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W dniu 22 kwietnia 2010 r. doko-
nano uroczystego otwarcia kompleksu 
boisk sportowych „Moje Boisko OR-
LIK 2012” w Raniżowie. Na tę chwilę 
zaproszono przedstawicieli władz i in-
stytucji zaangażowanych w powstanie 
tego nowoczesnego i pięknego obiektu.

Orlik uroczyście otwarty

Swą obecnością zaszczycili: gość specjalny 
- piłkarz, uczestnik i zdobywca trzeciego miejsca 
podczas mistrzostw świata w Niemczech w 1974 
r., strzelec złotej bramki na stadionie Wembley w 
meczu z Anglią w 1973 r. - Jan Domarski, Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Zygmunt Chole-

wiński, Zastępca Pod-
karpackiego Kuratora 
Oświaty Antoni Wy-
dro, Starosta Kolbu-
szowski Józef Kar-
dyś, Proboszcz Ra-
niżowski ks. Henryk 
Smaroń, Wójt Gminy 
Raniżów Jan Niem-
czyk, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ra-
niżów Daniel Fila, 
prezes Klubu Spor-
towego „Raniżovia” 
Mieczysław Burek, 
dyrektor Gminnego 
Gimnazjum w Rani-
żowie Józefa Matu-
ła, radni Rady Powia-
tu Kolbuszowskiego, 
radni Rady Gminy Ra-
niżów, sołtys Raniżo-
wa Edward Warzo-
cha wraz z Radą So-
łecką, dyrektor fir-
my „Łączbud” (wy-
konawcy ORLIKA) 
Wioletta Rzeszutek. 
W roli prowadzące-
go uroczystość wy-
stąpił dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji 
Stanisław Samojedny.

Uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” poprzez wspólne przecięcie wstęgi dokonali zaproszeni goście. Fot. Archiwum

Wystąpienia zaproszonych gości. Fot. Archiwum

 Będąc jeszcze w cieniu niedawno za-
kończonej żałoby narodowej (10.04 - 18.04.) im-
prezę otwarcia rozpoczęto od minuty ciszy ku czci 
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem (Ro-
sja), w której zginęli Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lech Kaczyński oraz 95 członków 
delegacji. Następnie kapela ludowa „Raniżowia-
nie” odegrała „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym 
wójt Niemczyk powitał wszystkich przybyłych go-
ści oraz przedstawił parametry techniczne obiek-
tu oraz jego koszt budowy. Kolejnymi mówcami 
byli: poseł Chmielowiec, marszałek Cholewiński, 
starosta Kardyś, zastępca kuratora oświaty Wydro, 
dyrektor Rzeszutek, przewodniczący Fila. Każdy 
z nich w prezencie na otwarcie tego obiektu prze-
kazał sprzęt sportowy w postaci piłek. Trafiły one 
zarówno do uczniów Gimnazjum, jak i na wypo-
sażenie Orlika.

 Następnie dokonano uroczystego otwar-
cia kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko 
ORLIK 2012” poprzez wspólne przecięcie wstęgi 
trzymanej przez kapitanów dwóch drużyn piłkar-
skich. Po tej ceremonii poświęcenia dokonał ks. 
Henryk Smaroń, a kapela w tym czasie odegrała 
melodię „Pod Twą obronę”.

 Na tę uroczystą chwilę młodzież gim-
nazjalna przygotowała program artystyczno-spor-
towy. Dziewczęta do muzyki wykonały układy ta-
neczne z elementami akrobatyki. Z kolei wypróbo-
wania nowego sprzętu sportowego, strzelając rzu-
ty karne do bramki, dokonali: Jan Domarski, Zbi-
gniew Chmielowiec, Zygmunt Cholewiński, Jan 
Niemczyk.

 Później rozpoczęły się „mecze otwar-
cia”. Wszystkie boiska wypełniły się drużynami: 
do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki. Goście 
mieli okazję zobaczyć zarówno boiska, jak i bu-
dynek szatniowo-sanitarny.
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65 Lat Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Rzeszowie

W roku 2010 PBW w Rzeszowie obchodzi jubi-
leusz 65 – lecia pracy na rzecz środowiska oświato-
wego województwa podkarpackiego.

Chcąc przybliżyć społeczeństwu nasz wkład w rozwój nauki, 
w roku jubileuszowym przygotowaliśmy wystawę fotograficzną, ilu-
strującą historię i współczesność naszej placówki. Wystawa ilustru-
je również wkład Filii w Kolbuszowej  w całokształt dorobku  Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 

Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej  jest poświęcona 
wyodrębniona część wystawy.  Serdeczne  zapraszamy i zachęca-

my do odwiedzenia wystawy w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie-
go przy ul. Cieplińskiego 4 , od 20 do 30 kwietnia 
2010 r. i w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 , od 4 do 
14 maja 2010 r.  

W terminie późniejszym  wystawa trafi  rów-
nież do Kolbuszowej, o czym z wyprzedzeniem 
poinformujemy. 

Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Rzeszowie Filia w Kolbu-
szowej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego
„Mój region w Europie – plakat promujący Powiat Kolbuszowski” 

Promocji i Rozwoju PBW w Rzeszowie 
informują, że nastąpiło rozstrzygnięcie 
powiatowego konkursu plastycznego 

dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjal-
nych, który odbył 
się pod patronatem 
honorowym Posła 
na Sejm Zbignie-
wa Chmielowca 
oraz Starosty Kol-
buszowskiego Józe-
fa Kardysia.

Gala wręczenia 
nagród miała miejsce w 
dn. 12 maja 2010 o godz. 
12.00 w sali konferencyj-
nej Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Kolbu-
szowej. Niniejsze przed-
sięwzięcie wpisało się w 
kalendarz imprez jubile-
uszowych upamiętniają-
cych 65-lecie istnienia 
Pedagogicznej Bibliote-
ki Wojewódzkiej w Rze-
szowie. Nagrody ufun-
dowali: Poseł Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kar-
dyś oraz Organizatorzy.

J u r y  k o n k u r s u 
przyznało po trzy nagro-

Uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu plastycznego – „Mój re-
gion w Europie – plakat promujący Powiat Kolbuszowski”. Fot. A. Jarosz

dy w każdej z kategorii i sześć wyróżnień w kate-
gorii szkół gimnazjalnych. 

Laureaci konkursu w poszczególnych ka-
tegoriach:
Gimnazjum
I miejsce: Paulina Skomro, Publiczne Gimnazjum 
w Cmolasie
II miejsce zdobyły egzekwo: Regina Ropel, Gim-
nazjum nr 2 w Kolbuszowej i Angelika Witas, Pu-
bliczne Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim
III miejsce: Katarzyna Obara, Publiczne Gimna-
zjum w Cmolasie
Wyróżnienia
Magdalena Bąk, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Maj-
danie Królewskim
Anna Białek, Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej
Katarzyna Fryzeł, Zespół Szkół w Trzęsówce
Jadwiga Piechota, Publiczne Gimnazjum nr 1 w 
Majdanie Królewskim
Marcin Potępa, Gimnazjum Publiczne w Niwi-
skach
Anna Stec, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Majda-
nie Królewskim
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Izabela Hariasz, Liceum Ogólnokształ-
cące w Kolbuszowej
II miejsce: Marzena Sukiennik, Zespół Szkół Agro-
techniczno-Ekonomicznych w Weryni
III miejsce: Sara Łakoma, Liceum Ogólnokształ-
cące w Kolbuszowej

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-
my i dziękujemy za udział w konkursie.

Dziękujemy również naszym sponsorom: 
Apteka Marii Korbeckiej, FHU WIMOT, PAK-
FOL Serafin Spółka Jawna, P.H.U. „ALKA” S.C., 
PPUH Biss Barbara Skowrońska, Regionalna Fun-
dacja Rozwoju „Serce”.



przegląd KOLBUSZOWSKINr 200 5

Już tradycyjnie początkiem maja 
w mieście nad Nilem odbyły się Dni 
Kolbuszowej na które składały się  kon-
certy, pokazy, prezentacje i turnieje.

Wielki weekend w małym mieście w tym 
roku przyciągnął takich artystów jak Norbi, Jan 
Pietrzak, zespół Wawele, Bayer Full, odbyły się 
I Powiatowe Zawody w Ratownictwie Drogo-
wym, Regionalny Konkurs typu Field Trials – La-
sowiackie Kuraki, zawody Quadów i bieg ulicz-
ny o Puchar Burmistrza Kolbuszowej, mecz o Pu-
char Posła na Sejm Zbigniewa Chmielowca, wy-
bory Miss Kolbuszowej, a przede wszystkim uro-
czystości patriotyczne z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja.

Dni Kolbuszowej 2010
Za pomoc przy 

sprawnym przebie-
gu imprez i uroczy-
stości oraz zaanga-
żowanie w organiza-
cję Dni Kolbuszowej 
2010 Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba 
serdecznie dziękuje

Dyrektorowi 
Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbu-
szowej, Komendan-
towi oraz funkcjona-
riuszom z Komendy 
Powiatowej Policji w 

Kolbuszowej, Komendantowi oraz strażakom z Państwowej Straży Pożar-
nej w Kolbuszowej, Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Usług Komunal-
nych w Kolbuszowej, Prezesowi i pracownikom Fundacji Na Rzecz Kul-
tury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, Pani Ewelinie Bogacz – inicjator-
ce i organizatorce konkursu Miss Kolbuszowej.

30 kwietnia 

Jak corocznie Dni Kolbuszowej otworzył koncert Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Kolbuszowej. W piątek 30 kwietnia br. w auli Szko-

Zespół Wawele

Pokaz dawnych strojów

Puchar w rękach zwycięskiej drużyny

Pokaz fryzur

Miss Kolbuszowej
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ły Muzycznej o godz. 16.30 rozpoczął się koncert 
w wykonaniu uczniów tejże szkoły.

Występy rozpoczął Polonez A-dur Frydery-
ka Chopina w adaptacji na chór Adama Minheime-
ra z akompaniamentem fortepianowym w wyko-
naniu Karola Niezgody. Oprócz utworów Chopi-
na wykonano inne utwory na fortepian, kotły, gi-
tary i akordeon solo i zespołowo.

1 Maja

W sobotę 1 Maja odbył się Pierwszy Szkole-
niowy Zlot Ochotniczych Straży Pożarnych w Ra-
townictwie Drogowym Powiatu Kolbuszowskiego 
pod patronatem Zbigniewa Chmielowca Posła na 
Sejm RP, Józefa Kardysia Starosty Powiatu Kolbu-
szowskiego i Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej.

Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego 
„Nil” z Kolbuszowej przygotował program zawo-
dów, który składał się z testów z przepisów prawa 
o ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, reanimacji przy użyciu profesjo-
nalnego fantoma, próby sprawnościowej, a także 
wyjazdu w teren i udzielaniu pierwszej pomocy.

Zainscenizowano 3 wypadki drogowe. Ra-
townicy musieli dojechać do miejsca zdarzenia        
i  udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. 
Zawodnicy ratujący poszkodowanych  wypad-
kach oceniani byli za fachowość udzielanej pomo-

Zwyciezcy Zlotu Quadów Quady - tor nie był łatwy

cy przez profesjonalnych ratowników. Miejsca za-
inscenizowanych wypadków to parkingi przy Sta-
rostwie Powiatowym, Urzędzie Miejskim i Koście-
le św. Brata Alberta.

