodzona. 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz 
wszystkie klasy gimnazjalne na pierwszych dwóch 
lekcjach przygotowywały w klasach pod opieką 
nauczycieli zdrową potrawę na konkurs między-
klasowy. Dodatkowo każda klasa wykonała pla-
kat, transparent propagujący zdrowy styl życia. 
Na trzeciej lekcji odbyła się degustacja potraw 
przez komisję w składzie: p. dyr. Elżbieta Chmielo-
wiec,  przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kupnie p. Krystyna Blicharz oraz jej zastępca 

p. Danuta Szalony. Panie  
z Koła Gospodyń uświet-
niły uroczystość występu-
jąc w pięknych strojach lu-
dowych. 

Komisja miała trud-
ny wybór, gdyż inwencja 
twórcza młodzieży przero-
sła oczekiwania organiza-
torów. Uczniowie wyko-
nali różnorodne sałatki wa-
rzywne, owocowe, wiosen-
ne kanapki, koreczki, dese-
ry (ciasto bananowe, gofry) 
i soki. Na lekcji czwartej 
odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników konkursu 

na najlepszych kucharzy . Dyplomy i nagrody wrę-
czały panie z komisji. Następnie odbył się krótki 
występ przygotowany przez klasę III b z gimna-
zjum. Uczniowie zaprezentowali, w jaki sposób 
należy prowadzić zdrowy styl życia w swoich ro-

dzinach. Całość występu uświetnił występ wokal-
no - taneczny dwóch uzdolnionych uczniów klasy 
III b Gimnazjum : Dominika Maciąga i Rafała Ma-
ciąga. Warte podkreślenia jest, iż Dominik samo-
dzielnie napisał słowa i przygotował pokład mu-
zyczny do piosenki o zdrowym stylu życia. Obaj 
chłopcy na koniec zatańczyli swoje popisowe nu-
mery – breakdance. Na 5 i 6 lekcji  odbyła się pro-
jekcja filmu dla IV – VI klasy szkoły podstawowej 
oraz klas gimnazjalnych. 

Na lekcji piątej wybrane klasy: VI SP, II a i 
III b gimnazjum wraz z wychowawcami  udały się 
w korowodzie propagującym zdrowy styl życia do 
dzieci z Przedszkola Parafialnego  oraz do miesz-
kańców wsi Kupno. Rozdawano przy tym jabłusz-
ka z karteczką „Trzymaj formę”. 

W radosnych nastrojach korowód przeszedł 
drogą odwiedzając okoliczne sklepy i mieszkańców.  

Pierwszy wiosenny dzień przyniósł wiele ra-
dości i satysfakcji wszystkim uczniom i nauczycie-
lom. Młodzież i dzieci miały możliwość zaprezen-
towania swoich kulinarnych, plastycznych i aktor-
skich talentów co podniosło ich samoocenę i wia-
rę w swoje zdolności, a nauczyciele mogli zoba-
czyć swoich podopiecznych w innej perspektywie

Magdalena Biestek
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Dnia 30 marca sześciolatki z Przedszkola nr 1,2,3, Niepublicznego p.w. Św. Jó-
zefa oraz z Kolbuszowej Górnej i Dolnej odwiedziły Zespół Szkół nr 1 w Kolbuszowej.

Dzień Otwarty w Zespole 
Szkół nr 1 w Kolbuszowej

W godzinach dopołudniowych na korytarzach 
szkoły zrobiło się gwarno a to za sprawą sześciolat-
ków, na których przybycie czekali drugoklasiści w 
pięknych strojach ekologicznych i z koszykami peł-
nymi owoców (zadbała o to pani K. Futyma) prowa-
dząc poszczególne grupy do stacji, które kryły wiele 
niespodzianek. Pierwszą z nich była sala, gdzie pan 
M. Kosztyła porwał maluchy do wspólnej zabawy 
muzyczno-ruchowej. Następnie przybyły do stacji, 
gdzie panie A. Sito i M. Biesiadecka przygotowały 
zabawy w języku angielskim. Dzieci świetnie sobie 
radziły z trudnymi słowami, więc  po wysiłku umy-
słowym należała się uczta duchowa. W bibliotece 
szkolnej pani D. Tylutka zaprosiła je do świata ba-
śni na przedstawienie „Kłótnia wróżek”. Po spekta-
klu aktorzy nawiązali dialog z gośćmi, którzy fan-
tastycznie odpowiadali na zadawane pytania i udo-
wodnili, że świat baśni i bajek nie jest im obcy. Na 
zakończenie pani opowiedziała o pracy biblioteki.

Następną atrakcją była inscenizacja wierszy 
„Kwoka” i „Entliczek Pentliczek”. Podopieczni 
pani B. Kobylarz zaprezentowali piękną interpre-
tację bajek, ciekawe kostiumy i niesamowitą eks-
presję. Dzieci zachwycone były grą aktorów.

Następnie udano się na teatrzyk „O smoku 
Łasuchu”. Była to bajka edukacyjna promująca 

zdrowie. Sześciolat-
ki wraz z opiekuna-
mi gromkimi brawa-
mi nagrodzili wyko-
nawców za wrażli-
wość teatralną, ko-
stiumy i reżyserię 
pani B. Reguły. 

Po teatrzyku 
przyszedł czas na 
wysiłek fizyczny. 
Po prezentacji ma-
łego atlasu w siłow-
ni pani B. Rzeszutek 
zorganizowała gry i 
zabawy korekcyjne. 
Następnie pod czuj-
nym okiem gimnazjalistów udali się do pracowni 
chemicznej, gdzie pani M. Kadłubiec przygoto-
wała czary-mary chemiczne. Dzieci z wielkim za-
angażowaniem brały udział w pokazie. Wykaza-
ły się dużą wiedzą, a za trafne odpowiedzi wróż-
ki wręczały nagrody.

Końcową stacją była sala gimnastyczna, gdzie 
pani A. Frankiewicz przygotowała pokaz akrobatycz-
ny. Dzieci z zapartym tchem obserwowały popisy 
sportsmenek. 

Dzień Otwarty 
był radosną przygodą 
i świetną zabawą dla 
sześciolatków, a ich 
uśmiechnięte buzie, 
oczy pełne zachwytu 
i gromkie brawa były 
dowodem na to, że 
uczniowie klas I-III i 
gimnazjum spisali 
się znakomicie, udo-
wadniając jednocze-
śnie, że nauka w „Je-
dynce” jest twórcza i 

ciekawa, a dzieci biorące udział w projekcie „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” 
wykazywały się zdolnościami i umiejętnościami ję-
zykowymi, teatralnymi i sportowymi.

Na zakończenie przedszkolaki otrzymały słod-
kie upominki ufundowane przez sklepiki szkolne. 
Pani H. Bogacz zadbała o pamiątkowe książeczki, 

a panie M. Kołpa i B. Mazur o foldery promujące 
Dzień Otwarty. 

Należy podkreślić, że opiekunowie sześcio-
latków byli pod ogromnym wrażeniem, podkreślali 
wielkie zaangażowanie pedagogów i uczniów, ciepłe 
przyjęcie i niesamowity program oraz  to, że przed-
sięwzięcie wszystkich zaskoczyło. 

Pani dyrektor I. Iwaniak podziękowała uczest-
nikom za przybycie i zaprosiła za rok. 

Ten dzień pokazał, jak ważna jest współpraca 
z innymi placówkami oświatowymi, a także to, że w 
każdym uczniu drzemie wielki potencjał, a rolą pe-
dagogów jest zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. 

Dyrektor szkoły stwierdziła, że szkoła udo-
wodniła, że nauka daje wiele radości, a nauczycie-
le i uczniowie stanowią zgrany i odpowiedzialny ze-
spół, a promocja szkoły w takiej formie przebiega-
ła po raz pierwszy.

Dzień Otwarty należy uznać za udany, a dla 
wszystkich chętnych, potencjalnych uczniów, mamy 
stałe zaproszenie do odwiedzin i składania deklaracji 
podjęcia edukacji w naszej szkole.

