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5 marca 2010 r.  już po raz drugi 
odbył się Powiatowy Konkurs „Moja 
pierwsza rozmowa kwalifikacyjna” 
tym razem konkurs został przepro-
wadzony w  Pałacu Tyszkiewiczów  w 
Weryni. 

Uczestnicy, którzy zgłaszali się do konkursu 
musieli się wykazać wiedzą, dużą odwagą, zdecy-
dowaniem, pewnością siebie i umiejętnością au-
toprezentacji. Nowością tegorocznego konkursu 
był moment samej rozmowy, która była nagrywa-
na dzięki uprzejmości firmy ART STUDIO - Łu-
kasz Płoch Foto - Video Reportaże. Do konkursu 
przystąpiło łącznie 16 uczniów szkół ponadginma-
zjalnych powiatu kolbuszowskiego: Liceum Ogól-
nokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Ze-
społu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych.

Konkurs został zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Zespół 
Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w We-
ryni przy współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 
w Kolbuszowej, Uniwersytetem Rzeszowskim 
- Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii z 
siedzibą w Weryni oraz Podkarpackim Bankiem 
Spółdzielczym. Patronat medialny nad konkursem 
objęli: „Korso Regionalne”, „Przegląd Kolbu-
szowski”, oraz „Ziemia Kolbuszowska”, Radio 
Rzeszów, Radio Via, Twoje Radio Cmolas. Spon-
sorem konkursu był: P. Marek Pogoda właściciel 
„Auto –Pogoda – Części Samochodowe.

Najodważniejsi spośród odważnych
na II Powiatowym Konkursie
„Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”

Po oficjalnym rozpoczęciu przez P. Wice-
dyrektora Witolda Cesarz  konkursu i zaprezen-
towaniu Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych uczestnikom konkursu, organizatorzy 
przedstawili program konkursu. Zanim przystą-
piono do konkursowej rozmowy, zostały wygło-
szone wykłady inauguracyjne przez P. Agniesz-

kę Stępień pt. ,,Rozmowa Kwalifikacyjna oraz P. 
Aleksandra Myszkę „Kariera naukowa a praca w 
zawodzie po kierunku Biotechnologia” pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.   

Profesjonalne i doświadczone jury w skła-
dzie:

1. Dorota Bajor – Uliasz - doradca zawodo-
wy Powiatowego Urzędu Pracy  w Kolbuszowej,

2. Adriana Proczek -menedżer klienta Pod-
karpackiego Banku Spółdzielczego

3. Agnieszka Stępień -  pracownik naukowy 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego Wy-
działu Biotechnologii w Weryni 

4. Aleksander Myszka – pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Rzeszowskiego Zamiejscowego 
Wydziału Biotechnologii w Weryni  

5. Agnieszka Poczekajło -psycholog  - Po-
radni Psychologiczno –Pedagogicznej w  Kol-
buszowej

6. Ewa Serafin – sekretarz, nauczyciel Ze-
społu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w 
Weryni przeprowadziło rozmowy ze wszystkimi 
uczestnikami. Ocenie podlegała m.in. autoprezen-
tacja, kreatywność, dotychczasowe osiągnięcia, 
doświadczenie zawodowe, pewność siebie, płyn-

ność wypowiedzi oraz  zgodność predyspozycji i  
zainteresowań z wybranym siebie stanowiskiem.

Uczestnicy ubiegali się o pracę przed ko-
misją rekrutacyjną na wymarzone stanowisko w 
wybranej przez siebie firmie. Młodzież pretendo-
wała na różne stanowiska; sekretarka, specjalista 
ds. ubezpieczeń i kredytów, strażak –ratownik, 
asystentka księgowej, pomocnik szefa kuchni, szef 
kuchni, inżynier ds. produkcji oprogramowania, 
położna, ratownik medyczny, fotograf, regionalny 
visual merchandisier, grafik komputerowy, ma-
sażysta, księgowy itd. W większości młodzież 
aplikowała na stanowisko zgodne z kierunkiem 
kształcenia. Uczniowie, którzy zgłosili się do kon-
kursu to osoby odważne, ambitne, przedsiębiorcze, 
kreatywne, gotowe podjąć wyzwania. Zgłosili się 
jak twierdzą, po to by lepiej przygotować się do 
rynku pracy poprzez zweryfikowanie swojej wie-
dzy i umiejętności. 

Członkowie jury po zakończeniu rozmów 
z uczestnikami po długich obradach przedstawili 
laureatów. Zwycięzcami  konkursu  zostali:

I miejsce  - Paulina Wlazło (Zespół Szkół 
Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni)

II miejsce – Katarzyna Blat (Zespół Szkół 
Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni)

III miejsce – Anna Wilk (Zespół Szkół 
Agrotechniczno –Ekonomicznych w Weryni)

IV miejsce – Katarzyna Ligęza (Liceum 
Ogólnokształcące)

V miejsce  - Barbara Kruk (Liceum Ogól-
nokształcące)

Jury przyznało  ponadto 3 wyróżnienia:
I wyróżnienie - Tomasz Mikołajewicz (Li-

ceum Ogólnokształcące)
II wyróżnienie - Elżbieta Rzeszutek (Ze-

spół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych 
w  Weryni)

III wyróżnienie - Maksymilian Czachor 
(Zespół Szkół Agrotechniczno –Ekonomicznych 
w Weryni)

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno 
–Ekonomicznych w Weryni, Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy. Ponadto laureaci otrzymają nagro-
dę główną, czyli list referencyjny wystawiony i 
podpisany przez członków komisji rekrutacyjnej. 
Nagrody zostały wręczone laureatom konkursu 
przez Dyrektora ZSA-E - P. Stanisław Olszówka i 
przedstawicieli współorganizatorów.

 Konkurs był doskonałą formą praktycznej 
edukacji młodzieży dlatego też już dzisiaj zapra-
szamy do uczestnictwa w kolejnej edycji za rok.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników, laureatów oraz organizatorów konkursu. Fot. Archiwum



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 1984

Polacy uchodzą za naród lubiący święto-
wać, przywiązany do tradycji, podtrzymujący 
dawne obyczaje. Związek z tradycją odczuwa 
się najmocniej w czasie obchodów jednego z naj-
większych świąt kościelnych, czyli Wielkanocy.

Tradycyjnie, jak co roku Starostwo Powiatowe w Kol-
buszowej wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kolbu-
szowej, Zespołem Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 
oraz Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Kolbuszowej 
prowadzoną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej zapro-
sili mieszkańców powiatu w dniu 23 marca br. na Kiermasz 
Wielkanocny. 

Tegoroczni wystawcy prześcigali się w różnorodnych 
sposobach promocji swoich wyrobów. Zachęcali do zakupu 
takich wyrobów jak palmy, pisanki, baranki, zajączki z cia-
sta, stroiki i kartki wielkanocne. Istotnym atutem wszystkich 
oferowanych produktów było ich własnoręczne wykonanie. 
Różnorodność oferty oraz ciekawy sposób ich prezentacji 
gwarantował ogromne zainteresowanie stoiskami. 

Kiermasz był znakomitą okazją, aby przed niedzielą pal-
mową sprawić sobie wykonane ręcznie ozdoby świąteczne, a 
przy okazji wesprzeć uzdolnionych plastycznie wychowanków.

Kiermasz Wielkanocny w Starostwie

Tegoroczni wystawcy prześcigali się w różnorodnych sposobach promocji swoich wyro-
bów. Zachęcali do zakupu takich wyrobów, jak palmy, pisanki, baranki, zajączki z ciasta, 

stroiki i kartki wielkanocne
Fot. A. Jarosz

Takie właśnie pytanie bardzo czę-
sto pada w urzędach pracy zarówno 
ze strony bezrobotnych jak też praco-
dawców.

Odpowiedź na nie jest niestety negatywna, 
bowiem zgodnie z obowiązującą Ustawą o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezro-
botnym jest osoba zdolna i gotowa do podjęcia 
pracy w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązu-
jącym w danym zawodzie lub służbie albo innej 
pracy zarobkowej. Inna praca zarobkowa to głów-
nie wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 
podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Kolejnym warunkiem utrzymania statusu 
bezrobotnego jest nie osiąganie przychodów podle-
gających opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu 
na przykład zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej. W stawianych pytaniach głównie o te formy 
zarobkowania chodzi.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą bez-
robotny jest zobowiązany w ciągu 7 dni zawia-
domić powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych 
okoliczności powodujących utratę statusu bezro-
botnego. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, 
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 
bez powiadomienia o tym właściwego powiato-

Czy bezrobotny może zarobić?
wego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie 
niższej niż 500 zł. 