W zawodach wzięło udział 4 grupy ratow-
ników z jednostek 
Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Pierw-
sze miejsce wywalczy-
ła drużyna z Kolbuszo-
wej Dolnej, drugie z 
Raniżowa, trzecie Po-
ręby Wolskie i czwarte 
strażacy z Komorowa.

P u c h a r y  d l a 
zwycięzców wręczał 
Zbigniew Chmielo-
wiec Poseł na Sejm RP, 
a także Marek Gil Za-
stępca Burmistrza. 

Także pierwsze-
go maja w Miejskiej i 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
została otwarta wystawa „20 lat Samorządu Kol-
buszowskiego”. Wystawę można oglądać w czy-
telni im. dra Kazimierza Skowrońskiego.

W ramach czterodniowego cyklu Bry-
dża o Puchar Kor-
so odbył się rów-
nież Turniej Brydżo-
wy o Puchar Burmi-
strza Kolbuszowej. 

Miejski Dom 
Kultury natomiast 
gościł najpiękniej-
sze kolbuszowianki, 
gdzie odbyły się wy-
bory Miss Kolbuszo-
wej 2010. Zanim jed-
nak zaprezentowały 
się dziewczyny kon-
kursu Miss na wybieg 
wyszły przedszkolaki 

prezentując kreacje mody ekologicznej wykonane 
z materiałów ekologicznych i wtórnych.

W konkursie Miss Kolbuszowej wzięło 
udział 11 dziewczyn, przyznano kilka tytułów 
Miss. Ten najważniejszy Miss Kolbuszowej 2010 

został przyznany Barbarze Kruk, która została tak-
że Miss Publiczności, I Wicemiss została Sara Ła-
koma, otrzymała także tytuł Miss Klubu Bogacz 
i Miss Korso, II Wicemiss została Małgorzata Sa-
siela, do niej także powędrował tytuł Miss Norbie-
go. Przyznano również tytuły Miss Foto dla Patry-
cji Szczęch, Miss Gracji dla Martyny Borowiec i 
Miss Model dla Marty Pytlak.

Wieczorem na rynku w Kolbuszowej posłu-
chać można było amatorskich zespołów muzycz-
nych i muzyki serwowanej przez DJ-ów. Atrakcją 
tego wieczoru był występ Norbiego.

2 Maja

W niedzielę 2 maja w godzinach porannych 
na stadionie w Kolbuszowej nastąpiło otwarcie 
Regionalnego Konkursu typu Field Trials „Laso-
wiackie Kuraki”.

Po przywitaniu uczestników, omówieniu or-
ganizacji konkursu i wylosowaniu numerów star-
towych zawodnicy wraz ze swymi psami ruszyli 
w teren. Zawody w terenie odbyły się na obsza-Puchar dla zwycięzców Zlotu OSP

Okolicznościowe przemówienie na zakończenie konkursu Lasowiackie Kuraki
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Składanie kwiatów pod tablicą

Kwiaty składane pod Pomnikiem Strażaków

Uroczysta Akademia

rze obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Darz 
Bór” –Zarębki, Swierczów i Koła Łowieckiego 
„Borek” – Werynia Rejowiec. Psy myśliwskie 
podzielone na kilka kategorii oceniane były przez 
dwuosobowe składy sędziowskie kierowane przez 
sędziego głównego Jerzego Okońskiego z Płocka.

W godzinach popołudniowych w ramach im-
prezy „Lasowiackie Kuraki”na płycie boiska sta-
dionu w Kolbuszowej zaprezentowano rasy psów 
myśliwskich wg. grup użytkowych.

Następnie po krótkim koncercie muzyki my-
śliwskiej „Echo Kniei” odbył się pokaz grupy ra-
towniczej STORAT z Rzeszowa prezentujący wy-
szkolenie psów ratowniczych i współpracy z ra-
townikami.

Konkurs „Lasowiackie Kuraki” zakończyło 
ogłoszenie wyników przez sędziego głównego za-
wodów, któremu towarzyszyło wręczenie dyplo-
mów, pamiątkowych pucharów i okolicznościo-
we przemówienia.

Wieczorem na scenie kolbuszowskiego ryn-
ku z okazji jubileuszu odbyła się prezentacja Wsi 
Przedbórz. Z okazji rocznicy powstania Wsi Przed-
bórz na scenie można było wysłuchać wystąpie-
nia poświęconego historii Przedborza i spróbować 
wspaniałych wyrobów kuchni Pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Następnie swoimi dowcipami roz-
bawiał zebranych Jan Pietrzak. 

Wieczór należał jednak do Jana Wojdaka i 
zespołu Wawele, którzy bawili publiczność swoją 
muzyką do późnych godzin.

3 Maja

W dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 
Kolbuszowej odbyły się uroczystości patriotycz-
ne połączone z obchodami dnia patrona straża-
ków św. Floriana.

Uroczystości rozpoczął capsztyk orkiestry 
dętej na ulicach Kolbuszowej. Po zbiórce pocztów 
sztandarowych na placu przy parkingu Państwo-
wej Straży Pożarnej zebrani udali się na cmentarz, 
gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem strażaków. 

Fajerwerki na zakończenie Dni Kolbuszowej
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Okolicznościową mowę 
pod pomnikiem wygłosił 
Ks. Ryszard Kiwak. 

Po Mszy Świętej od-
prawionej w Kolegiacie pw. 
Wszystkich Świętych w in-
tencji ojczyzny uczestnicy 
przeszli pod tablicę upa-
miętniającą uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja znajdu-
jącą się na budynku Soko-
ła (Miejski Dom Kultury). 
Kwiaty złożyły delegacje 
uczestniczące w uroczysto-
ściach między innymi Zbi-
gniew Chmielowiec Poseł 
na Sejm RP, delegacja Sta-
rostwa Powiatowego z Jó-
zefem Kardysiem Starostą Kolbuszowskim, dele-
gacja Gminy Kolbuszowa na czele z Janem Zubą 
Burmistrzem Kolbuszowej.

Następnie wszyscy zebrani udali się na oko-
licznościową akademię w wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych z 
Weryni i koncert. 

Po południu na płycie stadionu odbył się 
mecz piłkarski o Puchar Posła na Sejm Zbignie-

wa Chmielowa pomiędzy Uni-
wersytetem Rzeszowskim a 
samorządem kolbuszowskim. 
Mecz z wynikiem 2:0 wygrali 
samorządowcy, bramki strze-
lił Krzysztof Wilk Przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Na rynku natomiast od godz. 15 tradycyjnie 
rozpoczął się bieg uliczny o Puchar Burmistrza 
Kolbuszowej. Startowano w 7 kategoriach wie-
kowych, najmłodsi to kategoria do 9 roku, a naj-
starsi powyżej 35 lat.

Dużym zainteresowaniem cieszył się rów-
nież pokaz fryzur i mody, gdzie zobaczyć moż-
na było obok profesjonalnie wykonanego „iroke-

za” także dawne stroje i współczesną kolekcję su-
kien ślubnych.

Na torze Glinianka natomiast odbyły się już 
po raz drugi zawody o Puchar Burmistrza Kolbu-
szowej w jeździe terenowej quadów. 

Organizatorem i gospodarzem imprezy był 
klub „kolbuszowa 4x4”, natomiast miejscem spor-

towych zmagań zawodników był tor off-roadowy 
„glinianka” na ulicy Fabrycznej w Kolbuszowej. 
Pomimo intensywnych opadów deszczu nie zawie-
dli zarówno zawodnicy jak i kibice. 

Wieczorem na rynku wystąpiły amatorskie 
zespoły muzyczne, następnie zagrał i zaśpiewał 
zespół Bayer Full, który zgromadził tłumy fanów.

Dni Kolbuszowej o godz. 22 zakończył po-
kaz fajerwerków.

Bieg uliczny

Bayer Full

Dzień Bibliotekarza
W środę 12 Maja br. w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Kolbuszowej w ramach Tygodnia Bi-
bliotek odbyło się VIII spotkanie Bi-
bliotekarzy z terenu powiatu kolbu-
szowskiego z władzami samorządowy-
mi.

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej Andrzej Jagodziński, Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba i Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś podziękowali bibliotekarzom za pra-
cę, życzyli sukcesów i wręczyli okolicznościowe 
dyplomy oraz kwiaty.

Zaprezentowano informacje o pracy MiP 
Biblioteki Publicznej za rok 2009, znalazły się 
tam dokonania bibliotek które są godne naśla-

Przekazanie albumu do zbiorów biblioteki

dowania. Statystyki po-
kazują także coraz więk-
sze dofinansowanie bi-
bliotek przez samorząd, 
a także ściąganie środ-
ków na realizację pro-
jektów z różnych progra-
mów europejskich. Bur-
mistrz Jan Zuba przeka-
zał do zbiorów bibliote-
ki album dokumentują-
cy bitwę o Monte Cassi-
no otrzymany od władz 
Cassino.

Dzień Bibliotekarza odbywający się w Tygo-
dniu Bibliotek MiP Biblioteki Publicznej w Kol-

buszowej to coroczne spotkania pracowników bi-
bliotek powiatu kolbuszowskiego.

Andrzej Selwa
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„Generale, Twoja tragiczna śmierć ... jest dla 
nas ogromnym ciosem. Nie ma słów by opisać żal i 
pustkę jakie w tej chwili czujemy. Rodzina straciła 
ukochanego męża, tatusia i brata, a nasza wioska 
Mazury wielkiego Rodaka, wspaniałego człowie-
ka o wielkim sercu, który był dumny że jest synem 
mazurskiej ziemi. Wszyscy straciliśmy przyjaciela. 
Byłeś patriotą za życia, jesteś bohaterem po śmier-
ci, bo wojsko i patriotyzm były Twoją pasją. Bo po-
ległeś w walce o prawdę. Dziękujemy Ci Generale. 
Droga Rodzino, Mazury łączą się z wami w bólu i 
żałobie. Chcę zapewnić, że nasza miejscowość za-

Pożegnaliśmy generała Kwiatkowskiego...
wsze będzie was witać z wielką radością. Genera-
le, byliśmy na jutro umówieni. Miałeś być naszym 
gościem w Mazurach… Twoich Mazurach. Wszyst-
ko zostało przygotowane. Nie wierzymy że Ciebie 
nie będzie. Obiecałeś przecież… To nie tak miało 
być. My nadal na Ciebie czekamy…” Słowa pana 
Jana Rzeszutka – mieszkańca wioski rodzinnej 
gen. Kwiatkowskiego, przyjaciela jego, jego żony 
i córek - które miały być powiedziane nad trumną 
generała, w dniu jego pogrzebu. Nie zostały, z po-
wodu wydłużenia czasu uroczystości na cmenta-
rzu. Następnego dnia odczytała je generałowi, nad 
grobem, córka Edyta...