Bogumiła Puzio
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Szperając po internecie można się sporo dowiedzieć. Przynajmniej stamtąd jak na ra-
zie czerpiemy informacje i uwagi, bo sesji popołudniowych, co jak pamiętamy było priory-
tetem dla np. radnych Naszej Inicjatywy (dziś mających większość w Radzie  - jak nie było, 
tak nie ma. A inny radny, ten z drugiej opcji, pisze:       piątek, 25 marca 2011

Demokracja po kolbuszowsku

SWOJSKIE JADŁO
W naszej gazecie będziemy Państwu 

prezentować smakołyki charakterystycz-
ne dla naszego regionu. Dziś:

KAPuSTA ZieMniACZAnA 
To gęsta zupa o kwaśnym smaku, wykona-

na z kilku produktów składowych. Poszczególne 
składniki są rozdrobnione, ale widoczne.

Jest to danie typowe wyłącznie dla terenów 
Kolbuszowej, a w szczególności Kolbuszowej 
Górnej, Niwisk i Kupna, dlatego też trudno zna-
leźć wzmiankę o tej zupie w żródłach pisanych.

W XIX wieku  ziemniaki przestały gościć 
tylko na pańskich stołach i stały się podstawą kuch-
ni chłopskiej. To początki przyrządzania tej potra-

  O nazwiskach 
słów kilka

Nazwiska w Polsce to późne historycz-
nie zjawisko, ponieważ powstały dopiero u 
schyłku średniowiecza. Początkowo objęły 
szlachtę (XV-XVI w.) i stopniowo rozprze-
strzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. 

W dwóch ostatnich grupach społecznych proces 
ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych 
terenach (np. Wielkopolska, Płockie, Kresy Wschod-
nie) i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do 
XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwi-
ska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa 
zaborcze (XVIII/XIX w.) wprowadziły pierwsze akty 
prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania na-
zwiska dla wszystkich grup społecznych, do tego cza-
su  bowiem zwyczaj ten nie przyjął się wśród Żydów.

Badacze od wielu lat starali się zdefiniować nazwi-
sko jako odrębną jednostkę językową i historyczną (praw-
ną). W wyniku ich ustaleń można przyjąć, że jest to jed-
nostka obowiązkowa, dziedziczna i niezmienna w swo-
jej formie słowotwórczej, fonetycznej i graficznej. W tym 
ścisłym znaczeniu nazwisko na ziemiach polskich funk-
cjonuje na podstawie prawa stanowionego od XIX wieku.

Nie zawsze pochodzenie nazwiska jest jedno-
znaczne, często jego forma  bardzo odbiega od pier-
wotnego słowa.

Dziś etymologia nazwisk najważniejszych osób 
z naszego miasta.

Nazwisko naszego posła - Chmielowiec - pocho-
dzi od słowa chmiel. Nazwisko  starosty - Kardyś -  ma 
swój źródłosłów  w staropolskim słowie „kardasz”, tzn. 
brat, pobratymiec lub też w słowie „kurdesz” - pieśń bie-
siadna.  Nazwisko Zuba ma czeskie lub ukraińskie ko-
rzenie, pochodzi od słowa zub, znaczy ząb.

 W następnym numerach „Przeglądu Kolbu-
szowskiego” znajdziecie  Państwo informacje o po-
chodzeniu innych nazwisk występujących w naszym 
regionie.

Badaniem nazw własnych, w tym nazwisk, zaj-
muje się dział językoznawstwa zwany onomastyką.

wy.  Ziemniaki nie mają szczególnych wymagań 
glebowych. Udają się na piaszczystej glebie ziemi 
kolbuszowskiej. Kapusta ziemniaczana jest prostą, 
a jednocześnie bogatą w wartości odżywcze potra-
wą ze względu na dodatek fasoli i tłuszczu. Przy-
rządzano ją najczęściej w piątek po czwartkowym 
pieczeniu chleba.

Usiekane ziemniaki zalewa się  gorącą wodą, 
wstawia do ciepłego jeszcze pieca chlebowego, 
aby zakisły. Następnego dnia gotowano je w że-
liwnym garnku, a w trakcie gotowania dodawano 
osobno ugotowaną fasolę. Pod koniec gotowania 
maszczono je słoniną ze skwarkami i cebulą. Każ-
da gospodyni miała i ma swój sposób przygotowa-
nia i podawania tej potrawy.

 Literatura etnograficzna z XIX i XX wieku 
nie odnotowała tej potrawy.  Kapusta ziemniacza-
na była potrawą codzienną, być może dlatego nie 
odnotowano sposobu jej wykonywania w literatu-
rze. Informacje o potrawie uzyskano w trakcie ba-
dań terenowych, których wyniki znajdują się w Ar-
chiwum Etnograficznym Muzeum Kultury Ludo-
wej w Kolbuszowej. W wywiadach przeprowadzo-
nych w latach 80. i 90. XX wieku gospodynie Kol-
buszowej Górnej i Kupna informowały, że sposo-
bu przyrządzania kapusty ziemniaczanej nauczy-
ły się od swoich babek i gotują ją według ich za-
leceń i przepisów. Przeprowadzone badania są po-
twierdzeniem występowania tej nieznanej zupeł-
nie w innych regionach kraju potrawy.

 Kapusta ziemniaczana została wpisana 4 
maja 2007roku na Listę Produktów Tradycyjnych.

Po dzisiejszej sesji Rady Miejskiej pozba-
wiony jestem złudzeń, co do jej jedności. Zresz-
tą czym ja się łudziłem? Zapewnieniami radnych 
z „opcji rządzącej” oraz samego przewodniczącego, 
że jest nim dla całej Rady, a nie tylko dla części? Dziś 
okazało się, że jest odwrotnie.

Jednym z punktów sesji był wybór nowe-
go prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i 
Sportu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to, że na koniec sesji zaplanowane było wstąpie-
nie na miejsce opuszczone przez burmistrza Mar-
ka Gila przez Jana Sitko. Wydawać się  mogło (nie 
tylko mnie, ale i wielu mieszkańcom uświadomio-

nym), że powinno być odwrotnie. Najpierw za-
przysiężenie nowego radnego, a potem głosowanie 
całej rady, 21 osobowej, a nie 20 osobowej. Wnio-
sek zgłoszony przez radnego Krzyśka Wilka,  aby 
tak się stało, został przegłosowany głosami „rzą-
dzących”. Ot i wyszła cała intencja radnych, któ-
rzy mają większość w radzie. A przecież głosowa-
nie na Prezesa Fundacji i tak było (podobno) jasne 
co do wyboru. Więc o co się było bać? A tak po-
został niesmak, który odbije się pewnie czkawką 
radnym koalicji...No ale w końcu mamy demokra-
cję i każdy robi co chce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                              Ul.Ka.

 Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliź-
niemu - Mikołaj Gogol

 Organizacja „Sprawiedliwi wśród narodów 
świata” ma za zadanie zwracanie uwagi i wyróż-
nianie bohaterstwa ludzi, którzy w czasie II wojny 
światowej pomagali przeżyć Żydom. Jest to najwyż-
sze izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-
Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Mę-
czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem.

4 kwietnia 2011r. w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kolbuszowej ambasador Izraela wręczył 
medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Na-
groda ta została pośmiertnie przyznana państwu 
Annie i Józefowi Kozłowskim za to, że w czasie 
II wojny  światowej, gdy niemiecki okupant prze-
śladował obywateli Polski narodowości żydow-
skiej, dali oni schronienie w swoim gospodarstwie 
dwóm uciekinierom z niemieckiego obozu pracy: 
33-letniemu Jakubowi Plawkerowi i 16-letniemu 
Maniusiowi Notowiczowi. Mimo ogromnego ryzy-
ka (za pomoc Żydom groziła kara śmierci), zdecy-
dowali się schronić u siebie w piwnicy pod stodo-

łą dwóch Żydów. Państwo Kozłowscy ryzykowa-
li nie tylko swoje, ale także życie siedmiorga swo-
ich dzieci. Kozłowskim nie było łatwo: pani Anna 
była ciężko chora i przykuta do łóżka, a gdy w sto-
dole na kilka dni zatrzymał się oddział żołnierzy nie-
mieckich, pan Józef popadł w depresję. Mimo to uda-
ło się im ocalić życie dwóm Żydom.

Państwo Kozłowscy nie są jedynymi nagrodzo-
nymi na terenie Kolbuszowej, zaś w samej Polsce zo-
stało wyróżnionych ok. 6300 osób. W imieniu pań-
stwa Kozłowskich nagrodę odebrały ich dzieci: Julia 
Kiwak, Maria Popek, Zofia Karkut i Stanisław Ko-
złowski. Na uroczystości była obecna córka jednego 
z ocalonych - pani Krystyna Piórek.