W momencie podejmowania pracy zarob-
kowej (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa 
o dzieło) – nawet  krótkotrwałej (jeden czy kilka 
dni) albo podjęcia własnej działalności gospodar-
czej bezrobotny ma obowiązek zgłoszenia tego 
faktu w urzędzie pracy i następuje jego wykre-
ślenie z rejestru bezrobotnych. Po zakończeniu 
wykonywania pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej może się ponownie zarejestrować już 
następnego dnia. Obowiązek ten dotyczy wszyst-
kich bezrobotnych – zarówno tych z prawem do 
zasiłku jak też osób nie pobierających zasiłku ani 
innych świadczeń.

Konsekwencje nie dopełnienia tego obo-
wiązku są dla bezrobotnych bardzo dotkliwe. 
Oprócz wspomnianej wyżej kary dochodzi w każ-
dym przypadku do nałożenia obowiązku zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń i postępowanie 
karne za zatajenie faktu uzyskiwania dochodów 
i składanie fałszywych oświadczeń prowadzone 
przez organy ścigania. 

Takie sytuacje mają niestety też miejsce na 
terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kolbuszowej. Mamy tu dość liczne przypadki 
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i spraw 
karnych wszczętych wobec osób bezrobotnych, 
które nie dopełniły swoich obowiązków w tym 
zakresie. Niejednokrotnie są to kwoty sięgające 
nawet kilku tysięcy złotych. Wynika to stąd, iż w 

momencie powzię-
cia wiadomości o 
osiąganiu w prze-
szłości przychodów przez konkretną osobę bezro-
botną urząd wszczyna postępowanie wyjaśniające 
w tej sprawie. Jeżeli okaże się, że osoba bezrobotna 
faktycznie osiągała przychód opodatkowany na 
przykład z tytułu zarobkowania, wówczas wzna-
wia się postępowanie administracyjne i pozbawia 
taką osobę statusu bezrobotnego z dniem podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, podjęcia 
działalności gospodarczej a wszystkie świadczenia 
wypłacone po tej dacie przez urząd przypisywane 
są jej do zwrotu. Oprócz postępowania administra-
cyjnego w takich sprawach wszczynane jest z urzę-
du postępowanie karne prowadzone przez organy 
ścigania, proces karny i nakładane kary sądowe.

Warto więc pamiętać o obowiązkach, które 
nakłada na bezrobotnego Ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, bo jak widać 
zapominanie o nich jest niekiedy bardzo przykre 
i kosztowne. Należy też dokładnie zapoznać się 
z informacją, którą otrzymuje każda osoba bez-
robotna w dniu rejestracji i od czasu do czasu do 
niej zaglądać aby uniknąć kłopotów na przyszłość. 
Posiadanie statusu bezrobotnego to nie tylko okre-
ślone uprawnienia, ale również pewne obowiązki, 
o których warto pamiętać.

Elżbieta Kapusta 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
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Ministranci i lektorzy
w „Drużynie Pana Jezusa”

W dniu 13 marca 2010 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej odbył się Turniej Mini-
strantów i Lektorów w Halowej  Piłce 
Nożnej Dekanatu Kolbuszowskiego. 

Celem tego turnieju było spotkanie chłopców 
z 14 parafii Dekanatu nie tylko przy Ołtarzu, ale 
także na boisku. Ministranci i lektorzy mogli się 

lepiej zapoznać, wymienić doświadczeniami z peł-
niącej posługi, jak również rozwinąć się fizycznie 
poprzez rywalizację w duchu „fair play”. Dziś, gdy 
coraz więcej czasu młodzi ludzie spędzają przed 
komputerem czy telewizorem, tego typu zawody 
sportowe są jak najbardziej potrzebne, gdyż pro-
mują zdrowy styl życia poprzez aktywne formy 
wypoczynku jak również integrują młodzież i uczą 
sportowego ducha współzawodnictwa.

 Tego typu turniej odbył się w naszym 
Dekanacie po raz czwarty. Zgłosiło się 24 drużyny 
z 14 parafii w dwóch kategoriach wiekowych: 
lektorzy z gimnazjum (15 drużyn) i ministranci 
ze szkoły podstawowej (9 drużyn).

 Po ośmiu godzinach zmagań na boisku 
wyniki przedstawiają się następująco:

Gimnazjum:
1.  Przedbórz
2.  Kolbuszowa - Wszystkich Świętych
3.  Poręby Dymarskie

Szkoła Podstawowa: 
1. Kolbuszowa – Br. Alberta
2. Poręby Dymarskie
3. Kolbuszowa – Wszystkich Świętych

Turniej nie odbyłby się, gdyby nie sponsorzy, 
którym składamy serdeczne „Bóg zapłać’, a byli 

nimi: Dziekan Dekanatu Kolbuszowskiego – ks. 
Prałat Kazimierz Osak, Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Burmistrz Miasta Kolbuszowa Jan 
Zuba, Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” – 
Ewa Nowak, Wójt Gminy Cmolas – Eugeniusz 
Galek, Firma „Orex” – Stefan Orzech, Firma 
„Cmol-Frut” – Stefan Wrzask, Firma „Makro” 
– Wiesław i Zbigniew Kosiorowscy, Firma „Deli-

katesy Olimp” – Wiesław Kosiorowski, Dyrekcja 
Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w 
Kolbuszowej, Ks. Kanonik Józef Żółtek.

Dziękujemy również ks. Grzegorzowi Dą-
browskiemu za pomoc w organizacji i przeprowa-

dzeniu turnieju, a także  sędziom: p. Sławomirowi 
Witasowi i p. Ryszardowi Zygmuntowi. Nad bez-
pieczeństwem i zdrowiem zawodników czuwał 
przez cały czas Ratownik Medyczny p. Wojciech 
Machowski.

Podczas turnieju nie zabrakło smacznego 
bigosu przygotowanego jak co roku przez mamę 
jednego z lektorów, słodkich bułeczek i wody dla 
każdego zawodnika. Trzy pierwsze miejsca były 
nagrodzone przez puchary, dyplomy i piłki dla 
każdej z drużyn. Nagrody otrzymali również „Król 
strzelców” i „Najlepszy Bramkarz” w obydwóch 
kategoriach wiekowych. 

Gratulujemy zwycięskim drużynom. Mamy 

nadzieję, że wielu młodych chłopców zechce 
wstąpić w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza, 
a dla tych co już do niej należą będzie większą 
mobilizacją do sumiennego służenia przy Ołtarzu 
w „Drużynie Pana Jezusa”.

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie zwycięzców turnieju, organizatorów i zaproszonych gości. Fot. A. Jarosz

Sekretarz Powiatu Stanisław Stec wręcza puchar zwycięskiej drużynie w Turniej Ministrantów i 
Lektorów w Halowej  Piłce Nożnej Dekanatu Kolbuszowskiego.

Fot. A. Jarosz
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BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

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

darce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 
261, poz. 2603 ze zmian.) wykaz nieruchomo-
ści gruntowych własności Gminy Kolbuszo-
wa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
na okres do 10 lat.

Gmina dbająca o finanse mieszkańców

Certyfikat

Gmina Kolbuszowa otrzymała 
certyfikat „Gmina dbająca o finanse 
mieszkańców 2009”. Jest to potwier-
dzenie aktywnego uczestnictwa w 
systemie wymiany informacji gospo-
darczej. Wyróżnienie przyznaje się 
gminom, które w szczególny sposób 
dbają  o finanse wszystkich miesz-
kańców i zwiększają bezpieczeństwo 
gospodarcze regionu.

Nagrody w postaci certyfikatów „Gmina 
dbająca o finanse mieszkańców 2009” są elemen-
tem programu „Dłużnik Alimentacyjny”, którego 
organizatorami są BIG InfoMonitor oraz Cen-
trum Informacji Gospodarczej. Funkcjonuje on 
w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 

dotyczącej odzyskiwania płatności związanych 
z alimentami i jest dedykowany wyłącznie Miej-
skim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej.

Nowe zapisy do ustawy okazały się bar-
dzo pożyteczne dla budżetów gmin i jednostek 
samorządowych. Skorzystały na nich również 
dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji, przez 
to, że ich rodzice, czy prawni opiekunowie nie 
wywiązywali się z zasądzonych im świadczeń 
alimentacyjnych. 

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej składa po-
dziękowania Pani Małgorzacie Hariasz Kierow-
nikowi  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolbuszowej a także pracownikom 
ośrodka za udział w programie „Dłużnik Ali-
mentacyjny”

Uprzejmie informuję i zapra-
szam mieszkańców Gminy Kolbuszowa 
do skorzystania z pomocy  przy wypełnia-
niu wniosków o dopłaty bezpośrednie w 
2010 r.  od dnia 8 marca do 31 maja  br. 
Pomocy będą udzielać  pracownicy tut. 
Urzędu w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego ul. 
Obrońców Pokoju 21 w godz. 7.30 – 15. 
Ponadto w dniach wyszczególnionych w har-
monogramie umieszczonym na stronie www.
kolbuszowa.pl będą pomagać w poszczegól-
nych miejscowościach gminy.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Przedszkole Publiczne nr3 w Kol-
buszowej jest placówką, która szcze-
gólnie dba o to, aby uczęszczające do 
niego dzieci były świadome wielkiej 
odpowiedzialności jaka na nich spo-
czywa, a mianowicie dbałości o naszą 
planetę.