Pożegnaliśmy ge-
nerała Kwiatkow-

skiego

Katastrofa lot-
nicza pod Smoleń-
skiem, tuż obok prze-
klętej ziemi katyń-
skiej, jak grom z ja-
snego nieba uderzyła 
w miliony Polaków. 
Wśród tych milionów 
byli mieszkańcy nie-
wielkiej wioski Ma-
zury w gminie Rani-
żów, w powiecie kol-
buszowskim. Tej wio-
ski, w której urodził 
się i wychował gene-
rał Bronisław Kwiat-
kowski, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

W i e ś ć 
o tej strasznej 
tragedii, któ-
ra się wyda-
rzyła w sobotę 
rano 10 kwiet-
nia rozniosła 
się po Mazu-
rach lotem bły-
skawicy. Dzię-
ki telefonom 
komórkowym 
i telewizji lu-
dz ie  ba rdzo 
s z y b k o ,  j u ż 
około godziny 
10 – tej usły-
szeli o rozbiciu 
się samolotu z 
prezydentem 
Kaczyńskim i 
liczną polską 
delegacją uda-
jącą się na uro-
czystości rocz-

nicy zbrodni katyńskiej. Zginął nasz prezydent i 
wszyscy zginęli… To był pierwszy cios dla pa-
triotycznie ukształtowanych Mazurzan. Popłynę-
ły pierwsze łzy... A poprzez te łzy pytania – Pa-
nie Boże, dlaczego? Tylu porządnych ludzi tam 
wymordowano i jeszcze teraz ci? Dlaczego Panie 
Boże, do tego dopuściłeś? Dlaczego??? Nim zdo-
łano otrzeć cokolwiek łzy i dojść trochę do siebie, 
dowiedzieć się więcej co to się stało, jak to się sta-
ło, nastąpił drugi cios. Telefon od posła – w samo-
locie z prezydentem był prawdopodobnie nasz ge-
nerał Kwiatkowski… Nie. Może nie leciał. Panie 
Boże. Może jednak nie leciał tym samolotem… 

Koło godziny 11 – tej w telewizji podano pełną li-
stę zabitych. Wśród najwyższych polskich ofice-
rów był nasz generał. Panie Boże, dlaczego go za-
brałeś? Łzy popłynęły po raz drugi...

Poszliby za nim w ogień

Kimże był ten Kwiatkowski, że na wiado-
mość o jego śmierci tak wielu osobom w Krako-
wie, Warszawie, Rzeszowie, Kolbuszowej, Mazu-
rach i w dziesiątkach innych miejscowości  stanę-
ły łzy w oczach. Że załamał się głos u wielu naj-
twardszych polskich komandosów, że tyle tysięcy 
ludzi przyszło do Kościoła Mariackiego by go po-
żegnać, tylu jego byłych żołnierzy. Że  tyle wień-
ców złożono na jego grobie? Pośród setek wypo-
wiedzi osób, które razem z nim służyły w wojsku, 
które się z nim przyjaźniły, lub go po prostu zna-
ły, a które można było przeczytać w internecie lub 
wprost usłyszeć podczas pogrzebu, odpowiedź wy-
daje się oczywista: Przede wszystkim był dobrym 
człowiekiem. Wzorowym żołnierzem i dowódcą. 
Jak dawny rycerz. Niezwykle zdolny, wysokiej kla-
sy fachowiec w swej branży, pracowity, skromny i 
uczciwy. Był z żołnierzami a żołnierze z nim. Po-
szliby za nim w ogień – jak powiedział major, jego 
podwładny z misji w Iraku. Był także doceniany 
przez przełożonych. Bez względu na to czy rządzi-

Generał Bronisław Kwiatkowski, Dowódca Opera-
cyjny Sił Zbrojnych RP. Zdjęcie zrobione podczas 
jego ostatniego pobytu w Mazurach. Fot. B. Popek

Żona Krystyna oraz córki Kamila i Edyta przed kościołem w Mazurach, dwa dni po 
katastrofie.

Suma w intencji poległych pod Smoleńskiem, z udziałem mazurskiej OSP.
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ła lewica, czy prawica, czy prezydentem był Kwa-
śniewski, czy Kaczyński. Obaj go jednakowo do-
ceniali. Dobrze o nim mówili. Awansowali na co-
raz wyższe stopnie generalskie. Nie wiadomo ja-
kie jeszcze stanowiska, jakie funkcje by osiągnął 
gdyby nie ta podróż do Katynia.

Bronisław Kwiatkowski urodził się 5 maja 
1950 r. w Mazurach, jako syn Józefa Bździkota i 
Zofii z domu Śmieszek (pochodzącej z Posuch), 

rolników utrzymujących się z 
pracy na małym 3 ha gospo-
darstwie rolnym, położonym 
w dzielnicy Mazury – Ług. Po 
Janku, Tadku i Teresce, Bro-
nek był czwartym, najmłod-
szym dzieckiem z drugiego 
małżeństwa ojca. Mama osie-
rociła go, gdy miał zaledwie 
dwa latka i osiem miesięcy. I 
choć w domu nie było lekko to 
jednak dzieci wychowane zo-
stały na porządnych ludzi. W 
Szkole Podstawowej Bronek 
był zdolnym uczniem. Był lu-
biany przez rówieśników i na-
uczycieli. Nikogo nie dziwiło, 
że dostał się do szkoły śred-
niej – Technikum Leśnego w 
Krasiczynie. Uczęszczał tam razem ze swym ko-
legą z Mazurów Romkiem Kaczorem. We dwóch 
było im łatwiej. Po maturze Bronek nie został jed-
nak leśniczym jak jego kolega, lecz zdecydował się 
na studia wojskowe. Dla jego taty było to o tyle 
korzystne, że już nie musiał na syna „nakładać”. 
Szkoły wojskowe, podobnie jak górnicze, były 
całkowicie finansowane przez państwo. Od 1969 
r. czyli od studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu rozpo-
czął swą służbę w Wojsku Polskim. Po ukończeniu 

studiów promowany 
został na stopień pod-
porucznika.

Drugi żołnierz w 
państwie

Z jego biografii 
umieszczonej na stro-
nie internetowej Do-
wództwa Operacyj-
nego Sił Zbrojnych 
dowiadujemy s ię 
iż - pierwsze stano-
wisko służbowe do-
wódcy plutonu objął 
w 29 Pułku Czołgów 
w Żaganiu. Przez na-
stępne lata dowodził 
kompanią piechoty w 
tej jednostce zdoby-
wając tytuł „Wzoro-
wego Dowódcy”. W 
1976 roku został mia-
nowany na stopień 
porucznika. W nagro-
dę za osiąganie wyso-
kich wyników w 1977 
roku został skierowa-
ny na studia na Aka-
demię Sztabu Gene-
ralnego Wojska Pol-
skiego. Po ukończe-

niu uczelni i awansie na stopień kapitana, w roku 
1980 został skierowany do 6 Dywizji Powietrz-
no-Desantowej w Krakowie, gdzie rozpoczął przy-
godę ze spadochronem pełniąc służbę na stanowi-
skach dowódczych i sztabowych. Od 1985 roku 
major, od 1988 podpułkownik.

W 1992 roku jako pierwszy polski oficer 
ukończył studia podyplomowe w Akademi Dowo-
dzenia Bundeswehry w Hamburgu, w Niemczech. 
Po powrocie do kraju skierowany do pracy do Od-
działu Planowania Operacyjnego Zarządu Opera-
cyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskie-
go. W 1993 roku objął stanowisko w Dowództwie 
Krakowskiego Okręgu Wojskowego jako Szef Od-
działu Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej. 
Od września 1995 roku rozpoczął roczną służbę w 
Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Sta-
bilizacyjnych na Bliskim Wschodzie w Syrii (UN-
DOF) jako dowódca kontyngentu. W 1996 roku 
powrócił do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej 
tym razem jako dowódca. Jednostka dowodzo-
na przez generała Kwiatkowskiego jako pierw-
sza uczestniczyła w realizacji programu „Part-
nerstwo dla Pokoju”. Podległe mu oddziały bra-
ły udział w operacjach pokojowych na Bałkanach 
w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Dowo-
dząc Brygadą sprawnie przygotował ją do działa-
nia zgodnie ze standardami NATO. Za wysokie 
wyniki szkoleniowe Brygada w tym okresie zdo-
była dwukrotnie „Znak Honorowy Sił Zbrojnych” 
wręczany przez Prezydenta RP. Wykonał 325 sko-
ków ze spadochronem.

W 1998 roku został mianowany na stopień 
generała brygady. Liniowe doświadczenie wyko-
rzystywał z sukcesem w pracy sztabowej, między 
innymi w dowództwie Krakowskiego Okręgu Woj-
skowego na stanowisku Szefa Rozpoznania, a na-
stępnie w latach 2000-2003 na stanowisku Szefa 
Sztabu Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. 
W tym okresie otrzymał Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski. W lipcu 2003 roku, jako je-
den z najbardziej doświadczonych oficerów objął 
stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej 

Gazetka w hallu głównym szkoły w Mazurach, po-
święcona m.in. gen. Kwiatkowskiemu. Podobne ga-
zetki, ze zdjęciami prezydenta i generała znajdują 
się na korytarzach i w klasach lekcyjnych.

Delegacja mazurska w drodze do Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Msza św. pogrzebowa odprawiana przy ołtarzu głównym Kościoła Mariackie-
go, celebrowana m.in. przez ks. proboszcza Wiesława Doparta. Nie wiadomo 
ile wieków przyjdzie czekać, by znów trumna Mazurzana znalazła się w naj-
słynniejszym kościele w Polsce.
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Dywizji Centralno-Południowej w Iraku. Po po-
wrocie do kraju, w uznaniu zasług i profesjonali-
zmu w służbie, na wniosek Dowódcy Wojsk Lą-
dowych został wyróżniony nagrodą miesięczni-
ka „Raport – Wojsko – Technika – Obronność”, 
jako najlepszy dowódca w Siłach Zbrojnych oraz 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W maju 2004 roku decyzją Ministra Obrony Na-
rodowej generał Kwiatkowski został wyznaczony 
na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Szko-
lenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Od 
lutego 2005 roku został ponownie skierowany do 
Iraku, tym razem już przez Dowództwo Traktatu 
Północnoatlantyckiego na stanowisko Szefa Szko-
lenia Armii Irackiej w Bagdadzie. W sierpniu 2005 
roku po powrocie z Iraku został awansowany na 
stopień generała dywizji i wyznaczony na zastępcę 
dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krako-
wie. W lipcu 2006 roku po raz trzeci wyjechał do 
Iraku tym razem jako Dowódca VII Zmiany Wie-
lonarodowej Dywizji Centrum Południe. Generał 
Kwiatkowski był jednym z najbardziej doświad-
czonych polskich dowódców, posiadającym wyso-
ki autorytet wśród żołnierzy, jak również dowód-
ców NATO. Współautor nowych programów oraz 
rozwiązań organizacyjnych szkolenia wojskowe-

go. Biegle władał językiem rosyjskim, angielskim 
i niemieckim.  

W uznaniu zasług oraz wykazanego bohater-
stwa 11 listopada 2006 roku został odznaczony naj-
wyższym współczesnym odznaczeniem – Krzyżem 
Komandorskim Orderu Wojskowego (z numerem 
001). Jako najbardziej doświadczony polski ge-
nerał w działaniach bojowych w dniu 20 kwietnia 
2007 roku został wyznaczony na Dowódcę Opera-
cyjnego Sił Zbrojnych, a 3 maja 2007 roku miano-
wany na stopień generał broni. W maju 2009 roku 
został mianowany przez Prezydenta RP Kancle-
rzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na pię-
cioletnią kadencję.