 Wśród głosów o niechlubnym udziale Polaków 
w holocauście, postawa państwa Kozłowskich jest tym 
bardziej godna wyróżnienia. Jak powiedział w prze-
mówieniu ambasador Izraela: „Państwo Kozłowscy 
w tych trudnych czasach wojny pozostali Ludźmi”.

Sprawiedliwy wśród narodów świata

Wiktoria Jezuit
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inFORMuJe,

WYNIKI WYBORÓW PRZEWODNICZĄCYCH 
ZARZĄDÓW OSIEDLI  

ORAZ SOŁTYSÓW WSI GMINY 
KOLBUSZOWA PRZEPROWADZONYCH  

W DNIU 3 KWIETNIA 2011 ROKU
Komisja Mandatowo- Regulaminowo- Sa-

morządowa Rady Miejskiej w Kolbuszowej po-
daje wyniki wyborów przewodniczących zarzą-
dów osiedli i sołtysów wsi gminy Kolbuszowa:
Osiedle nr 2:
 1) Trześniowski Jan   - 14
 2) Wójcicki Krzysztof   - 101
Osiedle nr 3:
 1) Bańka Antoni   - 56
 2) Warzocha Jan   - 167
Bukowiec:
 1) Łowczyk Renata   - 33
 2) Kołacz Grażyna   - 75
Domatków:
 1) Skowron Jacek   - 173
 2) Rozmus Grażyna   - 30

Kolbuszowa Dolna:
 1) Halat Grażyna   - 161
 2) Skowroński Marian   - 127
 3) Skowroński Zbigniew  - 51
 4) Wilk Andrzej   - 27
nowa Wieś:
 1) Grabiec Piotr   - 49
 2) Maziarz Grażyna   - 65
 3) Olszowy Kazimierz   - 50
Przedbórz:
 1) Majka Halina   - 141
 2) Olszowy Feliks   - 61
Zarębki:
 1) Jachyra Kazimierz   - 117
 2) Tendera Marta   - 156

Przewodniczący Komisji 
 Kazimierz Guzior 

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

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o 

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.     2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) wykaz nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy 
Sokołowskiej, oznaczonej nr ew. działek 1549/91 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 
oraz oznaczonej nr ew. działki 1549/58 przezna-
czonej do sprzedaży  w trybie  bezprzetargowym.

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

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

ce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 102, 
poz. 651 ze zmian.) wykaz nieruchomości grun-
towych własności Gminy Kolbuszowa, przezna-
czonych do oddania w dzierżawę.

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

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

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

Burmistrz Kolbuszowej

  Jan Zuba

OBWieSZCZenie
Burmistrz Kolbuszowej, działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227) zawiadamia, że w dniu  04 kwietnia 2011 r., na 
wniosek  P. Bogdana Wojda, zam. Poręby Kupieńskie 
23, 36-100 Kolbuszowa wydana została decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  
pn. „Budowa stawu rybnego karpiowego na działkach 
numer ewidencyjny  69, 70, 71,72/1, 74, 75 w miej-
scowości Poręby Kupieńskie, gmina Kolbuszowa”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zaintere-
sowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją  
i jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszo-
wej, ul. Obr. Pokoju 21, pok. 20 w godz. urzędowania.       

OBWieSZCZenie
Burmistrz Kolbuszowej , działając na podsta-

wie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2011 
r.  wpłynął wniosek Firmy Produkcyjno – Usługo-
wo- Handlowej „DREWKOL” Aleksander Fryzeł, 
ul. Piłsudskiego 59B, 36-100 KOLBUSZOWA o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.  „Budynek 
produkcyjny i Budynek wystawienniczo – usługo-
wo – handlowy FPUH „DREWKOL” Aleksander 
Fryzeł przy ul. Piłsudskiego 59B w Kolbuszowej”. 

  Mając na uwadze, że  planowana inwestycja 
zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaływać na środowisko , przy-

stąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Organem administracji właści-
wym do wydania decyzji        w tej sprawie jest Bur-
mistrz Kolbuszowej, zaś organami biorącymi udział 
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwy-
mi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rze-
szowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Kolbuszowej. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zain-
teresowanych o możliwości zapoznania się z doku-
mentacją sprawy, składania uwag i wniosków w for-
mie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 
30 marca 2011 r.  do 21 kwietnia 2011 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obr. Po-
koju 21 , pok 20 w godzinach urzędowania. Złożo-
ne uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Bur-
mistrza Kolbuszowej przed wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
w/w przedsięwzięcia.                                                        

Emeryci zrzeszeni w Zarzą-
dzie Rejonowym Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Sekcji 
Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Kolbuszowej pragną złożyć serdecz-
ne podziękowania za doprowadzenie do skutku 
budowy basenu w Kolbuszowej i  oddanie go do 
użytku publicznego. 

Wielu z nas długie lata oczekiwało na ten 
obiekt. Dzisiaj możemy korzystać z dobrodziej-
stwa ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie, a to nie-
wątpliwie wpływa na utrzymanie kondycji zarów-
no fizycznej jak i psychicznej.

Ćwiczenia pod okiem instruktora są niezwy-

kle pożyteczne dla naszego zdrowia. Basen  w Kol-
buszowej to obiekt dla pokoleń.

Dziękujemy jeszcze raz naszym włodarzom, 
że nasze pokolenie a także nasze dzieci i wnuki 
mogą korzystać z dobrodziejstwa sportów wod-
nych bowiem jak wszystkim wiadomo … „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”.

Z poważaniem 

Przewodnicząca PZERiINW Zarządu 
Rejonowego w Kolbuszowej 

Zenona Chodorowska

Przewodnicząca Sekcji Emerytów  
i Rencistów ZNP  

Stanisława Margańska

Dla Burmistrza  i Rady  Miejskiej  w Kolbuszowej 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim Mieszkańcom Ziemi Kolbuszowskiej 

serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz wiosennego nastroju. 

Niech ten szczególny czas w roku przyniesie spełnienie 
wszystkich zamierzeń oraz doda otuchy i nadziei.

         Przewodniczący Rady Miejskiej   Burmistrz Kolbuszowej  
                   Marek Opaliński           Jan Zuba  

 

Wielkanoc 2011

W dniu 25 marca 2011 roku w budyn-
ku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszo-
wej odbyła  się VI sesja VI kadencji Rady 
Miejskiej  w Kolbuszowej. Obrady rozpo-
czął Przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rek Opaliński. 

Działalność zakładów budżetowych oraz jed-
nostek kultury

W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej, dy-
rektorzy zakładów budżetowych: Zakładu Usług Ko-
munalnych, Zakładu Ciepłownictwa i Administracji 
Zasobem Mieszkaniowym, Zakładu Wodno- Kana-
lizacyjnego oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej            w likwidacji  zło-
żyli informacje temat działalności zakładu. Podob-
ne sprawozdania przedstawili dyrektorzy jednostek 
kultury: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej oraz Miejskiego Domu Kultury. 

Rada Miejska uchwaliła
Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie: 

 -  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budże-
cie gminy środków stanowiących fundusz sołec-
ki,

 -  zmiany uchwały budżetowej gminy Kolbuszo-
wa na rok 2011. 

 -  określenia organizacji i trybu działania Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
trybu działania jej członków, 

 -  zawarcia porozumienia międzygminnego po-
między Miastem i Gminą Kolbuszowa, a Gmi-
ną Niwiska w sprawie powierzenia Gminie Ni-
wiska zadania publicznego polegającego na bu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Świerczów, 

 -  zawarcia porozumienia międzygminnego w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 -  sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 2/2004 terenu rynku wraz z oto-
czeniem z mieście Kolbuszowa, 

 -  przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w 
Kolbuszowej, 

 -  ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Kolbuszowa,

 -  użytku ekologicznego, 
 -  wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nie-

zabudowanej nieruchomości gruntowej, własno-
ści MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej 
przy ulicy Rzemieślniczej, 

 -  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetar-
gowym niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej, własności Miasta i Gminy Kolbuszowa po-
łożonej w Kupnie.

Rada Miejska w Kolbuszowej podjęła również 
uchwałę w sprawie wstąpienia na miejsce wygasłego 
mandatu radnego Marka Gila Jana Sitko, kandydata 
z tej samej listy wyborczej              Nr 16 KWW Ra-
zem dla Rozwoju Gminy. W trakcie sesji nowy rad-
ny Jan Sitko złożył uroczyste ślubowanie. 