Przedszkole jest organizatorem  lub uczest-
niczy w wielu projektach edukacyjnych i kampa-
niach społecznych. Realizowane  przedsięwzięcia 
to miedzy innymi - Klub Naszej Ziemi, Kompu-
tery za Tonery, Silne Drzewo, Program Ochrony 
Kasztanowców, Dziecko w Sieci, Cała Polska 
Czyta Dzieciom, Poszukiwany Łowca Baterii . W 
marcu br. jest organizatorem konkursów- „Ekolo-
giczna Moda”, „Mamo, tato! Jeśli kochasz nie pal 
przy mnie” a także festiwalu piosenki „Muzyczne 
jabłuszka”

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej 
już od wielu lat podejmuje działania na rzecz 
szeroko pojętej ekologii. Sukcesem jest wygranie 
w lutym bieżącego roku konkursu grantowego: 
„P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”.

Wniosek o dotację dotyczył projektu za-
inicjowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu 
tematyki: „Jestem Eko-jestem trendy”. Komisja 

„Ekologiczne” Przedszkole Nr 3
konkursowa wyłoniła 25 projektów z całej  Polski 
w tym projekt z Kolbuszowej.

Projekt przedszkola - „Ekologiczny = twór-
czy” zakłada ukazanie dzieciom ekologii  jako 
dziedziny obejmującej każdą sferę aktywności: 
poznawczą, plastyczno-techniczną, językową, 
rekreacyjną. Postuluje modelową postać małego 
ekologa, który będzie wiedział jak się odżywiać, 
dbać o swoje ciało, jak podróżować, znać swoje 
prawa, a wreszcie jak twórczo wyrażać swoją tro-
skę o losy naszej planety. Eko-dziecko o ekologii 
będzie malować, śpiewać, tworzyć.

Pani Renata Draus Dyrektor Przedszkola 
dodaje, iż ekologia jest jednym z priorytetowych 
działań naszej jednostki. Konkursy ekologiczne 
organizowane są już od kilku lat, tegoroczny kon-
kurs to już 3 edycja w której biorą udział przed-
szkola z całego powiatu. Każda edycja konkursu 
prowadzana jest pod innym hasłem, tegoroczne 
brzmi „Ekologiczny = Twórczy”

Jak podkreśla pani Dyrektor najważniejsze 
jest promowanie idei ekologii poprzez zabawę, 
utrwalanie nawyków ekologicznych wspólnie z 
rodzicami i otaczającym środowiskiem. Przed-
szkole dzięki Robertowi Biesiadeckiemu jest 
także dwukrotnym laureatem ogólnopolskich 
konkursów ekologicznych w Łodzi i Szczecinie.

Podsumowaniem działań roku szkolnego 
2009/2010 będzie majowy happening z udziałem 
rodziców i zaproszonych gości.

Andrzej Selwa
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ogłoszenia

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
ZAWIADAMIA

że w dniu 26.02.2010r Rada Miejska 
podjęła Uchwałę  Nr L/482/10 w sprawie 
wprowadzenia zwolnienia w podatku od nie-
ruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa. 
Uchwała ta zwalnia z podatku od nieruchomo-
ści grunty oznaczone w ewidencji gruntów i 
budynków symbolem „dr”, stanowiące drogi 
dojazdowe do użytków rolnych, z wyjątkiem 
dróg związanych z działalnością gospodarczą. 
Jednocześnie informuje się, że w przypadku 
wcześniejszego wpłacenia podatku od drogi, 
można zwrócić się do organu podatkowego 
o zwrot nadpłaty, bądź zaliczenie na poczet 

innych należności podatkowych.

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go 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. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.) wykaz nieruchomości gruntowej położo-
nej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działek 
1546/53, 2352/36, 1963/1 przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
uzupełnienie nieruchomości przyległych.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go 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. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.) wykaz nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. 
działki 2127 przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego 
użytkownika.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że  na  t ab l i cy  og łoszeń  Urzę -
d u  M i e j s k i e g o  w  K o l b u s z o w e j  
ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 

21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.) wykaz nieruchomości gruntowej położo-
nej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 
73/35 i 48/138 przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz PGE Dys-
trybucja Sp./z o.o. w Rzeszowie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go 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. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.) wykaz nieruchomości gruntowej położo-
nej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działek 
1776/20, 1776/21,1776/22, 1776/23, 1776/24, 
1776/27, 1776/28, 1776/53, 1776/55, 
1776/62,1776/13, 1323/4  przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wieczystego użytkownika. 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, oraz wiosennego na-

stroju. Niech te szczególne dni upłyną w atmosferze spokoju, nadziei i miłości a w 
naszych domach zagości duch życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Kolbuszowej
Krzysztof Wilk Jan Zuba

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 

21.08.1997 o gospodarce nieruchomościa-
mi (t. j. Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z 
późn. zm.) wykaz nieruchomości gruntowej 
położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr 
ew. działek 2060/1,2061/10, 2061/11  prze-
znaczonych do sprzedaży w trybie przetargu 
ograniczonego. 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Przypominamy...

26 marca 1943 r. - w akcji pod Ar-
senałem został odbity z rąk Gestapo 
Janek Bytnar.

Janek Bytnar „Rudy” - harcmistrz, bojownik 
Szarych Szeregów, bohater „Kamieni na szaniec” 
- urodził się 6 maja 1921 r.  w Kolbuszowej na 
Nowym Mieście

 Ten Kolbuszowianin, który przeszedł do 
historii II wojny światowej urodził się w Kolbu-
szowej w rodzinie Zdzisławy i Stanisława Bytnara, 
byłego żołnierza Legionów Polskich. W 1925r. 
rodzina Bytnarów przeniosła się do Warszawy. 
Młody Janek ukończył tam szkołę powszechną 
i elitarne Gimnazjum im. Stefana Batorego. W 

wieku 12 lat wstąpił do 
23 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Bolesława 
Chrobrego „Pomarańczar-
ni” ZHP. W 1938r. uzyskał 
najwyższy młodzieżowy 
stopień w harcerstwie – 
Harcerz Rzeczypospolitej. 
Jego oddanymi kolegami 
byli: Tadeusz Zawadzki – 
„Zośka” i Maciej Aleksy 
Dawidowski – „Alek”. 

W czasie II wojny światowej działał w struktu-
rach Szarych Szeregów i brał 
udział w brawurowych akcjach 
„małego sabotażu”. Potem 
uczestniczył w akcjach bojo-
wych z Niemcami. 17 marca 
1943r. zdołał po linie uciec ze 
swojego mieszkania w czasie 
niemieckiej obławy. 22 marca 
nie miał tyle szczęścia i wraz 
z swoim ojcem został areszto-
wany przez Gestapo w swoim 
mieszkaniu w Warszawie. Już 
następnego dnia jego koledzy 
z Grup Szturmowych Szarych 
Szeregów chcieli go odbić ale 

nie otrzymali pozwolenia od Kedywu AK, któremu 
podlegali. Rozkaz- „trzaskać” przyszedł dopiero po 
czterech dniach od aresztowania i 26 marca w akcji 
pod Arsenałem Janek wraz 20 innymi więźniami 
został odbity. O cztery dni za późno. 30 marca 
zmarł w wyniku obrażeń wewnętrznych nabytych 
w czasie tortur na Gestapo. Wywiad AK zdołał 
zlokalizować bezpośrednich katów „Rudego” i 
wyrokiem sądu podziemnego „Zośka” w rocznicę  
urodzin Janka 6 maja 1943r. zlikwidował Obe-
rscharfürera Huberta Schulza,a dwa tygodnie póż-
niej podziemie wykonało wyrok na Rottenfürerze 
Ewaldzie Lange. Akcja pod Arsenałem podważyła 
bezkarność Gestapo. Grób „Rudego” znajduje się 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Stanisław Gorzelany
 Ul. J. Bytnara

Dom, w którym urodził się Janek Bytnar
Fot. Jan Skowroński

Wychowankowie Szkoły Muzycz-
nej z Kolbuszowej pod kierownictwem 
Pani Dyrektor Aleksandry Niezgody 
wygrywają z najlepszymi muzykami  w 
Polsce. Ostatnim sukcesem jest zajęcie I 
miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie 
Perkusyjnym im. Mikołaja Stasiniewi-
cza – Zespoły Perkusyjne 2010. 