Kochał swoje Mazury

Generał Bronisław Kwiatkowski nie wsty-
dził się swojego pochodzenia. Często tłumaczył 
rozmówcom, że pochodzi z Mazurów tych koło 
Kolbuszowej, nie z Mazowsza. Aczkolwiek nie 
wykluczone że jego przodkowie, którzy w XVI 
wieku zakładali tą wieś stamtąd pochodzili. Ko-
chał te swoje Mazury. Często tu przyjeżdżał, nie-
kiedy z żoną Krystyną, czy siostrą Teresą. Odwie-
dzał kolegów, zwłaszcza Jana Suskiego, którego 
tato był jego chrzestnym ojcem. Zaglądał do Ka-
czorów, Makusaków, do brata w Sokołowie. Bywał 
też u kolegów w Kolbuszowej, Marka Gila, Józefa 
Kardysia, Romana Kaczora. Bywał zapraszany ofi-
cjalnie na różnego typu uroczystości organizowa-
ne przez Urząd Miasta i Gminy Kolbuszowa, Sta-
rostwo Powiatowe, czy Nadleśnictwo Kolbuszo-
wa. O ile mu obowiązki służbowe na to pozwala-
ły to chętnie przyjeżdżał. Ostatni raz był w Mazu-
rach 11 października ubiegłego roku, oficjalnie, na 
uroczystości otwarcia i poświęcenia kilku nowych 
inwestycji wiejskich: drogi powiatowej, parkingu 
przykościelnego, mostu na rzece Turce i chodnika 
w centrum wioski. Oto jego ostatnie słowa, skiero-
wane do Mazurzan i gości zgromadzonych tłum-
nie przed kościołem, mimo deszczu, które uda-
ło się zarejestrować na aparacie fotograficznym:

- Myślę że jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Przecież droga [nowa nawierzchnia asfaltowa – 
B.P.] dopiero przez pół wioski. Ja mam nadzieję, że 

obecni tutaj goście, i pan starosta i pan wójt i inni, 
dołożą starań aby środki, pomimo kryzysu, na ten 
cel się znalazły. A ja mogę obiecać jedno, że użyję 
siły argumentu, a jak będzie trzeba to argumentu 
siły [tu uśmiech], której mi, mam nadzieję jako żoł-
nierzowi nie zabraknie [ponownie uśmiech gene-
rała i wszystkich obecnych], aby tych panów, pry-
watnie moich przyjaciół dopingować, żeby o Ma-
zurach pamiętali. Jeszcze raz wszystkim tego ser-
decznie gratuluję. Jestem dumny, że jestem synem 
tej ziemi – zakończył generał. 

Kolejne spotkanie mieszkańców wioski z 
generałem miało się odbyć 25 kwietnia tego roku. 
Termin został zaproponowany przez generała i 
ostatecznie potwierdzony. Choć inicjatorem było 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury to jednak 
w organizację włączyła się Szkoła Podstawowa, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół „Mazurzanie” 
i ksiądz proboszcz. Dzień przed katastrofą, na ze-
braniu Stowarzyszenia podjęte zostały ostatnie 
ustalenia, kto, co, kiedy. Opracowywany był tekst 
na dyplom honorowego członka Stowarzyszenia, 
który miał być wręczony generałowi podczas uro-
czystości. Artysta malarz Ryszard Sziler malował 
już obraz olejny na prezent – panoramę centrum 
wioski, z kościołem i szkołą. „Mazurzanie” przy-
gotowywali fragment widowiska, obmyślali rów-
nież poczęstunek dla wszystkich którzy przyjdą. 
Szkoła krótki program słowno – muzyczny. Straż 
Grobowa planowała pokaz musztry paradnej. Po-
etka Zofia Korzeńska przygotowała prezent w po-
staci świeżo wydanej książki o Mazurach – wybór 
wierszy. Generał też się przygotowywał. On i jego 
żona byli w stałym kontakcie z prezesem Rzeszut-
kiem. Zlecił film o swej drodze wojskowej, któ-
rego premiera miała się odbyć właśnie w Mazu-
rach. Miała to być jego niespodzianka. Myślał też 
o innych niespodziankach. Natomiast na dzień 6 
maja planował swoje odejście na emeryturę. Do 
tego też się już przygotowywał. Ale niestety. Cza-
sem tak w życiu bywa, że człowiek planuje, Pan 
Bóg krzyżuje...

Zamiast werbla dzwony

„Śpieszcie się kochać ludzi, bo tak szybko 
odchodzą” – pisał przed laty poeta, ksiądz Twar-
dowski. Mazury nie zdążyły uhonorować swo-
jego najwybitniejszego rodaka. Zabrakło 15 dni. 
Zamiast powitania zgotowali mu pożegnanie. Za-
miast werbla i bębna Straży Grobowej na przyko-
ścielnym parkingu - zabrzmiały dzwony kościel-
ne oznajmiające jego śmierć, jak to jest przyjęte w 
mazurskim zwyczaju. Zamiast obrazu, dyplomu, 
grawerki - wykonali mu nagrobek na cmentarzu 
salwatorskim. Zamiast przyjść na spotkanie – po-
jechali na pożegnanie…

Już w sobotę wieczór, gdy Polska tonęła w 
smutku, żalu i łzach, mieszkańcy Mazurów spon-
tanicznie ustawili w krużganku i na schodach swo-
jego kościoła duże zdjęcie generała Kwiatkow-
skiego z żałobnym kirem oraz znicze. Tych zniczy 
każdego dnia przybywało. Przynoszono też kwia-

Pułkownicy formacji „czerwonych beretów” nio-
są swojego kolegę…

Kondukt pogrzebowy rusza w stronę Wawelu. Samochód opancerzony jakim poruszał się po Iraku gen. 
Kwiatkowski ciągnie lawetę z jego trumną.
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ty. Niedzielna Suma odprawiana była w intencji 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i 
wszystkie ofiary katastrofy a w szczególności roda-
ka Bronisława Kwiatkowskiego. Pośrodku kościo-
ła stanęła Straż Pożarna, w galowych mundurach, 
z pocztem sztandarowym. Pięknie to wyglądało. 
W poniedziałek niespodziewana wizyta – żona 
generała w towarzystwie obu córek, siostra, sta-
rosta i oficer BOR. Po co, w tym pełnym żałoby 
dniu? Pytali niektórzy. Otóż przyjechała wypeł-
nić testament męża. Jako żołnierz w czynnej służ-
bie, na polu walki w Iraku czy Afganistanie, choć 
generał to liczył się z możliwością śmierci. Zaży-
czył sobie więc by w razie potrzeby jego nagro-
bek wykonał Zakład Kamieniarski Bogdana Zawa-
dy z Mazurów. I rzeczywiście pan Zawada wyko-
nał jego nagrobek. Przyniósł tym zaszczyt całym 
Mazurom. Piękny, granitowy, choć niewielki. Taki 
jaki spodobał się rodzinie. 
Również rzeźbiarz z Mazu-
rów wykonał na ten nagro-
bek, w brązie, symbole woj-
skowe – pagon generalski i 
znak wojsk powietrzno de-
santowych. 

Na budynkach ko-
ścioła, szkoły i niektórych 
domach mazurskich zawi-
sły flagi narodowe z przy-
wieszonym kirem. W szko-
le pojawiły się duże pięk-
ne gazetki, ukazujące naj-
młodszemu pokoleniu Ma-
zurzan kim dla nich był ge-
nerał Kwiatkowski, kim 
prezydent Kaczyński, czym 
jest Katyń w dalekiej Rosji 
i czym jest tzw. „Mały Ka-

tyń” w pobliskim Lesie Turskim. Na zebraniu wiej-
skim pamięć generała uczczono minutą ciszy. W 
następną niedzielę, to jest 18 kwietnia, do rodzin-
nej miejscowości generała przyjechali oddać hołd 
motocykliści, jego znajomi, koledzy, wśród nich 
oficerowie którzy służyli pod nim na misjach w 
Iraku i Bośni. Pułkownik Anatol Szpieć odczytał 
podczas Sumy piękny wiersz o generale, który sam 
napisał. Można go przeczytać na stronie interneto-
wej Dowództwa Operacyjnego. Przy zdjęciu kole-
gi, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Ostatnie pożegnanie

Ciało generała Kwiatkowskiego - a właści-
wie to fragmenty które udało się zidentyfikować 
przy pomocy DNA – dotarło z Moskwy do Krako-
wa dopiero w dniu 23 kwietnia. Następnego dnia, 
w sobotę, odbyły się uroczystości pogrzebowe. Z 

Mazurów wyruszył autokar z oficjalną delegacją, w 
skład której weszli: przedstawiciele Parafii z księ-
dzem proboszczem Wiesławem Dopartem, przed-
stawiciele różnych instytucji i organizacji działają-
cych we wsi, jak Szkoły Podstawowej z dyrekto-
rem Markiem Wiąckiem, Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Mazury z prezesem Janem Rzeszutkiem, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej, Ze-
społu Obrzędowego „Mazurzanie” z kierowniczką 
Emilią Adamczyk, członkowie rodziny generała 
z Posuch i Woli Raniżowskiej, oraz władze Gmi-
ny Raniżów na czele z wójtem Janem Niemczy-
kiem, przewodniczącym Rady Gminy Danielem 
Filą i radnym powiatowym Mieczysławem Bur-
kiem. W Rzeszowie delegację wzbogaciło trzech 
zacnych rodaków – ks. infułat Józef Sondej, ks. 
prałat Stanisław Bełza i ks. kanonik Franciszek 
Kołodziej.

Przed godziną 12 – tą delegacja mazurska 
dotarła do Kościoła Mariackiego w Krakowie. 
Wszyscy zostali wpuszczeni do środka. I tutaj ko-
lejny zaszczyt. Proboszcz mazurski ks. Dopart, 
wraz z rodakami ks. Bełzą i ks. Kołodziejem wzię-
li udział w koncelebrze Mszy św. pogrzebowej 
przy ołtarzu głównym Kościoła Mariackiego, na 
tle arcydzieła Wita Stwosza. Obecny ks. Sondej ze 
względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w 
długiej w koncelebrze. Trumnę z generałem ofi-
cerowie „czerwonych beretów” złożyli tuż przed 
ołtarzem. Mszy przewodniczył ksiądz kardynał 
Franciszek Macharski, były metropolita krakow-
ski. Przepiękna to była uroczystość. Nie sposób tu 
wymienić wszystkich uczestniczących w niej bi-
skupów, kapelanów i innych dostojników Kościoła, 
władz rządowych, samorządowych i wojskowych z 
wielu państw NATO a nawet Rosji, pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli wielu znanych instytu-
cji i organizacji, bliższej i dalszej rodziny generała, 
jego kolegów i przyjaciół. Ogromny Kościół Ma-
riacki wypełniony był po brzegi. A przecież byli 
w nim tylko ci, którzy uzyskali specjalną zgodę na 
wejście. Ogromne rzesze ludzi uczestniczyły we 

Pamiątkowe zdjęcie krajanów generała przy jego grobie, tuż po pogrzebie. Fot. D. Popek

Generał życzył sobie aby jego nagrobek wykonał pan Bogdan Zawada z Mazurów. I wykonał. Jest piękny.
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3 maja 1995r. – o godzinie 18.30 
ruszył ulicami miasta I Kolbuszowski 
Bieg o Puchar Burmistrza. 