Zgodnie decyzją Rady, Jan Sitko został człon-
kiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa 
i Inwentaryzacji Mienia Rady Miejskiej w Kolbu-
szowej. 

Wybory Prezesa, Zarządu i Prezydium Rady 
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu  w 
Kolbuszowej

Rada Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i 
Sportu  w Kolbuszowej, którą jest Rada Miejska w 
Kolbuszowej dokonała wyboru Prezesa, Zarządu i 
Prezydium Rady Fundacji. Głosowanie tajne wyło-
niło Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i 
Sportu , którym został Jan Fryc. Członkami Zarządu 
Fundacji zostali: Dariusz Widelak, Edward Mazur, 
Grzegorz Romaniuk, Ryszard Mokrzycki. Członka-
mi Prezydium Fundacji zostali: Stanisław Wilk, Sta-
nisław Mazur, Józef Fryc, Andrzej Skowroński, Do-
rian Pik, Marek Kret, Tadeusz Guzek. 

J. M.

Z obrad Rady Miejskiej



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 21114

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  
i przebudowa Ruczki

W najbliższych dniach ruszą pra-
ce związane z uzbrojeniem terenów in-
westycyjnych przy ul. Sokołowskiej. 7 
kwietnia podpisano w Urzędzie Miejskim 
umowę z wykonawcą – firmą MPDiM 
sp. z.o.o z Rzeszowa, która do końca 
września 2012 wykona uzbrojenie te-
renów oraz przeprowadzi roboty drogo-
we. Koszt projektu to blisko 3,5 mln zł.

Teren pod przyszłe inwestycje to działki 
niezabudowane o powierzchni 8 ha w obrębie 
ulic: Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej w Kolbuszo-
wej. W ramach projektu wykonana zostanie ka-
nalizacja sanitarna, deszczowa i teletechniczna, 
budowa wodociągu, oraz przebudowa gazocią-
gu. Prace drogowe obejmują przebudowę skrzy-
żowania na drodze wojewódzkiej nr 875 Leżaj-
sk-Mielec oraz budowę dróg dojazdowych. Po-
nadto wybudowane zostaną parkingi, chodniki 
oraz oświetlenie uliczne i monitoring wizyjny. 

W  kwietniu rozpoczną się także roboty dro-
gowe przy ul.  Ruczki w Kolbuszowej. W ramach 
tej inwestycji zostanie przebudowany istniejący 
odcinek ulicy Ruczki od skrzyżowania z ul. Tysz-
kiewiczów do Starostwa oraz wybudowany nowy 
odcinek drogi od Starostwa do ul. Towarowej. Po-
nadto wzdłuż ul. Ruczki planuje się budowę chod-

ników, miejsc postojowych, budowę kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej oraz przebudowę innych sie-
ci zlokalizowanych w pasie drogowym. Wartość 
zadania przekracza 2,5mln złotych. Wykonawcą 
robót budowlanych jest firma POLDIM z Mielca. 
Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br. 
Dzięki połączeniu ul Ruczki z ul. Towarową po-

wstanie nowa droga objazdowa pozwalająca kie-
rowcom kierującym się np. z Sokołowa w kierun-
ku Rzeszowa (lub odwrotnie) ominąć rondo na dro-
dze krajowej nr 9. Przewiduje się, że będzie miało 
to wpływ na rozładowanie ruchu drogowego oraz 
odciążenie zatłoczonego rynku w Kolbuszowej.

Zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej
Ciekawa wystawa fotografii z uroczystości nadania i poświecenia sztandaru 

dla koła pszczelarzy towarzyszyła obradom zebrania sprawozdawczo – wyborczego 
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej, które odbyło się w niedzielę, 27 mar-
ca 2011 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Podsumowując 5-cio letnią kadencję ustępują-
cego zarządu, Stanisław Kata, prezes stwierdził, że w 
trakcie minionych 5-ciu lat wznowiła aktywność koła 
pomimo, że stan ilościowy jego członków niewiele się 
zmienił. Członkowie Zarządu aktywnie włączyli się  
w pomoc pszczelarzom w zakresie uzyskania wspar-
cia ze środków unijnych na walkę z chorobami w pa-
siekach, zakup sprzętu oraz matek, pakietów i odkła-
dów pszczół.

Uczestniczący w obradach goście: poseł na sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba oraz prezesi instytucji pracujący na rzecz rolnictwa  
a także pszczelarze z zaciekawieniem wy-
słuchali prelekcji dr Bartosza Piechowicza  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Eu-
geniusza Czepiela, wieloletniego prezesa  
i wiceprezesa koła, na temat szkodliwości pestycydów 
stosowanych w rolnictwie.

Zebranie wybrało nowy zarząd koła oraz pre-
zesa, którym na kolejne 5 lat został Stanisław Kata.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”
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P O W I A T O W Y
p r z e g l π d

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

Jakie to szczęście i łaska,
że znowu dane nam jest 
przeżywać cud Zmartwychwstania,
czerpać z tego największego cudu moc i siłę 
do naszego powstania ze słabości, zwątpień, upadków…

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei, 
umiejętności dostrzegania piękna tego świata. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i w siłę człowieka, 
wiary w siebie i swoje możliwości.

Życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy
przyniosły pokój oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha 
i napełniły wszystkie serca radością.

Wesołego Alleluja!
życzą:

   Przewodniczący Rady Powiatu                                           Starosta Kolbuszowski

  Mieczysław Burek                                                               Józef Kardyś

Wielkanoc 2011 r.
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Kolbuszowianie uczcili ofiary 
katastrofy smoleńskiej - I rocznica

Kronika pamiątkowa, wystawa zorganizowana w Starostwie Powiatowym w 
Kolbuszowej, uczestnictwo we Mszy Św.  – tak mieszkańcy Kolbuszowej i okolic 
uczcił pamięć 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 „Dni refleksji nad tym dramatem powinny 
zaowocować jeszcze większym staraniem o zgo-
dę, o dostrzeganie tego, co łączy, o szacunek dla 
drugiego człowieka” – powiedział Poseł na Sejm 

okazania swojej jedności z współobywatelami w 
obliczu wspólnego nieszczęścia. 

Wszyscy wstrząśnięci jesteśmy ogromem 
tragedii, która nas ugodziła 10 kwietnia 2010r. W 
tak trudnych chwilach powinniśmy być razem i 
łączyć się w bólu. Wyrażenie swoich myśli i po-
dzielenie się nimi może przynieść ukojenie i ulgę. 
Temu właśnie ma służyć Księga Kondolencyjna.

RP Zbigniew Chmielowiec wpisując się do kro-
niki pamiątkowej. 

Każdy mieszkaniec Powiatu Kolbuszowskie-
go mógł złożyć wpis do Księgi Kondolencyjnej dla 

Pamiątkowego wpisu dokonuje Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec.  
      Fot. A. Jarosz

Wpisu do kroniki dokonuje Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Fot. A. Jarosz

Wystawa zorganizowana w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w I rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem.    Fot. A. Jarosz
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24 marca 2011 roku w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych uhonorowano Generała Bronisława Kwiatkow-
skiego – odsłonięto popiersie oraz nazwano Jego imieniem Salę Konferencyjną Dowództwa.

 Uhonorowanie gen. Bronisława Kwiatkowskiego
PODZIĘKOWANIA, SZACUNEK I PAMIĘĆ…

Znamienici goście, przyjaciele śp. gen. 
Kwiatkowskiego w tym Delegacja Powiatu Kol-
buszowskiego na czele ze Starostą Kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem i Zastępcą Burmistrza Kol-
buszowej Markiem Gilem, dyrektorem Szko-
ły Podstawowej w Mazurach Markiem Wiąc-
kiem  przybyli do Warszawy na zaproszenie Do-
wódcy Operacyjnego gen. broni edwarda 
Gruszki oraz Pani Krystyny Kwiatkowskiej 
- żony tragicznie Zmarłego.

 Uroczystości poprzedziła Mszą Świętą w in-
tencji śp. Generała Kwiatkowskiego celebrowana 
o godz. 10.00 w parafii wojskowo-cywilnej p.w. 
Matki Bożej Ostrobramskiej.