Sukcesy Szkoły Muzycznej z Kolbuszowej
Organizatorem konkursu było Centrum Edu-

kacji Artystycznej, Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
i Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej. W konkursie 
który odbył się w dniach od 11- 14 lutego w War-
szawie startowały Szkoły Muzyczne I i II stopnia 
z całej Polski. Składy zespołów liczyły od 2 – 5 
osób. Kolbuszowski zwycięski zespół wystąpił 
w składzie dwuosobowym Joanna Tęcza i Jakub 
Szczurek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Sukces Szkoły Mu-
zycznej z Kolbuszowej to 
także zorganizowanie se-
minarium dla nauczycieli 
i uczniów klas perkusji 
Szkół Muzycznych I i II 
stopnia w dniach 12 i 13 
marca 2010. Seminarium 
odbyło się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stop-
nia w Kolbuszowej, a wy-
kładowcami byli światowej 
sławy profesorowie.

- prof. Jacek Wota  
(AM Wrocław) – kotły

- prof. Marian Rab-
czewski  (AM Poznań) – 
zespoły kameralne

Dyplom

- as Shoko Sakai (Tokyo) – marimba
- prof. Stanisław Skoczyński  ( UM im. F. 

Chopina Warszawa) – multiperkusja, wibrafon
- mgr Adam Polachowski  (PSM Będzin) – 

werbel, tarabaning.
Organizatorem seminarium było Towa-

rzystwo Sztuki Perkusyjnej Crossdrummimg z 
Warszawy, Centrum Edukacji Artystycznej z War-
szawy i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z 
Kolbuszowej.

Andrzej Selwa

Shoko Sakai prezentuje grę na marimbie
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Uwaga absolwenci Szkół Rolniczych w Weryni

Dnia 22 maja 2010 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów Technikum Rolniczego w We-
ryni po 35 latach, którzy ukończyli szkołę w roku 1975. 

Zjazd rozpocznie się przy budynku szkoły o godz. 9:00.
Organizatorzy proszą o poinformowanie wszystkich zainteresowanych.

Wszelkich informacji udziela i zapisy na zjazd przyjmuje sekretariat szkoły. Telefon do 
szkoły 17 22 71 441 lub e-mail:  zswerynia@zswerynia.pl.

Organizatorzy

Tradycyjnie po raz szósty 13 lute-
go br. w Restauracji Krokodyl odbył 
się Bal Piłkarza na którym ogłoszono 
wyniki Plebiscytu na Najlepszą Piłkar-
kę, Piłkarza i Trenera 2009 roku Ziemi 
Kolbuszowskiej.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między 
innymi Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu 
Stefan Orzech, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

Wyłoniono zwycięzców w kategoriach: 
Piłkarka Roku, Piłkarz klasy B, Piłkarz klasy A, 
Piłkarz V ligi, Piłkarz IV ligi oraz trener roku. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni Statuetką Olimpij-
czyka, która nawiązuje do sukcesów kolbuszo-

Bal Piłkarza

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej wręcza statuetkę Ani Puk Piłkarce 
Roku 2009
(foto A. Selwa)

wianina Marka Bajora 
olimpijczyka – srebrne-
go medalisty z Barcelony 
1992 roku obecnie trene-
ra Zagłębia Lubin.

P i łka rką  Roku 
2009 Ziemi Kolbuszow-
skiej została Anna Puk, 
16 letnia zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Sokół Kol-
buszowa Dolna.

Piłkarz Roku kla-
sa B - Dawid Jamróz, 
zawodnik KKS Kolbu-
szowianka.

Piłkarz Roku klasa 
A - Rafał Szczęch, za-
wodnik Ostrovia Ostro-

wy Baranowskie.
N a j l e p s z y  T r e -

ner Roku 2009 –Marek Lorenc, trener drużyny 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół Kolbu-
szowa Dolna.

Najlepszy Piłkarz IV ligi - Bogusław Cieśla, 
zawodnik KKS Kolbuszowianka.

Najlepszy Piłkarz V ligi - Andrzej Wolan, 
zawodnik Korona Majdan Królewski.

W kategorii Trener Roku przyznano także 
nagrodę dla Eugeniusza Sito trenera I drużyny 
Kolbuszowianki i Ryszarda Zielińskiego trenera 
II ligowej drużyny kobiet w piłce nożnej. Nagrody 
powędrowały również do zawodników Damiana 
Polaka i Łukasza Krystela piłkarzy KKS Kolbu-
szowianka.

Wszystkim nagrodzonym laureatom Plebi-
scytu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Tegoroczną Galę poprowadził Grzegorz Romaniuk 
oraz Łukasz Cetnarski.

Laureaci Plebiscytu
(foto A. Selwa)



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 19810

Rada Powiatu w Kolbuszowej do 
pomocy w wykonywaniu swych prac 
powołuje komisje stałe. Komisje dzia-
łają zgodnie z rocznym planem pracy 
zatwierdzonym przez Radę. 

Komisja Rewizyjna wykonuje w szczególno-
ści następujące zadania: opiniuje wykonanie budżetu 
powiatu i występuje do Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium; 
opiniuje wnioski o odwołanie zarządu lub poszcze-
gólnych jego członków; wykonuje inne czynności 
kontrolne zlecone przez Radę Powiatu.

Skład Komisji:
Przewodniczący: Jan Wiącek
Członkowie: Agata Świętek - Z-ca Przewodni-

czącego, Wacław Słomiński – Sekretarz, Stanisława 
Stec, Adam Przybyło.

Komisja Gospodarki Mieniem i Finansów 
wykonuje w szczególności następujące zadania: 
opiniuje sprawy gospodarowania mieniem Powiatu; 
bierze udział w przygotowywaniu projektu budżetu 
powiatu i ustalania wysokości podatków i opłat w 
granicach określonych ustawami; zajmuje się zagad-
nieniami z zakresu transportu, komunikacji lokalnej 
oraz stanem dróg powiatowych. 

Skład komisji:
Przewodniczący: Stefan Wrzask
Członkowie: Stefan Orzech, Wojciech Mrocz-

ka, Stanisław Warunek, Adam Przybyło, Henryk 
Bajek, Dariusz Bździkot, Józef Prymon.

Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarcze-
go, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wykonu-
je w szczególności następujące zadania: opiniowanie 
i opracowywanie inicjatyw gospodarczych powiatu; 
promocja Powiatu Kolbuszowskiego; inicjowanie 
współpracy z Gminami Powiatu Kolbuszowskiego; 
opracowywanie propozycji współpracy z innymi 

Komisje Rady Powiatu w Kolbuszowej

Powiatami; inicjowanie i opiniowanie działań w celu 
wspierania szkolnictwa ponadpodstawowego; upo-
wszechnianie i rozwój sportu i turystyki; promowanie 
działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury. 

Skład komisji:
Przewodniczący: Zbigniew Lenart
Członkowie: Stanisława Stec, Dariusz Bździ-

kot, Józef Prymon, Agata Świętek, Jan Wiącek,  Mie-
czysław Burek, Wojciech Cebula.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wykonuje 
w szczególności następujące zadania: analizowanie 
stanu ochrony środowiska naturalnego w powiecie; 
zajmowanie się zagadnieniami z zakresu gospodarki 
wodnej, leśnictwa i rolnictwa;  analiza stanu bezpie-
czeństwa i porządku na terenie Powiatu; inicjowanie i 
opiniowanie działań zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa; opiniowanie sprawozdań o stanie 
bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie 
Powiatu; inicjowanie współpracy z Gminami z terenu 
Powiatu w sprawach bezpieczeństwa publicznego. 

Skład komisji:
Przewodniczący: Adam Przybyło

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Wiącek. 
Fot. A. Jarosz

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem i 
Finansów Stefan Wrzask. Fot. A. Jarosz

Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju Go-
spodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Zbigniew Lenart. Fot. A. Jarosz

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Adam Przybyło. Fot. A. Jarosz

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Rodzi-
nie i Spraw Społecznych Stefan Orzech.
Fot. A. Jarosz

Członkowie: Henryk Bajek, Stanisław Waru-
nek, Stefan Wrzask, Grzegorz Romaniuk, Wojciech 
Mroczka, Zbigniew Lenart, Robert Bryk.

Komisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw 
Społecznych wykonuje w szczególności następujące 
zadania: promocja i ochrona zdrowia, pomocy spo-
łecznej; zajmowanie się zagadnieniami z zakresu 
pomocy rodzinie i przeciwdziałania patologiom życia 
rodzinnego; inicjowanie i opiniowanie działań wspie-
rających bezdomnych i osób niepełnosprawnych; 
zajmowanie się sprawami związanymi z bezrobo-
ciem i działalnością na rzecz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy.  