Pomysłodawcą tej spektakularnej imprezy 
był Andrzej Wesołowski, który wraz z Janem 
Skowrońskim z Przeglądu Kolbuszowskiego zor-
ganizowali ten I Bieg.... Pan Wesołowski słynie z 
ciekawych pomysłów, ale ten Bieg wpisał się w ka-
lendarz imprez z okazji Dni Kolbuszowej. Do Bie-
gu zgłosiło się 37 uczestników w kategorii do lat 
15-tu i 11 powyżej 15-tu lat. Start i meta I Biegu 
znajdowała się na wprost sklepu „Danuśka” obec-
nie „Salonik Prasowy” na Placu Wolności. Trasa 
biegła ulicami: Obrońców Pokoju, Jana Pawła II, 
Mickiewicza i na Plac Wolności. Trasa ta liczyła 
około 1 km. W grupie wiekowej do lat 15-tu pierw-
szy linię mety przekroczył Piotr Serafin (14 lat) 
w czasie 3 minuty i 32/100 sec. Drugi był Łukasz 
Godlewski z Weryni (13 lat) a trzeci Marcin Wój-
cicki (13 lat) z Kolbuszowej.W grupie powyżej 

Przypominamy...

15 lat I – Maciej Przy-
było (20 lat) z Kolbuszo-
wej  w czasie 2 minuty i 
44/66 sec. II – Jacek Cie-
śla (28 lat) z Kolbuszo-
wej, III – Jacek Kret z 
Kolbuszowej. Najmłod-
szym uczestnikiem Bie-
gu okazała się Ewa Ja-
nus (8 lat) z Kolbuszo-
wej, a najstarszym Mie-
czysław Margański (41 
lat). Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzy-
mali nagrody rzeczowe od sponsorów, a pierwsze 
miejsca zostały uhonorowane pucharami ufun-
dowanymi przez Burmistrza. Uroczystego wrę-
czenia pucharów i nagród dokonali: Przewodni-
czący Rady Miejskiej pan Stanisław Mazan i An-
drzej Wesołowski. Sędziami Biegu byli: Andrzej 
Żywiec, Stanisław Gorecki i Eugeniusz Janczyk. 
Na zakończenie imprezy odbył się pokaz sztucz-

nych ogni na kolbuszowskim rynku ufundowany 
przez Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Kolbu-
szowej, a I Kolbuszowski Bieg o Puchar Burmi-
strza mógł się odbyć dzięki hojności sponsorów : 
Hurtownia Łożysk „FIN”, Wilk-Pol, sklep „Felix 
i hurtownia „Kastor”. Póżniej przez 11 lat współ-
organizatorem twego Biegu był Przegląd Kolbu-
szowski, a nad całością czuwał Jan Skowroński.

Mszy stojąc na zewnątrz kościoła, na Rynku, poza 
ustawionymi barierkami i kordonem żołnierzy.

Po Mszy św. trumnę z ciałem generała od-
prowadzono na cmentarz salwatorski. Spod ko-
ścioła, ulicą Grodzką, pod Wawel, wieziona była 
na lawecie armaty ciągnionej przez opancerzony 
samochód wojskowy, w asyście żołnierzy czerwo-
nych i szarych beretów, orkiestry wojskowej, kom-
panii reprezentacyjnej i pocztów sztandarowych. 
Tuż przed Wawelem, przy krzyżu katyńskim, żona 
i córki generała złożyły kwiaty.

Dalsze uroczystości odbyły się na cmenta-
rzu. Oprócz ceremonii pogrzebowych sprawowa-
nych w dalszym ciągu przez kardynała Machar-
skiego były przemówienia pożegnalne ważniej-
szych osób w państwie – przedstawiciela Ministra 
Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego, Dowódcy Sztabu Generalnego, a także 
zięcia generała, jego córek i księdza zakonnego, 
bliskiego przyjaciela. Z uwagi na znaczne wydłu-

żenie się uroczystości na cmentarzu i przemęcze-
nie starszych wiekiem uczestników pogrzebu, na 
prośbę rodziny zdecydowano, by dalsze zaplano-
wane wystąpienia i mowy wygłosić już na przyję-
ciu. Nie zabrakło salwy honorowej oddanej z kara-
binów przez kompanię reprezentacyjną. Miłą nie-
spodzianką był krążący samolot zrzucający płat-
ki kwiatów. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Po zło-
żeniu wszystkich wieńców przy grobie generała, 
już po uroczystości, jeden z krakowskich fotogra-
fów stwierdził iż – jak długo żyję, nie widziałem 
jeszcze w Krakowie na pogrzebie aż tylu wieńców. 
Ktoś obok dodał – oby tylko ci, którzy je składali 
nie zapomnieli o swym generale w modlitwie. Dla 
wielu łatwiej jest złożyć nawet najdroższy wieniec, 
zapalić znicze, niż odmówić choćby jeden dziesią-
tek różańca za duszę zmarłego...

Nie wszystek umarł

Tak pożegnano generała Bronisława Kwiat-

kowskiego, syna mazurskiej ziemi, chlubę gmi-
ny raniżowskiej i powiatu kolbuszowskiego, dru-
giego po gen. Gągorze żołnierza Rzeczpospolitej 
Polskiej. Pożegnano jego doczesne szczątki. Ale 
czy człowiek to tylko jego ciało? Nic więcej? No 
właśnie. Jak to jest, że w wielu przypadkach gdy 
człowiek umrze to tak naprawdę dopiero zaczyna 
żyć. I to nie tylko gdy chodzi o bohaterów naro-
dowych, artystów czy świętych. Generał Kwiat-
kowski będzie nadal żył, w swych dokonaniach, 
w swojej żonie, córkach, wnukach, w przyjacie-
lach i w pamięci wielu z nas. 

- To nie tak miało być… My nadal na ciebie 
czekamy… Obiecałeś przecież – powtarza załama-
nym głosem prezes mazurskiego Stowarzyszenia 
Jan Rzeszutek i zapewnia, że spotkanie z genera-
łem w Mazurach się odbędzie – niech tylko jego 
żona i córki dojdą do siebie…

Benedykt Popek

I Kolbuszowski Bieg Uliczny - wręczenie nagród. Fot. Robert Skowroński

Jacek Cieśla - uczestnik niemal każdego z Biegów. Fot. Robert Skowroński

Start młodzieży - kategoria wiekowa: do 15 lat. Fot. Robert Skowroński

S. Gorzelany
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„HONOROWy OByWATEL MIASTA 
I GMINy KOLBuSZOWA”ORAZ 

„ZASŁużONy DLA MIASTA I GMINy 
KOLBuSZOWA” DLA GENERAŁA 

BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO
W  d n i u  2 9 

kwietnia 2010 roku 
Rada Miejska w Kol-
b u s z o w e j  p o d j ę -
ła uchwałę w spra-
wie nadania Genera-
łowi Bronisławowi 
Kwiatkowskiemu ty-
tuł „Honorowy Oby-
watel Miasta i Gminy 

Kolbuszowa” oraz „Zasłużony dla Miasta Gmi-
ny Kolbuszowa”. Generał Kwiatkowski był Do-
wódcą Operacyjnym Polskich Sił Zbrojnych, zgi-
nął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku 
pod Smoleńskiem.

Pani Teresie Chmielowiec

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej,

Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz 

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGu
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny 

przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej położonej w Kolbuszowej stano-
wiącej własność Miasta i Gminy Kolbuszowa na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych .

Przedmiotem przetargu jest:

1.Niezabudowana nieruchomość gruntowa, 
położona w Kolbuszowej na osiedlu „Polna” w 
okolicy ul. Zbożowej , oznaczona numerem ewi-
dencyjnym działki  2060/1  o pow.        0.0017 ha, 
2061/10  o pow. 0.0012 ha, 2061/11 o pow. 0.0255 
ha,  objęte   KW Nr 15 195. 

Przetarg ograniczony jest  do właścicieli nie-
ruchomości przyległych z uwagi na brak możli-
wości zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów 
działki 2061/10, 2061/11 stanowią teren rolny, a 
działka 2060/1 stanowi zieleń osiedlową. Gmina 
nie posiada planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Kolbuszowa nieruchomość położona jest 
w obszarze ZP – obszar zieleni publicznej, spor-
tu i wypoczynku.

Studium nie jest aktem prawa miejscowe-
go i na jego podstawie nie można ustalić lokali-
zacji inwestycji.

Teren, na którym położona jest nierucho-
mość wyposażony w komplet urządzeń infrastruk-
tury technicznej.  

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań wobec osób trzecich.

Właściciele działek przyległych winni po-
siadać aktualny dokument potwierdzający tytuł 
własności działki, przyległej do działek będących 
przedmiotem przetargu.

Cena wywoławcza  działek : 2061/10 , 
2061/11  – 11 361  zł (brutto)

cena wywoławcza działki :  2060/1 -   832  
zł ( netto)

Wadium wynosi – dla działek :  2061/10 , 
2061/11 – 2272 zł

Wadium wynosi – dla działki :  2060/1 – 
166 zł

S p r z e d a ż  d z i a ł k i  2 0 6 0 / 1  p o d -
l e g a  o p o d a t k o w a n i u  p o d a t k i e m  VAT   
w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu  24.06.2010 
roku o godzinie 10 00 w sali nr 1 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Po-
koju 21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez 
osoby fizyczne i prawne jest: 

wpłacenie ustalonego wadium najpóźniej na 
3 dni przed przetargiem tj. do dnia 21.06.10 r. prze-
lewem na konto Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców 
Pokoju 21 - BS Kolbuszowa – 20 9180 0008 2001 
0001 7792 0001 lub w kasie tut. Urzędu.  Za datę 
wpłacenia  wadium uważa się wpływ wymaganej 
kwoty na rachunek  Gminy Kolbuszowa. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia, która płatna jest 
w całości i nie podlega rozłożeniu na raty. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium podlega zwro-
towi w dniu następnym po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypad-
ku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się 
od zawarcia umowy 

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

przedłożenie przed przetargiem pisemnej 
zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomo-
ści w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do mał-
żeńskiego majątku wspólnego (dotyczy: przystą-
pienia do przetargu przez jednego z małżonków),

przedłożenie przed przetargiem aktualnego 
dokumentu, z którego wynika upoważnienie przed-
stawicieli osoby prawnej do reprezentowania jej 
w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu 
osoby prawnej). 

przedłożenie przed przetargiem umowy mię-
dzy osobami (współwłaścicielami) określającej 
wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaco-
nym wadium oraz w prawie własności nierucho-
mości w razie jej/jego nabycia (dotyczy: przystą-
pienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako 
pojedynczego oferenta).

Przetarg przeprowadzony będzie na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości  / Dz. U z 2004 r. 
Nr 207 poz. 2108/.

Informuje się, że organizator w uzasadnio-
nych przypadkach może odstąpić od przeprowa-
dzenia przetargu.

Szczegółowych informacji o przetar-
gu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 
15 lub telefonicznie nr 2271-333 wew.234  
w godzinach pracy Urzędu.

Zawarcie umowy notarialnej winno nastąpić 
w terminie 21 dni od dnia zakończenia przetargu, 
której koszt ponosi nabywca.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 
INFORMuJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Po-
koju 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 nie-
ruchomości gruntowych własności Gminy 
Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę na okres do 3 lat w tym na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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24 kwietnia 2010 r. na 
Cmentarzu Salwatorskim 
w Krakowie pochowa-
no  Generała Bronisława 
Kwiatkowskiego, Dowód-
cę Operacyjnego Sił Zbroj-
nych RP, który zginął tra-
gicznie w katastrofie lot-
niczej pod Smoleńskiem. 

Mszy św. w Bazylice Ma-
riackiej i uroczystości pogrzebo-
wej na cmentarzu przewodniczył 

Pogrzeb Gen. Bronisława Kwiatkowskiego
 – Kraków

kard. Franciszek Machar-
ski, homilię wygłosił dziekan 
dekanatu wojsk specjalnych 
ks. płk dr Stanisław Gulak.