Następnie Orkiestra Reprezentacyjna WP 
odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, 
po której delegacja żołnierzy i pracowników Do-
wództwa oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze pod Tablicą Pamiątkową.

  Kolejnym etapem uroczystości było odsło-
nięcie popiersia Generała Kwiatkowskiego poprze-
dzone odczytaniem Rozkazu Dowódcy Operacyj-
nego o nadaniu imienia śp. Generała Kwiatkow-
skiego Sali Konferencyjnej Dowództwa.

Pani Krystyna Kwiatkowska przypomnia-
ła słowa męża na temat swoich współpracowni-
ków i podwładnych – żołnierzy i pracowników 
wojska, ludzi na których zawsze można polegać, 
ludzi otwartych, dzięki umiejętnościom, których 
wychodził obronną ręką z trudnych i skompliko-
wanych sytuacji. Podziękowała także tym wszyst-
kim, którzy przyczynili się do upamiętnienia Ge-
nerała Kwiatkowskiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosi-
li m.in.: Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczy-
sław Cieniuch i Dowódca Operacyjny gen. bro-
ni edward Gruszka oraz Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś: „10 kwietnia, tego feralnego 

Tablica pamiątkowa ku czci i pamięci 
dla śp. Generała Bronisława 

Kwiatkowskiego
Fot. W. Czyżewski

Przy popiersiu Generała Kwiatkowskiego: Krystyna Kwiatkowska - żona śp. Generała, Starosta Kol-
buszowski Józef Kardyś i Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil. Fot. W. Czyżewski

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 
Marek Gil złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Tablicą Pamiąt-
kową. Fot. W. Czyżewski

Pamiątkowego wpisu do Kroniki pamiątkowej dokonuje Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. Fot. W. Czyżewski

dnia w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 
wybitnych Polaków, zginął urzędujący Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent na 
uchodźstwie, parlamentarzyści, politycy i członko-
wie Rady Ministrów, intelektualiści, duchowni, lu-
dzie o wielkiej społecznej estymie. Wśród tragicz-
nie zmarłych był mój przyjaciel – Dowódca Ope-
racyjny Sił Zbrojnych Generał Bronisław Kwiat-
kowski. Przyjął zaproszenie od śp. Prezydenta, by 
wziąć udział w uroczystościach upamiętniających 
tamte straszne dni, by oddać hołd ofiarom, by po-
wiedzieć pomordowanym, że Polska o nich pamięta 
i jest dumna mając takich bohaterskich synów. Nie 
ma Cię wśród żywych, ale głęboko jesteś w naszych 
sercach i pamięci. Dziękujemy Ci drogi Bronku, że 
byłeś z nami. Pożegnaliśmy Cię z nadzieją, że Twe 
dokonania i pamięć nie przeminie. Odszedłeś 
od Nas na zawsze ale z naszej pamięci ni-
gdy…” – powiedział na zakończenie Staro-
sta Kolbuszowski Józef Kardyś.

 Na zakończenie uro-
czystości zaproszeni go-
ście obejrzeli pokaz zdjęć 
pt. Wspomnienie Genera-
ła Kwiatkowskiego, inspi-
rujący do dyskusji i wspo-
mnień o Bronisławie Kwiat-
kowskim.
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Z prac rady powiatu

q  p o w i a t  q  r a d a  q  s t a r o s t w o  q 

P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz
Promocja i Kultura Powiatu

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

W dniu 31 marca 2011 r. odbyła się 
V Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w 
Kolbuszowej. Podczas niej Radni Po-
wiatu realizowali 15 – punktowy porzą-
dek obrad. 

Po przyjęciu przez Radę protokołu z po-
przedniej Sesji, Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś przedstawił informację o pracy Zarządu od 
ostatniego posiedzenia.

STAn BeZPieCZeńSTWA 
SAniTARneGO POWiATu ZA 2010R.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie 
przez Radę Powiatu informacji SANEPID-u o sta-
nie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2010r, 
którą przedstawił Henryk Bałamut – Powiatowy 
inspektor Sanitarny: „Zadania z zakresu stanu 
bezpieczeństwa sanitarnego dotyczyły: warunków 
zdrowotnych środowiska, żywności i żywienia, śro-
dowiska pracy, placówek nauczania i wychowania, 
żywności i żywienia w placówkach nauczania i wy-
chowania, oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 
służby zdrowia, a także zapobiegawczego nadzo-
ru sanitarnego”. 

DeBATA O SYTuACJi  
W ROlniCTWie W POWieCie

Sytuację w rolnictwie w Powiecie Kolbu-
szowskim przedstawili zaproszeni goście: Marek 
Owsiany – Zastępca Dyrektora Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie; 
Ryszard Gonczowski – Dyrektor Agencji Rynku 
Rolnego w Rzeszowie, Marek Łeptuch – Zastępca 
Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Kolbuszowej; Jan Bielak – Zastęp-
ca Dyrektora Agencji Nieruchomości Skarbu Pań-
stwa w Rzeszowie, Aleksander Szafran – Kierow-
nik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Kolbuszowej, a także Andrzej Cygan– Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w 

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

Rzeszowie Biu-
ro Powiatowe w 
Kolbuszowej.   

Ponad to 
Rada Powiatu 
podjęła uchwa-
łę w sprawie 
w sprawie: 1. 
Zmian w bu-
dżecie i Uchwa-
le Budżetowej 
Powiatu Kol-
buszowskiego 
na 2011 r. 2. W 
sprawie przyję-
cia do realiza-
cji projektu pn. 
„Program akty-
wizacji społecz-
nej w powiecie kolbuszowskim”, w ramach prio-
rytetu VII Promocja integracji społecznej, działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz zaciąga-
nia zobowiązań finansowych związanych z realiza-
cją projektu. 3. W sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Oraz Ochrony Ofiar w Powiecie Kolbuszowskim 
na lata 2011-2015. 4. W sprawie ustalenia organi-
zacji funkcjonowania oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej z siedzibą w Niwiskach. 5. 
W sprawie powołania Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kolbuszowej nadania statutu. 6. 
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 7. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu określającego wyso-
kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

Zaproszeni goście na debatę o sytuacji w rolnictwie w Powiecie Kolbuszowskim. Fot. A. Jarosz

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłaca-
nia nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczy-
cieli oraz dodatku mieszkaniowego. 8. w sprawie 
ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz 
jego parkowania na parkingu strzeżonym.

STAROSTA 
KOLBUSZOWSKI

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopa-
da 10, 36-100 Kolbuszowa, został wywieszo-
ny od dnia 07.04.2011 r. na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu 
Państwa, położonych w Niwiskach przeznaczo-
nych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje dotyczące nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy można 
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbu-
szowej pok.211.

Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś
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„Niechaj cieszy oczy promyk słońca
i pieśń życia co rozbrzmiewa w duszy
na co dręczyć się bliskością końca
skoro jeden więzy śmierci skruszył”
    /Piotr Rubik/

Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć życzenia radości i nadziei
płynących z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa,
sił do pokonywania codziennych trudności
oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym.
     Zbigniew Chmielowiec
     Poseł na Sejm RP 

Biało-czerwony marsz pamięci, bicie dzwonu Zygmunta, uroczy-
sta Msza św. odprawiona w katedrze na Wawelu, modlitwy, kwiaty i 
znicze pod Krzyżem Katyńskim – tak Kraków uczcił 1. rocznicę ka-
tastrofy smoleńskiej. W uroczystościach w Krakowie uczestniczył Sta-
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

10 kwietnia ulicami Krakowa przeszedł biało-czerwony marsz pamię-
ci, aby uczcić pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Pochód wyruszył z 
Rynku i przeszedł przed Krzyż Katyński, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty i 
zapalili znicze.

O godz. 8.41, dokładnie o tej porze, kiedy rozbił się samolot z polską 
delegacją, zostały włączone syreny, a uczestnicy marszu uczcili pamięć ofiar 
minutą ciszy. Następnie odczytane zostały nazwiska ofiar i odmówiona zosta-
ła modlitwa. Uroczystości zakończyło wysłuchanie nagrań wybranych wypo-
wiedzi Lecha Kaczyńskiego z płyty „In memoriał”.