Skład komisji:
Przewodniczący:  Stefan Orzech
Członkowie: Grzegorz Romaniuk, Robert 

Bryk, Wacław Słomiński, Mieczysław Burek, Woj-
ciech Cebula.
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Czy mógłby Pan bliżej przedstawić i przy-
bliżyć swoją osobę czytelnikom „PK”?

Jestem żonaty, mam czworo dzieci. Żona na-
uczycielka w Przedszkolu, dwie córki studiujące, 
jeden syn w klasie maturalnej, drugi kończy w 
tym roku gimnazjum. Pracuję w Organizacjach 
Pozarządowych realizując programy rozwiązujące 
problemy lokalnej społeczności. Jestem Prezesem 
Klubu Sportowego „Raniżovia” Raniżów, wicepre-
zesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju, Oświaty, 
Kultury i Sportu w Raniżowie, członkiem Rady 
Sołeckiej wsi Raniżów, Liderem Terenowym Pod-
karpackiego Związku Byłych Pracowników PGR, 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krajowego 
Związku PGR, członkiem Rady  Lokalnej Grupy 
Działania Siedlisko z siedzibą w Kolbuszowej. 
Ponadto jestem radnym powiatu kolbuszowskiego, 
a jednocześnie z woli radnych zostałem wybrany 
członkiem Zarządu Rady Powiatu Kolbuszowskie-
go. 

Co należy do głównych zadań Członka 
Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego?

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu. 

„Moje życie nie jest nudne”
Realizuje uchwały Rady Powiatu, gospodaruje 
mieniem powiatu, nadzoruje pracę Starostwa. Do 
zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności 
przygotowywanie projektów uchwał Rady, wyko-
nywanie uchwał Rady, gospodarowanie mieniem 
powiatu, wykonywanie budżetu powiatu. Z tego 
też powodu na Zarządzie podejmowane są takie 
działania, aby służyły dobru mieszkańcom po-
wiatu kolbuszowskiego. Ja jako członek Zarządu 
Powiatu mam świadomość, że podejmowanie tak 
ważnych decyzji musi być podyktowane troską o 
dobro powiatu z uszanowaniem wszelkich praw i 
obowiązków jakie ciążą na mnie z powodu podej-
mowanych decyzji.

 Aktywnie działa Pan w różnych organiza-
cjach pozarządowych. Proszę przybliżyć zakres 
swojej działalności?

Jako prezes Klubu Sportowego ogrom pracy 
pochłaniają zajęcia z młodzieżą. Młodzież dzisiaj 
ma do wyboru liczne zainteresowania, niekiedy 
idące w złym kierunku. Rola Prezesa czy Zarządu 
Klubu to właśnie zachęcanie dzieci i młodzieży do 
spędzenia aktywnego trybu życia w sposób spor-

towo - wysiłkowy. Jeżeli zaś wyrosną nowi liderzy 
w piłce nożnej promujący powiat kolbuszowski 
i sport raniżowski, to dla mnie dobry sygnał, że 
praca z młodzieżą nie idzie na marne. Ciągle im 
wpajam, że nie tylko komputer, telewizor i inne 

Mieczysław Burek – Członek Zarządu Powiatu 
Kolbuszowskiego. Fot. A. Jarosz

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przynoszących radość 
z odrodzenia życia, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności.
Niech Święto Zmartwychwstania trwale zagości w naszych 

sercach niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Życzą

Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Kolbuszowski
Tadeusz Kopeć Józef Kardyś

Wielkanoc 2010
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W dniu 25 lutego 2010 roku odbyła 
się XL Sesja III Kadencji Rady Powia-
tu w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 
Przewodniczący Rady Powiatu Tade-
usz Kopeć, który przedstawił Radnym 
12 – punktowy porządek obrad.  

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

Z prac Rady Powiatu
Informacja z funkcjonowania MiPBP w 

Kolbuszowej za rok 2009 

Po raz jedenasty Dyrektor MiPBP w Kolbu-
szowej Andrzej Jagodziński przedstawił Radzie 
Powiatu informację z funkcjonowania Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej 
za rok 2009. Informacja obejmowała następujące 
wytyczne z zakresu: sieci bibliotecznej – bazy 
lokalowej, księgozbioru, czytelnictwa, wypoży-

czalni, komputeryzacji – wprowadzania nowych 
technologii oraz kadry bibliotecznej.

Informacja Komendanta Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Istotnym punktem Sesji było rozpatrzenie 
przez Radę informacji Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbu-
szowej – Jana Ziobro o stanie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku oraz o 
zagrożeniach pożarowych powiatu. Komendant 
Jan Ziobro: „Zapewnienie i utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa to proces dy-
namiczny, który wymaga ciągłego działania we 
wszystkich sferach jego organizacji. Nigdy nie 
można postawić twierdzenia, że realizacja jakiegoś 
przedsięwzięcia rozwiązała problem na zawsze. 
Dynamiczny rozwój gospodarki i społeczeństwa 
w szerokim zakresie wymusza na instytucjach od-
powiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 
działań zmierzających do jego zapewnienie na jak 
najwyższym poziomie, w ramach posiadanych moż-
liwości organizacyjnych i finansowych. Państwowa 
Straż Pożarna na wszystkich poziomach zorgani-
zowania aktywnie uczestniczy w tych procesach, 
dokonując analizy swych możliwości w aspekcie 
określonych ustawowo do realizacji zadań, a szcze-
gólnie oczekiwań społeczeństwa. Na przestrzeni 
ostatnich piętnastu lat staliśmy z służby kojarzonej 
z gaszeniem pożarów staliśmy się służbą niosącą 
pomoc w wielu dziedzinach”. 

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej Stanisław Babula przedstawił 
informację z działalności Policji za 2009 rok, łącznie z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu.
Fot. A. Jarosz

lekkie zainteresowania ale ciężka praca w połącze-
niu z odpowiednim zainteresowaniem daje szansę 
na osiągnięcie sukcesu sportowego i życiowego. 
Zawsze podaję przykłady z naszego terenu. Marek 
Bajor jest trenerem w Ekstraklasie z powadzeniem 
odnosi sukcesy, czy  Mateusz Cetnarski grający w 
pierwszym zespole  ligi ekstraklasy - GKS Bełcha-
tów. Obaj pochodzą z naszego terenu i udowadnia-
ją, że można osiągać sukces jeżeli się tylko chce

Prowadzimy drużynę seniorów grającą w 
lidze okręgowej, dwie drużyny juniorów młodszych 
i starszych również grających w lidze okręgowej w 
grupie rzeszowskiej, a ponadto w Klubie w ostat-
nim czasie powstało” Ognisko piłkarskie” dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Działaniem w Podkarpackim Związku Byłych 
Pracowników PGR mogę się pochwalić swoim 
pomysłem na powstanie i koordynowanie „Ogniska 
przedszkolnego” prowadzonego w Domu Parafial-
nym w Raniżowie. Program jest realizowany od 
paru już lat i cieszy się powadzeniem wśród dzie-
ci i rodziców. Zajęcia prowadzone są codziennie 
wypełniając czas wolny dzieciom w wieku przed-
szkolnym.

 Bardzo dobrze układa się współpraca z gru-

pą młodych wolontariuszy z Gminy Raniżów, którzy 
zasłynęli fantastyczną akcją ‘’Świąteczna paczka”.

 Pozytywne i wolontarystyczne myślenie mło-
dego pokolenia pozwala z optymizmem patrzeć w 
przyszłość - że idea pomocy innym nie zaniknie. 
Działania w Organizacjach Pozarządowych wyma-
ga znajomości szerokiej gamy przepisów i aktów 
prawnych, bez których trudno jest obracać się w 
tym zagadnieniu. Dlatego tez ciągle trzeba się 
szkolić i udoskonalać swoją wiedzę, aby dobrze na-
pisać program , zrealizować, a następnie rozliczyć. 

Korzystając z łam waszej gazety chciałbym 
podziękować za współpracę władzom Gminy Ra-
niżów - Panu Wójtowi Janowi Niemczyk, a także 
Przewodniczącemu Rady Gminy w Raniżowie Panu 
Danielowi Fila za okazaną pomoc w dotychcza-
sowych moich działaniach w celu rozwiązywania 
trudnych spraw nurtujących lokalna społeczność.

Reasumując humorystycznie - moje życie 
nie jest nudne.

Został Pan wyróżniony w Plebiscycie w 
GC „Nowiny” na Najaktywniejszego Radnego 
Powiatu.

Każde wyróżnienie jest dla każdego miłe do 

odebrania. Pozwala to wyciągać wnioski, że trud 
pracy wykonanej został pozytywnie doceniony i na-
grodzony przez innych w postaci takiego plebiscytu 
jak i w podobnym plebiscycie „dobrzy politycy.pl”. 

Praca w Organizacjach pozarządowych nie 
jest łatwa szczególnie w małych środowiskach - 
pozostają tylko najsilniejsi. 