W uroczystościach po-
grzebowych obok najbliższej 
rodziny generała żegnali m. 
in.:  szef BBN Stanisław Ko-
ziej, p.o. szef Sztabu General-
nego Wojska Polskiego gen. 
Mieczysław Stachowiak, p.o. 
dowódcy Operacyjnego Sił 
Zbrojnych gen. dyw. Sławo-
mir Dygnatowski, delegacje 
jednostek wojskowych, żoł-
nierze i pracownicy Dowódz-
twa Operacyjnego i Garni-
zonu Kraków, emerytowani 
wojskowi, dyplomaci, repre-
zentanci armii innych krajów. 
             W Krakowie Powiat 

Fotografie M. Wołosz
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Kolbuszowski reprezentowany był przez: 
Poczet Sztandarowy Powiatu Kolbuszow-
skiego,  Starostę Kolbuszowskiego Józefa 
Kardysia, Wicestarostę Waldemara Mache-
tę,  Przewodniczącego Rady Powiatu Kol-
buszowskiego Tadeusza Kopcia, Zastęp-
cę Burmistrza Kolbuszowej Marka Gila, 
członka Zarządu Powiatu Mieczysława 
Burek. Liczną grupę stanowili mieszkańcy 
rodzinnej miejscowości Generała – Mazu-
ry k/Raniżowa: Ks. Wiesław Dopart, któ-
ry uczestniczył w koncelebrze, Wójt gmi-
ny Raniżów Jan Niemczyk, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Raniżów Daniel Fila, radni 
gminy oraz Zespół Ludowy „Mazurzanie”.

Ponadto generała pożegnali: przyja-
ciele i koledzy z lat szkolnych z Techni-
kum Leśnego w Krasiczynie oraz Nadle-
śnictwo Kolbuszowa na czele z Nadleśni-
czym Kazimierzem Krygielem.

Fotografie M. Wołosz
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Pożegnaliśmy dziś naszego kocha-
nego Generała, męża, ojca, przyjaciela 
i kolegę. Historia sama decyduje jakie 
role przydziela nam w sztuce „życie”.

Nasz nieodżałowany Broniu dostał rolę żoł-
nierza, którą tak pieczołowicie wypełniał. 

Do ostatniej chwili swego życia był na służ-
bie wypełniając swoją rolę. Gdzieś obok tej roli był 
kochającym mężem dla żony, ojcem uwielbianych 
córek, bratem dla rodzeństwa, krewnym dla rodzi-
ny, kolegą i przyjacielem dla Nas.

Pożegnanie
Generała

Ze łzami w oczach i wzruszeniem córki pożegna-
ły ojca na cmentarzu salwatorskim.

Nie takie to miało byś pożegnanie
Choć wszyscy czekaliśmy na nie

Miały być łzy, lecz radości 
I pełno, lecz nie w czerni gości

25 dni do emerytury
A siły wciąż tyle, by przenosić góry

Już niebawem miała się skończyć, Twa ciężka służ-
ba wojskowa
Jeszcze została ta ostatnia podróż służbowa

Później miałeś już tylko planować dawno odkła-
dane podróże
Nacieszyć się domem, ogródkiem, zasłużonym wol-
nym czasie na emeryturze

Do ostatniego dnia chciałeś być dla swych żołnie-
rzy przykładem
By podążali lojalności i oddania śladem

Lecz już Nan nie opowiesz wspomnień, co życie bo-
gate uskładało
Bo życie – tak brutalne – inny scenariusz napisało

5 tysięcy godzin spędzonych w różnych statkach 
powietrznych
Tyle miesięcy – lat wręcz – na misjach niebezpiecz-
nych

Tyle kurzu i pyłu i ostrzału z moździerzy
Tyle naszych za Ciebie odmówionych pacierzy

Lecz znów katyńska ziemia wydała brutalną ko-
mendę
Tak jakby los pragnął byś spełnił swoją własną le-
gendę

Przeszedłeś wszystkie dowódcze stanowiska woj-
skowe
A wciąż dla swych podwładnych miałeś uśmiech i 
dowcipy nowe

Kochany tatusiu…

Z udziałem parlamentarzystów, 
władz powiatu i miasta, orkiestry 
dętej, delegacji organizacji społecz-
nych, pocztów sztandarowych, za-
kładów pracy i szkół, przy wielkim 
udziale mieszkańców powiatu kol-
buszowskiego, odbyły się obchody 
219 rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. 

Podniosła uroczystość rozpoczęła się od 
capstrzyku Orkiestry Dętej MDK na Rynku i 
osiedlach Kolbuszowej. Orkiestra przemasze-
rowała na plac parkingowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kolbuszowej, gdzie następnie 
uczestnicy 3-majowych obchodów udali się na 
Cmentarz Parafialny, by uczcić pamięć i zło-
żyć kwiaty na obelisku Strażaków. Modlitwę w 

Uroczystości
3-majowe

W y -
s z e d ł  w 
świat z zie-
mi kolbu -
szowskiej z 
wioski Ma-
zury, Gmi-
ny Raniżów, 
aby służyć 
Ojczyźnie w 
kraju i poza 

jego granicami. Dla Nas był to człowiek, który 
swoim promieniującym zaufaniem , obdarzony 
wieloma pięknymi cechami charakteru, był przy-
kładem człowieka, który z każdym bez wzglę-
du na piastujący urząd czy wykonywany zawód 
chciał żyć w przyjaźni. Wydawało się, że takich 

ludzi, w tak okrutny sposób śmierć nie zabiera, a 
jednak zabrała.

Przyjacielu Bronku!

Już nigdy nie odwiedzisz swojej rodzinnej 
miejscowości Mazury, nas w starostwie czy w na-
szych domach. Ale my Cię będziemy odwiedzać 
tu w Krakowie. 

7 maja miałeś pożegnać się z mundurem, 
jednak Wszechmogący zostawił Cię po wsze cza-
sy żołnierzem, bo widocznie urodziłeś się dla mun-
duru. Odszedłeś przyjacielu od Nas na zawsze ale 
nigdy nie z naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju.

Józef Kardyś

Troszczyłeś się bardziej o podwładnych niż o uzna-
nie u przełożonych
I to nie prawda że nie ma ludzi niezastąpionych

Wielki a skromny byłeś – to bez wątpienia
A tacy ludzie nie są do zastąpienia
Kraków jest z ciebie dumny i wszystkie Twoje de-
santowane dzieci
Bo jesteś pierwszym generałem w czerwonym bere-
cie, na którym czwarta gwiazdka świeci

Byłeś tak skromnym człowiekiem, nie szukałeś roz-
głosu
A i tak się doczekałeś w godzinę śmierci Zygmun-
towskiego dzwonu głosu

Medale i sława nigdy nie miały dla Ciebie znaczenia
A i tak otrzymałeś wszystkie możliwe odznaczenia

Na zewnątrz byłeś generałem wielce przez wszyst-
kich poważnym
A dla nas w domu naszym tatusiem ciepłym i ko-
chanym

Jesteś niedoścignionym wzorem, dziękujemy Ci za to
I chcemy Ci powiedzieć: JESTEŚMY Z CIEBIE 
DUMNE TATO!

Prosiłyśmy Boga o miłość największą
Ciepłą i czułą i najpiękniejszą
Prosiłyśmy Boga o zrozumienie
Które ukoi wszelkie cierpienie
Pragnęłyśmy w życiu oparcia i siły
Przy której marzenia by się spełniły
Modliłyśmy się o przyjaciela na stałe
Który rozwieje wszelkie smutki i żale
Dostałyśmy to wszystko w jednej osobie
Kochany tatuśku – to właśnie w Tobie
I w tym dniu chcemy Ci podziękować za to 
Że właśnie naszym byłeś mężem i tatą

I choć jesteś w naszych sercach, tak strasznie nam 
brakuje naszego tatuśka
Kochamy Cię – Tutpusiek, Edziulek i Twoja ko-
chana Mamuśka.

Na obelisku Strażaków kwiaty złożyli Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Przewodniczący 
Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Stefan Orzech i Woj-
ciech Cebula. Fot. A. Jarosz
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intencji Strażaków poprowadził kapelan AK – ks. 
Ryszard Kiwak.

Na obelisku Strażaków kwiaty złożyli m.in. 
parlamentarzyści oraz samorządowcy: Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Tadeusz Kopeć, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Wilk, Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba, poczty sztandarowe i przedstawiciele insty-
tucji kultury, partii, organizacji społeczno-politycz-
nych i szkół z terenu powiatu kolbuszowskiego. 

O godzinie 10:30 została odprawiona uroczy-
sta Msza Św. w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. 
Wszystkich Świętych w intencji Ojczyzny, Stra-
żaków i mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. 

Następnie przemaszerowano do Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej, gdzie delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwa-
lenie Konstytucji 3 Maja. 

W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 
odbyła się uroczysta akademia, został wygłoszo-
ny referat okolicznościowy uświetniony monta-

żem muzycznym 
w wykonaniu 
uczniów ZSA-E 
w Weryni. 

Przewod-
niczący Rady 
Powiatu Tadeusz 
Kopeć wygłosił 
okolicznościo-
we przemówie-
nie nawiązują-
ce do wydarzeń 
historycznych 
związanych z 
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w nawiązaniu 
do dzisiejszych realiów życia społecznego: „Za-
stanawiamy się, co ma wspólnego jedna i druga 
rocznica: uchwalenia konstytucji i urodzin Fryde-
ryka Chopina. Wiemy, że bardzo wiele, wiemy, że 
to te same dążenia, pragnienia i marzenia o wol-
ności, to ten sam patriotyzm tylko inaczej wyrażo-
ny. W przypadku Chopina patriotyzm i dążenie do 

wolności to wrażliwy, emocjonalny muzyczny ro-
mantyzm”.

W hołdzie Chopinowi: koncert fortepianowy 
w wykonaniu Sylwii Herjan z Państwowej Szko-
ły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie oraz Alek-
sandry Seredyńskiej z Zespołu Szkół Muzycznych 
Nr 2 W Rzeszowie.  

Uczestnicy 3-majowych obchodów. Fot. A. Jarosz

W dniu 4 maja 2010 roku odbyły 
się uroczystości obchodów Dnia Stra-
żaka. Rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym p.w. św. 
Brata Alberta w Kolbuszowej. Msza 
Św. sprawowana była przez ks. pra-

Dzień Strażaka
łata Wiesława Augustyna - kapelana 
strażaków. 

Kolejnym punktem uroczystości był uroczy-
sty apel na placu Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

 - Dzień Strażaka to chwila, kiedy w spo-
sób szczególny dzię-
kujemy tym, którzy 
potrafią się po-
święcić dla drugie-
go człowieka, czę-
sto ryzykując zdro-
wiem czy życiem. 
Chcę wszystkim 
strażakom podzię-
kować za tę piękną 
i szlachetną służbę 
- powiedział Staro-
sta Kolbuszowski 
Józef Kardyś pod-
czas uroczystego 
apelu.