O godz. 9.45 z Wawelu rozległ się głos dzwonu Zygmunta. Przed nabo-
żeństwem Marta Kaczyńska, córka zmarłej tragicznie pary prezydenckiej złoży-

Kraków: uroczystości 1. rocznicy 
katastrofy pod Smoleńskiem

ła kwiaty na grobie rodziców w krypcie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. 
Kwiaty przy sarkofagu złożyła także żona prezydenta Gruzji Sandra Sa-
akaszwili.

O godz. 10 w katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. w in-
tencji wszystkich ofiar katastrofy. Przewodniczył jej kardynał Stanisław Dzi-
wisz. Wierni gromadzili się także pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Adama 
Studzińskiego, gdzie mogli na telebimie obejrzeć transmisję z nabożeństwa.

„To bolesne doświadczenie dotknęło ogromnie nasz Naród i domaga 
się głębokiego pojednania, pamięci. Tym głębokim symbolem stała się nimi 
krypta smoleńska i katyńska na Wawelu” – wspomina Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś.

Starosta Kolbuszowski oddał cześć parze prezydenckiej w kryp-
cie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś tego dnia złożył kwiaty i zapalił znicz 
na grobie Generała Bronisław Kwiatkowskiego – Dowódcy Operacyjne-
go Sił Zbrojnych. 
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sto dziewięć dni pseudodemokracji

Z życia lewicowej koalicji…
1 grudnia 2010r. na inauguracyjnej sesji VI kadencji 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej okazało się, że po raz pierw-
szy od 20 lat większością są w Radzie ugrupowania o postko-
munistycznych sympatiach i rodowodzie. Stało się to dzięki 
dwóm radnym, Julianowi Draganowi i Markowi Opalińskiemu  
z Porozumienia Samorządowego „Ojczyzna”, o KPN-owskich 
tradycjach. 

Złamali wcześniejsze ustalenia z prawicowym KWW Razem Dla Roz-
woju Gminy i dołączyli do lewicowej koalicji, dając tym jej większość w Ra-
dzie. Ci ludzie złamali prawicową lojalność i przechodząc do przeciwstawnego 
ugrupowania zyskali stanowiska przewodniczącego Rady – Marek Opaliński 
oraz przewodniczącego Komisji Finansowej – Julian Dragan. Gdyby byli lojalni  
i pozostali po prawicy (tak  było przez 20 lat) to Razem Dla Rozwoju Gminy  
i „Ojczyzna” miałaby większość w Radzie – 11 radnych, a lewicowa Wspól-
na Sprawa, KWW Ziemi Kolbuszowskiej i Nasza Inicjatywa – 10 radnych. 
/patrz tabela/ 

Ale nie byli lojalni i jest układ 9:12 na korzyść lewicy. I w taki to spo-
sób rozpoczął się po 20- letniej przerwie triumfalny marsz lewicy w kolbu-
szowskiej Radzie. 

Ta koalicja dzieli stanowiska szefów komisji i przewodniczącego Rady. 
Nie na tym koniec. Lewicowa ofensywa dopiero rozkręca się. 6 grudnia 
2010r. radny Marek Gil rezygnuje z mandatu, ponieważ został powołany na 
stanowisko zastępcy burmistrza Kolbuszowej, a na jego miejsce ma wejść 
Jan Sitko. Wygaśnięcie mandatu jednego radnego, a powołanie następnego 

w poprzednich radach było kwestią jednej sesji. Tym razem nie. Uchwała  
w sprawie wygaśnięcia mandatu Marka Gila trafia dwukrotnie na posiedzenie 
sesji Rady, uzyskując za każdym razem sprzeciw lewicowych radnych. Do 
trzech razy sztuka. 24 lutego 2011 r. kolbuszowskiej Radzie udaje się nareszcie 
wygasić mandat radnego Marka Gila. Nie na tym koniec „zabawy w demokra-
cję”. Wchodzący na miejsce wygaszonego mandatu Jan Sitko z listy KW Ra-
zem Dla Rozwoju Gminy musi czekać jeszcze miesiąc na zaprzysiężenie go na 
Radnego. 25 marca 2011r. pan Jan Sitko, który ma być zaprzysiężony na Rad-
nego, dziwnym trafem zamiast być zaprzysiężony na początku sesji, był tego 
dnia „bezradnym” obserwatorem tego „samorządowego teatrum”. Nie pomogła 
prośba wiceprzewodniczącego Krzysztofa Wilka, by na początku sesji zaprzy-
siąc radnego Sitkę, by mógł czynnie uczestniczyć w życiu Rady i brać udział  
w głosowaniach. Większość lewicowych radnych w głosowaniu nie przychy-
la się do wniosku wiceprzewodniczącego Wilka. 

Niezaprzysiężony Jan Sitko nie może brać udziału w głosowaniu 
na powołanie nowego prezesa Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej i Sportu w Kolbuszowej. Na nowego prezesa tej Fundacji zosta-
je powołany Jan Fryc, były lewicowy radny poprzednich kadencji kol-
buszowskiej Rady. Czy w takiej atmosferze nowo powołany prezes Jan 
Fryc czuje się w pełni demokratycznie namaszczony na to stanowisko? 
Pan Jan Sitko zostaje zaprzysiężony na Radnego po głosowaniu na pre-
zesa, zarząd i prezydium Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu  
w Kolbuszowej. Od rezygnacji z mandatu radnego Marka Gila do zaprzy-
siężenia na radnego Jana Sitko minęło 109 dni. W tym czasie prawicowe  
Razem dla Rozwoju Gminy plus lojalny Krzysztof Kluza z „Ojczyzny” gra-
ją ten samorządowy mecz w osłabionym składzie, bez radnego Jana Sitko, 
który z woli lewicowej koalicji siedział bez prawa głosu na „ławce kar”. A 
było o co grać? 28 stycznia 2011r. na sesji budżetowej radny Julian Dragan 
składa wniosek o wpisanie do budżetu –„budowy sali gimnastycznej wraz 
z pomieszczeniami przedszkola w Weryni” – kontra – wniosek zgłoszo-
ny przez wiceprzewodniczącego Wilka – remont kompleksu sportowo re-
kreacyjnego na kolbuszowskim stadionie. W głosowaniu przechodzi wnio-
sek radnego Dragana – 10 głosów lewicowej koalicji za, 1 wstrzymujący, a 
7 przeciw. Natomiast wniosek w sprawie inwestycji na kolbuszowskim sta-
dionie upada, nie przechodzi dzięki również 10 głosom lewicowej koalicji, 
1 wstrzymujący, 7 za. 

Czyżby utrzymywanie tej  koalicji miało swoją cenę? Przechodzi wnio-
sek radnego Dragana. Czyżby inwestycja w Weryni była ceną za głosy rad-
nego Dragana na korzyść lewicowej koalicji? Ciekawostką też jest to, że 
dwóch radnych, pracowników Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Spor-
tu w Kolbuszowej, głosuje przeciwko swemu miejscu pracy na rzecz Wery-
ni. Czyżby utrzymywanie tej lewicowej koalicji miało swoją cenę? Gdzie 
obietnice wyborcze? 

Czy „internowanie” Jana Sitki przez lewicowców było przeoczeniem 
przewodniczącego Rady, zwykłą złośliwością, czy wyrachowanym działa-
niem? Przecież ta koalicja i tak ma przewagę w Radzie. Dość tych pytań  
i zbiegów okoliczności. Czas dopasować te klocki. Ale to już należy do Sza-
nownych Czytelników. Przedstawienie trwa nadal. Grupa radnych skupiona 
wokół Józefa Fryca składa wniosek za wnioskiem o podwyższeniu diet rad-
nym. Radni związani z tym liderem nie mają przewagi osobowej w Komisji Fi-
nansowej i Komisji Rewizyjnej. Dotychczas ich pomysły dotyczące podwyżek 
diet radnym są skutecznie blokowane w tychże Komisjach. Łatwo się domy-
śleć, jaki będzie kolejny ruch tej grupy. Będą chcieli dokonać zmian osobowych  
w tych komisjach na ich korzyść. 