Taki rodzaj pracy jest trudny do zinwenta-
ryzowania, niekiedy trzeba latami pracować nad 
swoim charakterem , aby sukces był widoczny. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Czego 
mamy Panu życzyć i jakie życzenia przesyła 
Pan czytelnikom „PK”?  

Mnie osobiście proszę życzyć wytrwałości i 
stabilizacji życiowej pod każdym względem. Na-
tomiast czytelnikom życzę wszystkiego dobrego na 
Święta Wielkanocne niech każdy każdemu pomaga 
jak umie i może, a wtedy święta będą w każdym 
domu codziennie.

W imieniu czytelników „PK”
Dziękuję za rozmowę.

Anna Jarosz
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Jan Ziobro przedstawił informa-
cję o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku oraz o zagrożeniach pożarowych 
powiatu. Fot. A. Jarosz

„Zamiast pożegnań, niech płyną słowa, 
niech piękne będzie dziękowanie za trud, za pracę, 
za cenne rady, za dobroć i oddanie”.

Czas refleksji, wspomnień,
podsumowań, podziękowań

Na XL Sesji II Kadencji Rady Po-
wiatu w Kolbuszowej w dniu 25 mar-
ca br. odbyło się uroczyste pożegnanie 
podinsp. Mieczysława Margańskiego 
– Komendanta Powiatowego Policji w 
Kolbuszowej oraz złożono podzięko-
wania za dotychczasową działalność 
naukową i złożono gratulacje z okazji 
nominacji belwederskiej prof. dr hab. 
Markowi Koziorowskiemu.

Podziękowanie za współpracę i pomoc

Podinsp. Mieczysław Margański: „Panie 
Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, 
Szanowni Goście. Swoją przygodę z mundurem 
rozpocząłem jako policjant drużyny patrolowej. 
Kolejne szlify zdobywałem jako dzielnicowy, kie-
rownik Posterunku Policji w Cmolasie, kadrowiec, 
kierownik Referatu Dochodzeniowego – Śledczego 
oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Kolbuszowej. Od 2006 roku pełniłem funkcję 
komendanta. Cieszę się, że komenda jest wyre-
montowana, dobrze wyposażona. Osiągnęliśmy 

dobre wyniki, chciałbym w tym miejscu podzię-
kować Panu Przewodniczącemu, Panu Staroście, 
Wszystkim Radnym za współpracę. Współpraca 
układała się bardzo dobrze, nie mieliśmy żadnych 
problemów. Za wszystko serdecznie Państwu dzię-
kuję. Dziękuję Radnym I kadencji, pierwszemu 
Staroście, Panu Zbigniewowi Lenartowi, dziękuję 
Radzie Powiatu II kadencji, drugiemu Staroście, 
Panu Bogdanowi Romaniukowi, dziękuję wszyst-
kim za współpracę. Będę śledził wasze dokonania, 
ponieważ mieszkam tu, żyję i nie da się zapomnieć 
o tym wszystkim”.

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Bio-
technologii z siedzibą w Weryni prof. dr hab. 
Marek Koziorowski: „Panie Przewodniczący, 
Panie Starosto, Koleżanki i Koledzy. 21 marca 
br. minie 10 lat od momentu, który osobiście 
uważam za historyczny. Był to moment, część z 
Państwa obecnych na sali uczestniczyła w nim. 
Moment podpisania umowy pomiędzy Rektorem 
ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Panem 
Bonusiakiem  i Starostwem Powiatowym w Kol-
buszowej, reprezentowanym przez Pana Starostę 
dr Zbigniewa Lenarta. Jak Państwo doskonale 
wiecie podpisanie tej umowy partnerskiej. Moje 
marzenie jest takie, żeby Werynia była wielka. 
Czy Werynia jest wielka, wydaje mi się, że jest. To 
co się teraz stało przerosło i nasze oczekiwania, i 
można chyba powiedzieć, że możliwości. Z pełną 

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii z 
siedzibą w Weryni prof. dr hab. Marek Koziorowski. 
Fot. A. Jarosz

  Stan porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie powiatu

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie 
informacji z działalności Policji za 2009 rok, łącz-
nie z informacją o stanie porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie powiatu. Pełniący 
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w 

Kolbuszowej Stanisław Babula: „Przeprowadzo-
na analiza dotychczasowego zagrożenia przestęp-
czością i wykroczeniami w 2009 roku oraz ocena 
stanu bezpieczeństwa powiatu i jego obywateli, a 
także istniejące uwarunkowania społeczno-eko-
nomiczne i geograficzne pozwalają zakładać, iż 
w 2010 roku ogólna struktura przestępczości oraz 
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w po-

wiecie kolbuszowskim utrzymują się na zbliżonym 
poziomie. W związku z tym policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Kolbuszowej na bieżąco 
podejmować będą przedsięwzięcia zmierzające 
do minimalizacji stopnia zagrożenia celem za-
pewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu”. 

Radni podjęli uchwały

Ponadto Rada Powiatu podjęła następujące 
uchwały: 1. W sprawie określenia zadań powia-
tu, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazane przez Prezesa Zarządu tego Fundu-
szu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na 
realizację zadań w 2010r. określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z 
późn. zm.) i wysokości środków na w/w zadania. 
2. W sprawie zatwierdzenia planu gospodarowania 
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznych na rok 2010. 3. 
W sprawie wspólnej realizacji z Gminą Dzikowiec 
zadań inwestycyjnych polegających na budowie 
chodników i utwardzeniu placów przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec. 4. W 
sprawie zmian w budżecie powiatu kolbuszow-
skiego na 2010r.
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świadomością i odpowiedzialnością mówię, że 
gdyby nie Wasze serca, Wasza łaskawość, Wasza 
hojność nigdy by tego nie było co dzisiaj mamy. 
Przecież cały ten majątek, który zyskaliśmy, pozy-
skaliśmy od Starostwa Powiatowego i uzyskaliśmy 
od Miasta Kolbuszowa. Dalej macie szlachetne 
serca i wspomagacie nas, bo wiele zamierzeń, które 
chcemy doprowadzić do końca nie byłoby możliwe 
bez państwa wsparciu. Pozyskaliśmy 20 mln zł 
na zakup sprzętu, jest to niewyobrażalna suma. 

Słowa podziękowania i uznania do przechodzącego na emeryturę komendanta skierował w imieniu 
Zarządu Powiatu - Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz w mieniu Rady Powiatu - Przewodniczący 
Tadeusz Kopeć. Fot. A. Jarosz

Po 28 latach służby, zakończył swą przygodę z 
mundurem podinsp. Mieczysław Margański.
Fot. A. Jarosz

Na XL Sesji II Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej złożono podziękowania za dotychczasową 
działalność naukową i złożono gratulacje z okazji nominacji belwederskiej prof. dr hab. Markowi 
Koziorowskiemu. Fot. A. Jarosz

40 studentów przez 3,5 roku dostaje stypendium 
1 000 zł miesięcznie. Dziękuję Państwu za wszyst-
ko, świadom jestem, że bez naszego współdziałania 
nie byłoby tego, co dzisiaj mamy a ośrodek uni-
wersytecki, czy Wydział Zamiejscowy Biotechno-
logii jest chlubą nas wszystkich. Mało powiatów 
może pochwalić się tym, że na jego terenie istnie-
je Uniwersytecki Wydział. Jeżeli chodzi o mnie 
to bardziej się czuję obywatelem, mieszkańcem 
Ziemi Kolbuszowskiej niż obywatelem, czy miesz-

kańcem Ziemi Rzeszowskiej. Większą część życia 
spędzam tutaj, może mniej w Kolbuszowej, jak na 
terenie Weryni, ponieważ pieniędzy na badania 
mamy dość dużo. Badania te trzeba wykonywać, 
przygotowujemy pracę do publikacji. Możemy się 
pochwalić, że mamy również sukcesy, jeżeli nasze 
wyniki w dalszych badaniach się potwierdzą to 
właśnie tu w Weryni, w naszych laboratoriach, 
będziemy mogli mówić o tworzeniu pewnej nowej 
teorii regulacyjnej w funkcji organizmu nie tylko 
zwierzęcego, ale i ludzkiego. Mógłbym o sobie 
również powiedzieć jak mówił poeta tej ziemi, na 
której się urodziłem, czyli na ziemi kujawskiej, Jan 
Kasprowicz, kiedy w swoich cudownych sonetach 
pisał: „Jak się z Wami zrosło życie”.  Tak naprawdę 
jest. Moje życie tkwi już tutaj, jedyne czego mi żal, 
to tego, że jak mówią nasi przyjaciele z południa: 
„To se ne wrati - Czas jest nieubłagany”. Ja czuję 
się młody, ponieważ otaczają mnie same młode 
twarze. Ta młodość cały czas przewija się. Bardzo 
serdecznie Państwu dziękuję za pamięć, dziękuję za 
pomoc. Cały dorobek, który złożył się na uzyskanie 
tytułu belwederskiego - profesora został dokonany 
tu w Weryni”.