Wuroczysto-
ściach uczestniczy-
li przedstawicie-
le władz państwo-
wych, wojewódz-
kich, powiatowych, 
samorządowych 
oraz strażacy m.in. 
Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmie-
lowiec, przedsta-
wiciel Komendan-
ta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży 

Pożarnej bryg. Ryszard Pszonka, Kapelan Straża-
ków Powiatu Kolbuszowskiego ks. Wiesław Au-
gustyn, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej mł. 
insp. Robert Pastuła, Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP dh Stanisław Kosiorowski, 
Burmistrz Kolbuszowej oraz Wójtowie Gmin na-
szego powiatu.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz 
wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 
strażakom tutejszej jednostki i druhom Ochotni-
czych Straży Pożarnych zostały wręczone odzna-
czenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Tegoroczne odznaczenia, wyróżnienia i 
awanse otrzymali:

- Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej:
mł. bryg. Krzysztof SAMOJEDEN
kpt. Wiesław RYMANOWSKI
mł. kpt. Adam HAPTAŚ
asp. sztab. Henryk MAZUR
st. ogn. Andrzej RYCZEK
- awans na wyższy stopień służbowy:
kapitana – mł. kpt. Peweł TOMCZYK
starszego aspiranta– asp. Tomasz PELC 
starszego aspiranta – asp. Wanda PIENIEK
starszego sekcyjnego– sekc. Jacek GANCARZ
starszego sekcyjnego– sekc. Grzegorz PUZIO
starszego sekcyjnego– sekc. Piotr RADOMSKI
starszego strażaka– str. Piotr PAŚKO

Dzień Strażaka to chwila, kiedy w sposób szczególny dziękujemy tym, którzy po-
trafią się poświęcić dla drugiego człowieka, często ryzykując zdrowiem czy ży-
ciem. Chcę wszystkim strażakom podziękować za tę piękną i szlachetną służ-
bę - powiedział Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podczas uroczystego apelu.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych strażakom tutejszej jednostki i druhom Ochotniczych Straży Pożar-
nych zostały wręczone odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. 
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Tydzień Bibliotek 2010, przebie-
gający pod hasłem „Biblioteka - słowa, 
dźwięki, obrazy” został zainaugurowa-
ny. Pierwszą atrakcją przewidzianą dla 
dzieci były spotkania z cyklu „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom”.

W każdej bibliotece bibliotekarze przygoto-
wali dla czytelników wiele atrakcji. Dla najmłod-
szych czytelników przygotowano spotkania z se-
rii „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz różne kon-
kursy, dla młodzieży przygotowano między inny-
mi prelekcję o sztuce pisania prac naukowych, do-
rośli będą mogli obejrzeć wystawy, wziąć udział 
w prelekcjach i dyskusjach. 

Dnia 10 maja br. przed dziecięcą publiczno-
ścią wystąpili sami włodarze naszego powiatu Sta-
rosta Józef Kardyś, Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Kopeć i Wicestarosta Waldemar Macheta.

Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słucha-
czy wierszy w wykonaniu tak znakomitych gości. 
Dzieci w podziękowaniu wręczyły róże. Na za-
kończenie całej imprezy przedszkolaki otrzyma-
li od gości koszyk smakołyków.

Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
propaguje głośne czytanie dzieciom, jako dosko-
nały sposób na nawiązanie z nimi kontaktu, pod-
niesienie ich możliwości intelektualnych, wyro-
bienie w dzieciach nawyk czytania.

Cała Polska Czyta Dzieciom 2010

Przed dziecięcą publicznością wystąpili sami włodarze naszego powiatu Starosta Józef Kardyś, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć i Wicestarosta Waldemar Macheta. Fot. A. Jarosz

W dniu 22 kwietnia br. w Kolbu-
szowej odbyła się „Wielka Wiosenna 
Parada Krokodyli w Mieście nad Ni-
lem”.

Organizator imprezy Miejski Dom Kultury w 
Kolbuszowej poza paradą zorganizował także kon-
kursy - plastyczny – KROKODYLA  INWENCJA, 
a także konkurs inscenizacji parateatralnej WIEL-
KA KROKODYLA IMPROWIZACJA.

Uczestnicy parady rozpoczęli swą krokody-
lą drogę od studni na rynku w Kolbuszowej, a za-
kończyli w Miejskim Domu Kultury.

Program przedstawiał się następująco
- Powitanie uczestników parady
- wymarsz z rynku ( SP Nr.1 w Kolbuszo-

Parada krokodyli w Mieście nad Nilem
wej i Gimnazjum w 
Widełce)

Happening oraz 
wręczenie dyplomów 
na placu obok sie-
dziby gazety Kor-
so dla redaktor na-
czelnej Korso Re-
gionalnego- Marle-
ny Bogdan, redak-
tor – Joanny Serafin 
redaktora – Janusza 
Radwańskiego

W U r z ę d z i e 
Miejskim dla Burmi-
strza Kolbuszowej – 
Jana Zuby, Wicebur-
mistrza Kolbuszowej 
– Marka Gila, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
– Krzysztofa Wilka

MDK
- Poszczególne grupy klasowe oglądają wy-

stawę w galerii MDK
- Otwarcie konkursu Wielkiej Krokodylej 

Improwizacji - Występy teatralne.
Inscenizacje:
-  Zespół Szkół z Widełki, tytuł insceniza-

cji: „Powitanie”
-  Szkoła Podstawowa z Cmolasu, tytuł in-

scenizacji: „Na podwórku nad Nilem”

- Szkoła Podstawowa Nr.1 w Kolbuszowej, 
tytuł inscenizacji: „Krokodyli mam talent”

-  Konkursy, rozdanie nagród
W kategorii konkursowej Wielkiej Krokody-

lej Improwizacji zostały przyznane nagrody dla:
- Szkoły Podstawowej w Cmolasie
- Zespołu Szkół w Widełce
- Szkoły Podstawowej Nr.1 w Kolbuszowej
W kategorii konkursowej Krokodyla Inwen-

cja zgłoszono 29 prac, gdzie przyznano 4 pierw-
sze nagrody, 3 wyróżnienia I stopnia, 3 wyróż-
nienia II stopnia, a także upominki dla uczestni-
ków konkursu

Uczestnicy parady przed Urzędem Miejskim

Występy teatralne na scenie MDK
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We wtorek 4 maja br. w ramach 
cyklu programu Miasta i Miasteczka 
Podkarpacia, Radio Rzeszów gościło 
w naszym mieście. Na rynku w Kolbu-
szowej redaktorzy radia od godz. 8 do 
15 przeprowadzali wywiady i rozma-
wiali z zaproszonymi gośćmi.

Poruszano tematy historii, teraźniejszości i 
przyszłości, rozmawiano o jej mieszkańcach, tych 
znanych i tych którzy mają ciekawe pasje i hobby, 
a także jej przyrodzie i atrakcjach turystycznych. 

Audycje na żywo prowadzili dziennikarze 

Radio Rzeszów na rynku w Kolbuszowej
Maria Kornaga i Przemek Pawlak. Pierwsza roz-
mowa przeprowadzona została z Janem Zubą Bur-
mistrzem Kolbuszowej, który przybliżył słucha-
czom Radia Rzeszów walory miasta i gminy Kol-
buszowa. W audycjach przedpołudniowych o Kol-
buszowej, jej historii, teraźniejszości i rozwoju 
wypowiadali się miedzy innymi ks. proboszcz 

Jan Gut, Andrzej Jagodziń-
ski Dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicz-
nej, Jacek Bardan Dyrektor 
Muzeum Kultury Ludowej, 
Wiesław Sitko Dyrektor 
Domu Kultury, prof. Marek 
Koziorowski Dziekan Wy-
działy Biotechnologii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 
a także Władysław Pogoda.

W godzinach popołu-
dniowych usłyszeć można 
było muzykę w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szko-
ły Muzycznej, a także wypo-

wiedzi Aleksandry Niezgody, Joanny Zioło, Paw-
ła Michno, Bartłomieja Pereta, Doriana Pika czy 
Ryszarda Cacaja opowiadającego o kolbuszow-
skich winnicach.

Audycję z Kolbuszowej zakończyło podsu-

mowanie dnia i podziękowania dla władz i zapro-
szonych gości.

Andrzej Selwa

Pierwszą rozmowę przeprowadzono z Janem Zuba 
Burmistrzem Kolbuszowej

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi

W dniu 27 kwietnia 2010 roku od-
był się I Wojewódzki Marsz terenowy 
na ścieżce edukacyjnej „Białkówka” – 
„Świerczówka”, organizowany przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszo-
wej Dolnej. Patronat nad marszem ob-

I Wojewódzki Marsz Terenowy
jęło Nadleśnictwo Kolbuszowa i Bur-
mistrz Kolbuszowej.

W marszu brali udział uczniowie klas gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół 
Specjalnych  „UNICEF” w Rzeszowie, SOSW 
Ropczyce, SOSW Mielec, SOSW Brzozów, Ze-

społu Szkół Specjalnych Dębica, SOSW Strzy-
żów, SOSW Leżajsk, SOSW Frysztak oraz z  Ze-
społu Szkół Specjalnych z Kolbuszowej Dolnej.

  Za cel wyznaczono sobie integrację śro-
dowiska osób pełnosprawnych z niepełnospraw-
nymi, aktywizowanie do sposobu spędzania cza-
su wolnego, popularyzację marszów terenowych 
oraz promowanie terenów Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa. Trasa marszu wymagała od zawodników po-
konania 5 km w wyznaczonym limicie czasu 2 go-
dzin i wykonaniu 8 zadań wymagających zarówno 
sprawności umysłowej jak i fizycznej.

Po zaciętej rywalizacji szkoły zajęły nastę-
pujące miejsca:

1 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy z Leżajska

2 miejsce: Zespołu Szkół Specjalnych z Kol-
buszowej Dolnej – grupa ponadgimnazjalna

3 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy ze Strzyżowa

Uczestnicy z pozostałych szkół dostali wy-
różnienia.

Marsz dostarczył wszystkim uczestnikom 
wiele radości i satysfakcji z pokonania trasy, po-
kazał jak atrakcyjnym może być sposobem spędza-
nia wolnego czasu oraz umożliwił nawiązanie ko-
leżeńskich stosunków z rówieśnikami.Wszyscy byli zwycięzcami



przegląd KOLBUSZOWSKINr 200 21

W ramach tegorocznego Tygodnia 
Bibliotek w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece w Kolbuszowej zostało zorga-
nizowane spotkanie pn.„Cała Polska 

W dniu 13.04.2010 w Przedszko-
lu nr 3 w Kolbuszowej odbyło się po-
siedzenie jury rozstrzygające konkurs 
na plakat: „Mamo! Tato! Jeśli kochasz 
– nie pal przy mnie!”. 

Konkurs realizowany jest w ramach wygra-
nego przez placówkę konkursu grantowego: „Żyj, 
poznawaj, rozwijaj się” organizowanego przez 
Fundację „Nasza Ziemia”.  

Cel konkursu: 
Przybliżenie dzieciom szkodliwości działa-

nia dymu papierosowego 
propagowanie zdrowego stylu życia;
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz 

kreatywności dzieci. 
W konkursie wzięło udział 201 dzieci z 41 

placówek z terenu całej Polski:
Jury oceniło prace biorąc pod uwagę: samo-

dzielność wykonania, zgodność z tematyką. Wy-
kluczono z oceny prace nadesłane po terminie zgło-
szenia oraz w formacie innym niż A3. 

Wyniki konkursu 
Prace z Powiatu Kolbuszowskiego
I miejsce – Tomir Yosef z Przedszkola Sa-

morządowego w Mechowcu
II miejsce – Julia Bujak z  Przedszkola Pu-

blicznego w Kolbuszowej Dolnej
III miejsce – Wiktoria Tylutka z Przedszko-

la Publicznego nr3 w Kolbuszowej
Wyróżnienia:
1.     Piotr Wojtyczka z ZS Kupno

„Mamo! Tato!
Jeśli kochasz – nie pal przy mnie!”