Z poważaniem Stanisław Gorzelany

 Komitet Wyborczy imie liczba
   i nazwisko głosów

 Razem dla Rozwoju Gminy Stanisław Długosz 120
 Marek Gil do 6 grudnia 2010  ------ Jan Sitko od 25 marca 2011 
  Paweł Michno 185
  Kazimierz Guzior 192
  Józef Jakubczyk 205
  Krzysztof Wilk 329
  Stanisław Rumak 188
  Bronisław Wiktor 226

 Porozumienie Samorządowe           Krzysztof Kluza
  
  Julian Dragan 270
  Marek Opaliński 192
 

 Nasza inicjatywa
  Michał Karkut 238
  Dorian Pik 174

 KWW Wyborców Ziemi
 Kolbuszowskiej Stanisław Mazur 174
  Zbigniew Pytlak 193
  Andrzej Skowroński 121

 Wspólna Sprawa Józef Fryc 314
  Tadeusz Guzek 75
  Józef Rybicki 157
  Jan Stobierski 211
  Emil Wilk 143

„Ojczyzna”
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Rodzina Kozłowskich odznaczona medalem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

Rodziny Anny i Józefa Kozłowskich 
odebrały w poniedziałek 4 kwietnia me-
dal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

Nieżyjący już mieszkańcy Kolbuszowej od 
jesieni 1943 do lipca 1944 ukrywali 33-letniego 
Jakuba Plawkera (po wojnie Jan Płaszczyński)  
i  16-letniego Manusia Notowicza (obec-
nie Max Notowitz), którym udało się uciec  
z niemieckiego obozu pracy. Dzięki tej bezintere-
sownej pomocy obaj przeżyli hitlerowską okupa-
cję a Kozłowscy po 67 latach dołączyli do grona 
Polaków uhonorowanych najwyższym izraelskim 
odznaczeniem cywilnym.

W poniedziałkowej uroczystości wzięła 
udział rodzina Sprawiedliwych, Ambasador Izra-
ela Zvi Rav-Ner z małżonką, Ewa Rudnik Dyrek-
tor Departamentu Sprawiedliwych Ambasady Izra-
ela, poseł Zbigniew Chmielowiec oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych gminy: Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej, Marek Gil Zastępca, Marek 
Opaliński Przewodniczący Rady Miejskiej, Wice-
przewodniczący Józef Fryc i Krzysztof Wilk oraz 
władze powiatu na czele z Józefem Kardysiem Sta-
rostą Kolbuszowskim oraz Mieczysławem Bur-
kiem Przewodniczącym Rady Powiatu.

W imieniu rodziców medal oraz honorowy 

dyplom z rąk Ambasadora Izraela w asyście cór-
ki jednego z Ocalonych Krystyny Piórek odebrała 
czwórka z siedmiorga dzieci bohaterskich miesz-
kańców Kolbuszowej: Julia Kiwak, Maria Popek, 
Stanisław Kozłowski, Zofia Karkut. 

W swoim przemówieniu Zvi Rav-Ner pod-
kreślił, że spośród uhonorowanych medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata najwięk-
szą grupę – 6300 osób stanowią Polacy. „Wie-
my, że niestety nie wszyscy pomagali i ratowa-
li Żydów. Ale dla nas, najważniejsze jest hono-
rowanie tych, którzy w trudnych czasach oka-
zali się bohaterami”. 

Wraz z ambasadorem uroczystego wręczenia medalu dokonała Krysty-
na Piórek – córka Jana Płaszczyńskiego
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Zwycięstwem drużyny oldboyów 
KKS Kolbuszowianki zakończył się ro-
zegrany 26 marca turniej halowej piłki 
nożnej. Miejscem rywalizacji o Puchar 
Burmistrza Kolbuszowej była hala spor-
towa przy Liceum Ogólnokształcącym. 

Mecze systemem „każdy z każdym” rozegra-
ło sześć zespołów: Samorząd Kolbuszowski, KKS 
Kolbuszowianka Oldboys, Nutrilite Kolbuszowa, 
Stary Sambor z Ukrainy, Korona Kielce oraz Spi-
ska Nova Wieś ze Słowacji. Na sobotniej impre-
zie poza sportowymi zmaganiami dla przybyłej pu-
bliczności przygotowano także inne atrakcje m.in. 
kiermasz ozdób świątecznych, degustacje potraw 

Międzynarodowy Turniej Oldboyów 

wielkanocnych a dla przedszkolaków różne gry  
i zabawy. 

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia 
się następująco: pierwsze miejsce zajęła KKS Kol-
buszowianka Oldboys, drugie miejsce wywalczy-
ła drużyna Nutrilite Kolbuszowa a trzecie  Spiska 
Nova Wieś. Słowacki zespół triumfował nie tyl-
ko na trzecim miejscu, tytuł króla strzelców przy-
padł Józefowi Kovać który zdobył 7 goli. Impre-
za zakończyła się rozdaniem najlepszym zawod-
nikom i drużynom okolicznościowych statuetek 
oraz pucharów.

Setne urodziny Pani Anieli Tokarz
Urodziła się dokładnie 100 lat temu 

- w 1911 r i jest jednym z nielicznych 
mieszkańców naszej gminy, który dożył 
tak wspaniałego wieku. 1 kwietnia Pani 
Aniela Tokarz z Kolbuszowej świętowa-
ła swoje niezwykłe urodziny w gronie 
najbliższych. 

Z tej okazji z życzeniami dobrego zdro-
wia jubilatkę odwiedzili również przedstawiciele 
władz samorządowych:. Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba, Zastępca Marek Gil, Kierownik USC 
Anna Pastuła oraz Ks. Jan Pępek. 

Szlachetny i bardzo dobry człowiek – tak o 
dostojnej jubilatce mówią bliscy. Pani Aniela całe 

życie poświęciła rodzinie, zajmowała się domem 
oraz wychowywaniem dzieci, przeżyła ciężkie lata 
wojny, która zabrała jej ukochanego ojca. Dziś jest 
babcią 11 wnuków i prababcią dla 17 prawnuków.

W imieniu wszystkich mieszkańców Pani 
Anieli składamy życzenia dobrego zdrowia na ko-
lejne lata życia. 
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odbędzie się I Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych 

„Deutsch macht Spaß” 

UPRZEJMIE INfORMUJEMY, że 
19.04.2011 r., o godz. 1000 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kolbuszowej ul. Piłsudskiego 7 

Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału

       
   Organizatorzy

Organizatorami tego konkursu są:  
r  Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara, 
r  Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego. 

Jego celem jest: 
r  wzbudzanie zainteresowania uczniów kulturą krajów
      niemieckojęzycznych,
r  wiązanie umiejętności językowych z wiedzą realioznawczą,
r  motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Posła na Sejm RP 
p. Zbigniewa Chmielowca, Starostę Kolbuszowskiego p. Józefa Kardysia, 

Burmistrza Kolbuszowej p. Jana Zubę oraz Komisję Współpracy  
z Zagranicą przy Burmistrzu Kolbuszowej.

AtRAKCyJne 
nAgRODy  

DLA ZWyCięZCóW!
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Przypominamy…
27 kwietnia 1941r. – w bunkrze 

głodowym obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu zmarł śmiercią męczeńską 
Kolbuszowianin Marian Batko. 

Marian Batko urodził się w 1901r. w Pod-
górzu-Płaszowie koło Krakowa w rodzinie Jana i 
Klementyny z Maziarskich. 

W 1902r. rodzina Batków przeniosła się do 
Kolbuszowej i zamieszkała w budynku folwarcz-
nym hrabiego Tyszkiewicza przy obecnej ulicy 
Rzeszowskiej. Jan Batko, ojciec Mariana pracował 
w tartaku hr. Tyszkiewicza (obecnie zakład Solbet), 
a dzierżawiony  przez ojca hrabiowski sad (obecnie 
ogród pana Zielińskiego) zapewniał rodzinie Bat-
ków utrzymanie i kształcenie synów. Marian Bat-
ko dorastał w Kolbuszowej, ukończył szkołę po-
wszechną (obecnie Przedszkole Nr 1) i Prywatne 
Gimnazjum w Kolbuszowej, co potwierdza „Spra-
wozdanie” tej szkoły z lat 1912 – 1913. Maturę 
zdał w Mielcu, a później na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim studiował matematykę i fizykę. Pierwszą 
swoją pracę rozpoczął w Prywatnym Gimnazjum 
w Kolbuszowej ( obecnie szkoła Nr 1) i uczył tam 
przez cztery lata. Od 1932r. uczył w gimnazjum w 
Chorzowie. Tutaj zastał go wybuch II wojny świa-
towej. Przeniósł się do Krakowa, gdzie uczest-
niczył w tajnym nauczaniu. 30 stycznia 1941 r. 
wyszedł z domu z teczką książek i został zabra-
ny z ulicy przez Gestapo. Przebywał w więzieniu 
na Montelupich, skąd przewieziono go do obozu  
w Oświęcimiu i został więźniem numer 11795. 