Słowa podziękowania i uznania podczas 
XL Sesji Rady Powiatu do przechodzącego na 
emeryturę komendanta podinsp. Mieczysława 
Margańskiego – Komendanta Powiatowego Po-
licji w Kolbuszowej oraz podziękowanie za do-
tychczasową działalność naukową i gratulacje 
z okazji nominacji belwederskiej prof. dr hab. 
Markowi Koziorowskiemu skierował w imieniu 
Zarządu Powiatu - Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś oraz w mieniu Rady Powiatu - Przewod-
niczący Tadeusz Kopeć.
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Ponad 130 osób wzięło udział  w 
XIII Otwartych Mistrzostwach Kolbu-
szowej w Slalomie Gigancie o Puchar 
Burmistrza Kolbuszowej. Narciarska 
rywalizacja rozegrała się 19 lutego br. 
w Krynicy Zdroju na stoku „Azoty”. 

Zawodnicy startowali w 5 kategoriach: ka-
tegoria szkoła podstawowa dziewczęta i chłopcy, 
kategoria do 35 lat mężczyźni i kategoria powyżej 
35 lat kobiety i mężczyźni.

Wyniki konkursu przedstawiają się nastę-
pująco

Kategoria szkoła podstawowa:
Dziewczęta
1. Kożuchowska Katarzyna;  łączny czas
przejazdów:  1:03:2
2. Kapusta Klaudia  1:07:2
3. Marek Aleksandra  1:09:4
4. Skowrońska Kinga  1:11:9
5. Jezuit Wiktoria  1:13:9
6. Barnat Aleksandra  1:15:4
 
Chłopcy
1. Szabarkiewicz Jakub  00:54:4
2. Sochacki Dawid  00:56:8
3. Migas Dawid  00:58:3
4. Zwolski Maciej  00:58:8
5. Pelc Kacper  00:59:1
6. Fryc Mateusz  1:00:3

Kategoria do lat 35
Mężczyźni
1. Korzępa Rafał
2. Stąpor Michał
3. Drabek Jacek

Kategoria powyżej 35 roku zycia
Kobiety
1. Harchut Jolanta
2. Bilska Agnieszka
3. Fryc Renata

Mężczyźni
1. Nowiński Robert
2. Szabarkiewicz Tadeusz
3. Sochacki Robert

XIII Mistrzostwa Kolbuszowej
w Slalomie Gigancie

Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Kolbuszo-
wej odbyły się po raz 13. Przyciągają z roku za rok 
coraz to większą rzeszę zainteresowanych, czego 
dowodem jest liczba osób biorących udział w za-
wodach. Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej składa 
podziękowania organizatorom za przygotowanie 
i prowadzenie turnieju na ręce Pana Grzegorza 

Najmłodsi zwycięzcy turnieju
O zwycięstwie decydowały sekundy

Zarząd Parafialnej Orkiestry Dętej przy 
Kolegiacie w Kolbuszowej składa serdeczne 
podziękowanie sponsorom, którzy przekazali 
pomoc finansową na potrzeby orkiestry:

Księdzu Proboszczowi Janowi Gutowi
Pani mgr Halinie Furmańskiej
Panu Krzysztofowi Kluzie
Firmie FIN
Panu Stefanowi Orzechowi

Gembarowskiego oraz Macieja Cichonia. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Kolbuszowej wręczane przez Marka 
Gila Zastępcę Burmistrza Kolbuszowej. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Andrzej Selwa

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy oddali głos na moją osobę
w Plebiscycie GC „Nowiny” „Oceń swoją władzę”
składam serdeczne podziękowanie.
Uzyskany gos wskazuje,
że dobrze jest oceniana moja praca
na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego
i warto w tym celu pracować.
Pozostaję z wyrazami szacunku

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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„Panie zabrałeś życie moje, pośród  
tylu dróg moje przeznaczenie wybrało 
miłość Chrystusową, dotknąłeś serca 
mego, a życie zmieniło się w białą różę, 
teraz nie ma już kolców, nie ma zazdro-
ści, nie ma złych dróg, jest tylko droga- 
do Nieba, droga do Ciebie”

(cyt. J. S.)

Wraz z  dniem 30 marca 2010 roku minęła 
piąta rocznica śmierci Moniki Augustyn.

Monika urodziła się 11 lutego 1987 roku 
w Kolbuszowej. Uczęszczała do Zespołu Szkół 
Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni,   w 
chwili śmierci miała zaledwie 18 lat.

Przypomnijmy, że  w dniu 30 marca 2005 
roku  ok. godziny 14.15  w Kolbuszowej Gór-
nej kierujący skodą octavią  27-leni mieszkaniec 
Pruszkowa potrącił śmiertelnie idącą poboczem  
18-letnią  Monikę, dziś pozostała tylko modlitwa 
za jej duszę i pamięć o wspaniałej koleżance, bo 
nie ma jej wśród nas – żyjących ludzi.(o wypadku 
tym można przeczytać na łamach gazety  „Super 

Spoczywaj w pokoju
– piąta rocznica śmierci Moniki  Augustyn

Nowości” –nr 67 (2123), PL ISSN 1428-1856 nr 
indeksu 349194 ). 

W związku z tą tragedią mieszkańcy wsi 
Kolbuszowa Górna podjęli wszelkie działania 
zmierzające ku  budowie  chodnika, aby ta trage-
dia  ustrzegła innych. Podczas obrad Rady Miej-
skiej  podjęto uchwałę zobowiązującą, że w Gmina 
Kolbuszowa dofinansuje                  w kwocie 70 
tysięcy złotych budowę chodnika wzdłuż Drogi 
Krajowej nr 9 w Kolbuszowej Górnej. Władze 
Gminy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad dotrzymała słowa. 

Tak naprawdę akcja ta nie znalazłaby roz-
wiązania, gdyby nie mieszkańcy  wsi, którzy za-
angażowali się bezgranicznie  w tą sprawę i podjęli 
stosowne działania. Starania te rozpoczęto    od  
blokady Drogi Krajowej nr 9,  w dniu 2 kwietnia 
2005 roku. Uczestniczyli  w nim  uczniowie  Ze-
społu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych 
w Weryni, a także mieszkańcy wsi  oraz rodzi-
na Moniki. Pomysł zrodził się spontanicznie, ale 
warto było! Mieszkańcy zbierali podpisy wsi, aby 
udowodnić, że chodnik jest potrzeby. Według ich 
kalkulacji zginęło dużo osób i w tym miejscu po-

Wiersz dedykowany śp. Monice Augustyn 
 
Śmierć

kiedy widzisz kres
nic już nie ma sensu
życia radości nić
urwana została
ale postać twa
pozostaje
zakończył się akt
sceny dramatu
kukiełki zeszły
ze sceny
a w sercach ludzi
ciągły żal
sztuka
pozostanie nietknięta 

Joanna Szalony-Staniszewska

winien znaleźć się  czarny punkt, żeby  pokazać, 
że droga ta jest drogą o masowym nasileniu ruchu.

„Droga śmierci ‘’, „droga przeznaczenia”, 
tak mówią Ci, którzy mieszkają tuż  obok niej. 
Niestety nikt nie jest w  stanie przewidzieć, co 
może wydarzyć się już za chwilę, gdybyśmy umieli 
przewidzieć, co nas spotka na pewno postępowa-
libyśmy w inny sposób, ale przeznaczenia nie da 
się oszukać.

Moim krótkim artykułem, bądź wspomnie-
niem o Monice, chciałabym zaapelować do nas 
wszystkich o rozwagę. Jeśli możemy w złych wa-
runkach pogodowych nosić kamizelki odblaskowe 
to ubierajmy je, uczmy dzieci tak postępować na 
drodze, aby nie doszło do kolejnej  tragedii, czę-
ściowo my sami możemy  ustrzec się tego, co na 
nas czeka, zwracajmy uwagę tym, którzy łamią 
przepisy i sami-jako kierowcy bądźmy ostroż-
ni. Tego Wam czytelnicy z całego serca życzę. 
Jak mawiał Mieczysław Michał Szargan (poeta)                                     
„ Jedna droga  do życia, a tysiąc do śmierci” 

 Joanna Szalony -Staniszewska

Pod takim hasłem 11 marca od-
był się Dzień Języka Angielskiego 
organizowany w kolbuszowskim  Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Janka 
Bytnara.

Jak co roku, spotkanie było uwieńczeniem 
dwóch konkursów organizowanych w tejże szko-
le. Były to VII Konkurs Wiedzy o Krajach An-
glojęzycznych oraz VI edycja konkursu Mistrz 
Języka Angielskiego. 

Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Kry-
styna Zembrowska, która przywitała gości oraz 
zwróciła uwagę na fakt jak ważna jest nauka 
języka obcego w dzisiejszych czasach. Następnie 
wręczono nagrody dla zwycięzców i wyróżnio-
nych.

 Zwycięzcą konkursu Mistrz Języka An-
gielskiego w kategorii szkoły średnie został 
Robert Skowroński, drugie miejsce zajął Bar-
tłomiej Pierzchała, trzecie miejsce przypadło 
Agnieszce Wanat. Wszyscy są uczniami LO w 
Kolbuszowej. W kategorii gimnazja zwyciężyła 
Kinga Watras, drugie i trzecie miejsce zajęli 
odpowiednio Monika Fryc oraz Jacek Koźmic. 

Rule Britannia
Wszyscy są uczniami Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Kolbuszowej. 

W konkursie wiedzy o krajach angloję-
zycznych w kategorii szkoły średnie zwyciężyła 
Ewelina Maliborska (LO Kolbuszowa),  drugie 
miejsce zajęły ex aequo Marzena Surowiec, 
uczennica ZST Kolbuszowa oraz Agata Zuba, 
(LO Kolbuszowa). Trzecie miejsce zajęła Mał-
gorzata Serafin (LO Kolbuszowa).

W kategorii gimnazja zwyciężyła Monika 
Fryc z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej, kolejne 
miejsca zajęły Maria Buczek oraz Marta Puzio –  
uczennice Gimnazjum w Majdanie Królewskim.

Dzięki hojności sponsorów – Szkoły Ję-
zykowej Promar, Starostwu Powiatowemu, oraz 
OUP-Polanglo zwycięzcy otrzymali cenne na-
grody w postaci darmowych kursów w szkole 
językowej Promar, książek oraz innych upo-
minków.

Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który nienagan-
ną angielszczyzną pogratulował zwycięzcom. 
Dodał, że nauka języka angielskiego była dla 
niego przygodą i tego samego życzył uczniom.

Po części oficjalnej sceną zawładnęła mło-
dzież. Odbył się konkurs, w którym rywalizo-
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„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: 
0 781 075 513, 0 604 541 

286, 017/ 22 73 658, 
017/ 22 71 456

017 28 37 295

wały drużyny klas pierwszych, drugich oraz 
trzecich. Zadania przygotowane przez Annę 
Serafin – nauczyciela naszego LO, okazały się 
bardzo absorbujące. Drużyny musiały rozpo-
znawać popularne utwory muzyczne, typowe 
stereotypy angielskie, oraz podobizny sławnych 
Brytyjczyków. Nie obyło się bez konkurencji 
sprawnościowej. Przy żywiołowym dopingu pu-
bliczności zawodnicy wzięli udział w sztafecie 
nawiązującej do znanego angielskiego zwyczaju 
wielkanocnego, egg rolling (toczenie jajek). 
Konkurs wygrały klasy drugie, jednak jego 
celem była przede wszystkim dobra zabawa i 
promocja języka angielskiego. Dlatego wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani symbolicznymi 
upominkami.

 Nie należy pominąć świetnego wystę-
pu zespołu tanecznego Kolibry, który zauroczył 
widzów pełnymi ekspresji i kunsztu układami 
choreograficznymi.

 Zaangażowanie uczniów biorących 
udział w imprezie pokazuje, że można uczyć się 
bawiąc i bawić ucząc.

Za rok spotkamy się na kolejnym Dniu 
Języka Angielskiego. See you next year.

Rozdania nagród laureatom konkursu dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć oraz 
Dyrektor LO Krystyna Zembrowska. Fot. Archiwum
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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 017 22 73 466,  0 500 170 306

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. 017 22 70 045 

ZApRASZAMY Do NoWEGo SALoNu SpRZEDAżY!

CENTRUM HANDLOWE

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

www.sklepy.orzech.com.pl

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

I wiarą w piękno życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
Oraz smacznego święconego .

Życzy
Zarząd oraz Pracownicy firmy Orzech.
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Z. P. U. H. 

STALBET 
Adam Fory

Kolbuszowa, ul. J. Wiktora 15
(boczna ul. Rzeszowskiej)

tel./fax 017 22 73 047
kom 0 510 463 899

Oferuje:
q  markowe pytki ceramiczne
q  systemy docieple
   (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. (0-17) 2273 241, 

tel./fax (0-17) 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

ZE GAR MISTRZ - DO RA BIA NIE  KLuCZY
 " Su per Czas''  Sta ni sław Jadach

36 - 100  Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da  13 obok Sta ro stwa, tel. (0-17) 22 74 096.
 Sprzedaż: zegarów, ze gar ków, budzików, kal ku la to rów i in ne go asor ty men tu.

DORABIANIE KLuCZY SAMOCHODOWYCH Z KODEM 
Gwarantujemy wysoką  ja kość i dobre ceny! 1

art. Papiernicze i Biu ro we
kolbuszowa, ul. Pie kar ska 11 

oferuje:
 k artykuły biurowe, szkolne 

 k papier komputerowy, rolki do kas fi skal nych eMerson

 k materiały eksploatacyjne do komputerów, dru ka rek, 
ksera (to ne ry, atramenty, aplikatory, taśmy bar wią ce)

 k druki akcydensowe

 k papiery: PolsPed, Pollux i inne

 k przybory do pisania

Paks

zaPraszaMy:
pon. – pt. 900 – 1630, 
sobota - nieczynne
tel. 017 22 72 815

Pełna obsługa biur i urzędów 
z do sta wą  na miej sce.

KONTAKT

tel. 017 22 73 658,  0 781 075 513

       017 22 71 456,  0 604 54 12 86

Miejsce na 
Twoją reklamę

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara,  tel. 2273 658, 2273 564, 2271 456, 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 2112402
6271111000032551925. Sk≥ad, ≥amanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel./fax (0-17) 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



przegląd KOLBUSZOWSKINr 198 21

sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik

36-100 kolbuszowa
ul. obrońców Pokoju   15

/nad Pawilonem handlowym Pzgs/

Usg,cytologia
godziny PrzyjĘć:

wtorek, Piątek 17.15 – 19.15
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 

telefonicznym/

telefon: 017 22 73 314; 0601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 18   tel. O 603 754 349

SALON URODY AURIL
KOSMETYKA  FRYZJERSTWO  SOLARIUM
 Czynne od pon.- pt   od 9.00 – 18.00
  Sob   od 8.00 – 13.00

KOSMETOLOG WIZAŻYSTA  WYKŁADOWCA
WYŻSZEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ
BEATA KOLIS

NAJNOWSZE SOLARIUM 
NA PODKARPACIU
FRYZJER DAMSKO – MĘSKI • Najnowsze techniki cięcia, 
                                                koloryzacja, upięcia
Zapraszamy na : Szeroki wachlarz zabiegów na twarz,
                           biust, ciało, ręce, stopy
NOWOŚĆ W KOSMETYCE
•  ENDERMOLOGIA- WYSZCZUPLANIE I ZWALCZANIE 
CELLULITU (2 i 3 stopnia) •  MIKRODERMABRAZJA 
•  LASER •  ULTRADŹWIĘKI •  PEELING  KAWITACYJNY 

NOWOŚĆ!
r ZABIEG ekskluzywny Anty Age z wykorzystaniem 
kosmetyków z szampanem
r ZABIEG odmładzający „lifting bez skalpela”, 
 wybielające i inne
r ZABIEGI na ciało kawowy, czekoladowy , 
z alg morskich- błoto oraz dla kobiet w ciąży
• MAKIJAŻ na każdą okazję •  PIERCING •  TIPSY 
• SPRZEDAŻ profesjonalnych kosmetyków
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tel. 017 2271666, 017 2271962, Fax 017 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
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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 017 22 73 200, kom. 0 605 281 968
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.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną.

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU  
w RZESZOWIE

oddział rzeszów 35-105
ul. Boya-Żeleńskiego 16

tel. 017 86 00 858
tel./fax 017 86 35 858

rzeszow@elmarplus.com.pl

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

tel. 017 22 71 998
tel./fax 017  22 73 685

kolbuszowa@elmarplus.com.pl

oddział Mielec 
 39-300 Mielec 

 ul. Partyzantów 19a 
tel./fax 017 78 86 095

mielec@elmarplus.com.pl

osPrzĘt elektroinstalacyjny
kaBle, Przewody, oPrawy, ŹródŁa ŚwiatŁa,

elektronarzĘdzia, Żerdzie energetyczne, silniki elektryczne
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HUrTOWNIA TeCHNICZNA

sprzEdaØ hUrtowa i dEtaliCzna
oFErUJEMY:

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

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

samochodÛw  
krajowych i zachodnich

ul. handlowa 3, 36-100 kolbuszowa
tel. 017 227 28 00, 017 227 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