Pewnego dnia esesmani odkryli, że z bloku obo-
zowego, w którym przebywał Marian Batko uciekł 
więzień. Rozwścieczeni esesmani wybrali 10 więź-
niów na śmierć głodową. Wśród nich miał zna-
leźć się, jak wcześniej uważano, Mieczysław Pro-
nobis z Tarnowa. Pierwotna wersja mówi, że w 
zamian za młodego Pronobisa zgłosił się Marian 
Batko i miał za niego pójść  na śmierć do bun-
kra głodowego, gdzie zmarł 27 kwietnia 1941r. 
Taką wersję przedstawił sam Mieczysław Pro-
nobis, który przeżył wojnę. Współczesne bada-
nia potwierdzają, że nie mógł nim być Mieczy-
sław Pronobis, gdyż w tym czasie przebywał w in-
nym, nieobjętym przez esesmanów selekcją blo-
ku. Według relacji naocznego świadka-więźnia, 
ucznia chorzowskiego gimnazjum Erwina Ol-
szówki wynika, że jego profesor Marian Batko był  
w obozie człowiekiem przybitym i zrezygnowa-
nym. W czasie pamiętnej selekcji z dnia 23 kwiet-
nia 1941r. Marian Batko miał być wypchnięty siłą 
z szeregu przez zastępcę blokowego, również cho-
rzowianina, Edmunda Lidke, mimo, że esesman 

Fritzsch nie wskazał osobiście na Maria-
na Batkę. Kapo Edmund Lidke został zwolniony 
w rok po pamiętnym apelu i zamieszkał w Cho-
rzowie. Cierpiał na chorobę umysłową, zmarł w 
1972r., przebywając na leczeniu w szpitalu psy-
chiatrycznym w Toszku koło Gliwic. Współcze-
sna wersja mówi, że Batko poszedł na śmierć nie 
dobrowolnie, ale wypchnięty przez współwięź-
nia Lidke.

Bez względu na to, jaka wersja jest bliższa 
prawdy, to nie ulega wątpliwości, że Marian Batko 
poniósł śmierć męczeńską w bunkrze głodowym.

W tym samym obozie w Oświęcimiu, kilka 
miesięcy później,  ksiądz franciszkanin oddał ży-
cie za współwięźnia i tak samo jak Marian Batko 
poszedł na śmierć głodową do bunkra. Imię Ma-
riana Batko przyjęła szkoła podstawowa w Krako-
wie – Płaszowie. W latach 80-tych ubiegłego stule-
cia szkoła podstawowa Nr1 w Kolbuszowej przy-
mierzała się do nadania jej imienia Mariana Batko.

S. Gorzelany

Szanowni Państwo!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej od 1 paź-

dziernika 2010 roku realizuje projekt zatytułowany „Rody, miejsca, wy-
darzenia w dokumentach”.

Celem projektu jest zebranie wszelkiego typu pamiątek źródłowych, 
takich jak: fotografie, mapy katastralne, plany, pocztówki, wspomnienia, 
pamiętniki, tablice genealogiczne, spisy i wykazy osób itp., będących w 
posiadaniu osób prywatnych, i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. 

Dotyczy to dokumentów, które powstały przed 1989 rokiem. Wszyst-
kie zostaną przez nas zeskanowane, a oryginały wraz z jedną kopią cyfro-
wą, zostaną zwrócone właścicielom. Druga kopia cyfrowa pozostanie w 
zbiorach naszej biblioteki i za zgodą właścicieli będzie udostępniona ba-
daczom regionu.

Najciekawsze zdjęcia, zostaną zamieszczone w albumie, który wyda 
biblioteka pod koniec realizacji projektu. Osoby, które dostarczą najcie-
kawsze zdjęcia wezmą udział w konkursie z nagrodami książkowymi. 




           

         
       

         

        
    



 
         
        






        
           
         


             
          



Warunkiem udziału w konkursie, będzie wyrażenie pisemnej zgody 
na zamieszczenie dostarczonych fotografii w mającym sie ukazać albumie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkanców 
z terenu Powiatu Kolbuszowskiego z gorącym apelem o wypożyczenie bi-
bliotece dokumentów ze zbiorów rodzinnych.

Za realizację projektu odpowiada mgr Janusz Kozłowski, Kierownik 
Działu Zbiorów Regionalnych, Informacji i Promocji, tel. 17 22 70 20 w. 
27. Dokumenty będą przyjmowane w Czytelni im. dra Kazimierza Skow-
rońskiego w godzinach pracy MiPBP do końca maja 2011 roku.

Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, Os 4: Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju „Małe projekty”, którego koordynatorem na naszym terenie jest Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”.

"Rody, miejsca, wydarzenia w dokumentach 
archiwalnych mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej"
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r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJne CenY

Na WYKOnYWAnie ZDJĘĆ!!!

17 28 37 295
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 ”PSYCHOTEST” 
   Pracownia Badań Psychologii Pracy

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

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

kom. 609 191 193

stacja kontroli Pojazdów
FHU "bratek" badania techniczne - Przeglądy 

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

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

SUPER OFERTA!!!
r regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym 

urządzeniu komputerowym firmy beissbarth

bezP£atnie:
 r  sprawdzimy pełną geometrie zawieszenia 

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

tylko u nas!!!
r  serwis klimatyzacji samochodowych

r  uzupełnianie gazu  r  czyszczenie instalacji 
klimatyzacyjnych  r  filtry do wkładów 

klimatyzacji samochodowych

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

U nas na badanie techniczne 
nie musisz sie umawiać!

czynne:
poniedz. piątek - 800 -1800,

 sobota 800 - 1400
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CENTRUM
DRZWI I PANELI

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

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

ZApRASZAMY Do NoWEGo SALoNu SpRZEDAżY!

  www.sklepy.orzech.com.pl
                           CentRUM HAnDLOWe
                                            ul. 11 listopada 3, 36-100 Kol bu szo wa

   Życzy 
Zarząd oraz 

Pracownicy firmy Orzech 

Życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy 
 Wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

 I wiary w piękno życia 
       Pogody w sercu i radości  płynącej z faktu 

 Zmartwychwstania Pańskiego 
Oraz smacznego święconego
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1

2

N

Z. P. U. H. 

STALBET 
AdAm Foryś

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

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

oferuJe:
q  markowe płytki ceramiczne

q  systemy dociepleń
   (GREINPLAST, CERESIT)

q  beton z transportem

zapraszamy 
w godz. 700 - 1700

w soboty 700 - 1300

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

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

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

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

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

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

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

GWARAnTuJeMY WYSOKą  JA KOśĆ i niSKie CenY! 1

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

przeglπd
kol bu szow ski

KONTAKT

tel. 17 22 73 658,  781 075 513

       17 22 71 456,  604 54 12 86

Miejsce na 
Twoją reklamę

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

 Połącz piękne 
z pożytecznym 

i zgłoś się do naszej 
redakcji, a Przegląd 

pozwoli zaistnieć 
Ci medialnie!

Kontakt:  781 075 513,  
604 541 286,  

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

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

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

rejestracja:telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gabinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

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

sobota od 8.00-13.00

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

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

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

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

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

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

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

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

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

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

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

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

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

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

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

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZNe

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUNTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjONAlNY
MONTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWNIANYCH

hurtownia artykuŁów elektrycznych
oferujemy pełny asortyment do instalacji elektrycznej  

i nie tylko.

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU  
w RZESZOWIE

oddział rzeszów 35-105
ul. boya-Żeleńskiego 16

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

rzeszow@elmarplus.com.pl

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

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

kolbuszowa@elmarplus.com.pl

oddział Mielec 
 39-300 Mielec 

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

mielec@elmarplus.com.pl

osPrzĘt elektroinstalacyjny
kable, Przewody, oPrawy, ŹródŁa światŁa,

elektronarzĘdzia, Żerdzie energetyczne, silniki elektryczne

sp. z o. o.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną.
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HUrTOWNIA TeCHNICZNA

sprzEdaØ hUrtowa i dEtaliCzna
oFErUJEMY:

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

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

samochodÛw  
krajowych i zachodnich

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

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

www.walor.com.pl

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

warsztat 
saMoChodowY