2.     Magdalena 
Surowiec z Przedszko-
la Publicznego w Kolbu-
szowej Górnej

3.     Maziarz Kin-
ga, Walczyk Emilka z 
Niepublicznego Przed-
szkola „Jagódka” w Ja-
godniku

4.     Kacper Mazur 
z Przedszkola Publiczne-
go w Weryni

5.     Luiza Cze-
śnowska z ZS Kupno

Prace z poza Po-
wiatu Kolbuszowskiego

I miejsce – Wiktoria Więch z Komunalnego 
Przedszkola w Przecławiu

II miejsce – Ania Gawryś z Komunalnego 
Przedszkola w Przecławiu

III miejsce – Konrad Kozdrański z Przed-
szkola w Pogwizdowie Nowym

Wyróżnienia:
Gabriela Zielińska z Przedszkola Publiczne-

go nr8 w Dębicy
Julia Nikołajuk z Przedszkola nr1 w Łapach
Małgorzata Staniszewska z Przedszkola Pu-

blicznego w Ożarowie 
Weronika Ślusarczyk, Oliwia Dańczak z 

Przedszkola Publicznego nr20 w Nowym Sączu
Bartłomiej Gniewek z Przedszkola w Po-

gwizdowie Nowym 

Wręczenie nagród nastąpiło 27.04.2010 o 
godzinie 10.00 podczas otwarcia wystawy pokon-
kursowej w Galerii 220 Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej. 

Na wystawie i wręczeniu nagród obecni byli: 
pan starosta Józef Kardyś, pan burmistrz Jan Zuba, 
pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Ka-
zimierz Kriger, Powiatowy Inspektor Sanitarny 
– Henryk Bałamut.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna: „Ekologiczna Trójka- Formy i 
metody kształtowania świadomości ekologicznej 
dzieci na przykładzie Przedszkola Publicznego nr3 
w Kolbuszowej” przygotowana przez nauczycielkę 
przedszkola – Anetę Konefał. Uroczystość uświet-
nił również występ dzieci sześcioletnich.  

Kolbuszowa czyta dzieciom
czyta dzieciom”, w którym uczestniczy-
ło około 100 przedszkolaków.

W akcję włączyli się także, samorządowcy, 
którzy w poniedziałek, 10 maja zaprezentowali 

licznie zgromadzonym słuchaczom najpiękniej-
sze utwory literatury dziecięcej.  

Do wspólnego czytania dla wychowanków 
z Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej w pierwszej 
części spotkania zostały zaproszone władze miasta 
oraz Bogusława Drożdż i Katarzyna Bełza – biblio-
tekarki. Jako pierwszy głos zabrał Marek Gil Za-
stępca Burmistrza, który przedstawił krótkie wier-
szyki, następnie Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 
opowiedział zaciekawionym przedszkolakom baj-
kę o śpiącej królewnie. 

W drugiej części spotkania bajek wysłucha-
ły dzieci z Przedszkola Nr 3 w wykonaniu Józe-
fa Kardysia Starosty Kolbuszowskiego, Waldema-
ra Machety Wicestarosty a także Tadeusza Kopcia 
Przewodniczącego Rady Powiatu.

W akcję, która ma na celu rozpropagowa-
nie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodzi-
ców kolbuszowska biblioteka wzięła udział już 
po raz szósty.
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19. maja 2010 roku w Zespole Szkół w 
Widełce odbył się VIII Gminny Konkurs 
„unia Europejska w Szkole”. W powyż-
szym konkursie uczestniczyli uczniowie 
Gimnazjum w  Kupnie i Widełce.

 Do rywalizacji przystąpiono w 
trzech kategoriach: wiedza o Unii Europej-
skiej, recytacja i konkurs plastyczny.

 W kategorii: wiedza o UE uczniowie 
w ciągu godziny odpowiadali na 30 pytań. W 
tej kategorii wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: I miejsce – Rafał Świątek, II – Be-
ata Rząsa, III – urszula Tylutka.

 Co roku uczestnicy konkursu mają 
za zadanie zaprezentować wiersz lub fragment 
prozy oraz w konkursie plastycznym przed-
stawić charakterystyczne budowle poszcze-
gólnych państw wchodzących w skład Unii 
Europejskiej. Do tej pory za pośrednictwem 
konkursu przybliżono twórczość pisarzy i ar-

Hiszpania w literaturze i sztuce
w Zespole Szkół w Widełce

tystów brytyjskich, francuskich i niemieckich. 
W bieżącym roku  przyszła kolej na Hiszpa-
nię.

 

W k a t e g o -
rii:  recytacja 
zaprezentowano utwory takich poetów, jak  
Vicente Aleixandre (Nagroda Nobla w 1977 
roku), Rafael Alberti, Luis Cernuda oraz 
fragmenty powieści „Cień wiatru” i „Mari-
na” współczesnego hiszpańskiego pisarza  
Carlosa Ruiza Zafóna. W tej kategorii I miej-
sce zajęła Kinga Tylutka (ZS Widełka), 
II – Ewelina Magda (ZS Kupno), III – Re-
nata Tęcza (ZS Widełka). Przyznano również 
dwa wyróżnienia dla Agnieszki Tęczy i Fau-
styny Zuber (ZS Widełka).

 W konkursie plastycznym rywalizo-
wano grupowo. Z przygotowanych przez or-

ganizatora materiałów uczestnicy wykonywa-
li pracę przestrzenną w postaci Bazyliki Sa-
grada Familia w Barcelonie. W rzeczywisto-

ści jej budowa rozpoczęła się pod koniec XIX 
wieku i  nie została jeszcze ukończona. W tej 
kategorii stanęły naprzeciw siebie dwa zespo-
ły – ZS Kupno w składzie Ewelina Magda, 
Ewelina Zawisza i Anna Krzych i ZS Wideł-
ka w składzie Aleksandra Zuber, Katarzyna 
Rumak i Klaudia Tkaczyk. Według Jury mi-
nimalnie lepszą pracę wykonał zespół z Wi-
dełki. Załączone zdjęcia przedstawiają pracę 
i gotowy efekt. 

 Dziękuję koleżankom z ZS w Wi-
dełce za pomoc w organizacji konkursu.

                                           Beata Mierzwa

Efekt końcowy - praca uczennic z Zespołu Szkół z Kupna, Fot. T. Godek

Ewelina Magda, Ewelina Zawisza i Anna Krzych z Zespołu Szkół w 
Kupnie podczas pracy, Fot. T. Godek

DialNet Masters 2010 – drużyna  
z Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej w Finale!
   Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Inter-
necie DialNet Masters jest konkursem doty-
czącym szeroko rozumianej wiedzy o Inter-
necie i technologiach teleinformatycznych. 
uczestnicy olimpiady przechodzą przez eli-
minacje wewnątrzszkolne, dwa etapy testów 
on-line i przeprowadzane na żywo półfina-

ły, tzw. Mecze Mastersów, organizowane w 7 
miastach Polski. 

   W półfinale rozegranym 22 kwietnia br. 
w Lublinie w kategorii gimnazjum, uczestniczy-
ło 16 najlepszych drużyn z województwa podkar-
packiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Druży-

na „TeamOfDream” z Gimnazjum nr 
2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej w 
składzie: Michał Dzióbek, Rafał Mie-
rzejewski, Sebastian Haracz, Grzegorz 
Janusz zajęła III miejsce i zakwalifi-
kowała się do Wielkiego Finału, któ-
ry odbędzie się 17 czerwca 2010 r. we 
Wrocławiu. Drużyna będzie walczyć 
o główną nagrodę, jaką jest wyciecz-
ka do Szwajcarii.

Powodzenia!!!
Opiekun drużyny: Dorota Haptaś
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Tego jeszcze nie było…
 13 maja o godzinie 1300, pomimo pecho-

wych liczb kalendarzowych, w Gimnazjum   nr 2 
im. Jana Pawła II w Kolbuszowej szczęśliwie od-
był się I Powiatowy Konkurs Chemiczny pod ha-
słem „Z chemią za pan brat” dla uczniów klas 
gimnazjalnych z zakresu wiedzy objętej progra-
mem nauczania chemii w klasach I - III. Konkurs 
zorganizowały: Marta Krawczyk i Jolanta Lasota. 

 Do międzyszkolnej rywalizacji zapro-
szone były wszystkie gimnazja z powiatu kolbu-
szowskiego, lecz przystąpiły do niego tylko czte-
ry szkoły: 

- Gimnazjum z Dzikowca reprezentowane 
przez uczniów: Ewę Starzec i Damiana Łagodę 
pod opieką Pani Doroty Chorzępy,

- Gimnazjum z Niwisk reprezentowane przez 
Mateusza Jemioło i Gabriela Michońskiego pod 
opieką Pani Anety Szarek,

- Gimnazjum z Trzęsówki reprezentowane 
przez Katarzynę Fryzeł i Damiana Czajkowskie-
go pod opieką Pani Marty Krawczyk

- Gimnazjum nr 2 z Kolbuszowej reprezento-
wane przez Magdalenę Fitas i Karolinę Zubę oraz 
Karola Kabałę i Jacka Koźmica pod opieką Pani 
Marty Krawczyk.

 Konkurs ten rozpoczął Dyrektor Miro-
sław Kaczmarczyk krótkim powitaniem, którym 
zachęcił uczniów do pracy i zdrowego współza-
wodnictwa, podkreślając, że każde spotkanie mło-

dzieży pozwala im porównać poziom ich wiedzy z 
rówieśnikami innych szkół, wyzwala chęć rywali-
zacji i posiadania większej wiedzy, niesie radość  i 
satysfakcję ze zwycięstwa.

 Zmagania konkursowe składały się z 
dwóch części: teoretycznej - rozwiązywanie te-
stu i praktycznej  – wykonywanie doświadczenia 

chemicznego. Zadania te rozwiązywane były    w 
dwuosobowych zespołach.

Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota 
Chorzępa, p. Aneta Szarek, p. Marta Krawczyk i p. 
Jolanta Lasota wytypowała zwycięzców:

I miejsce -  Magdalena Fitas i Karolina Zuba 
- Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej.

II miejsce - Karol Kabała i Jacek Koźmic 
-  Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej,

III miejsce - Ewa Starzec i Damian Łago-
da - Gimnazjum w Dzikowcu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i cenne nagrody ufundowane 
przez Burmistrza Kolbuszowej i Radę Miejską.

W opinii organizatorów konkursu wszyscy 
jego uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą wy-
kraczającą poza program nauczania chemii, pomy-
słowością w doborze różnorodnych środków che-
micznych potrzebnych do przeprowadzenia loso-
wo wybranych ciekawych doświadczeń oraz zdro-
wą rywalizacją tak bardzo dzisiaj cenioną przez 
wszystkich. Serdecznie dziękujemy gimnazjali-
stom za pełne zaangażowanie i aktywną odpowiedź 
na nasze zaproszenie.

 W imieniu Dyrektora Gimnazjum nr 
2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej szczególnie  
serdeczne podziękowania składamy  Pani Doro-
cie Chorzępie i Pani Anecie Szarek za trud przy-
gotowania uczniów do zmagań konkursowych oraz 
pracę w komisji.

 Mamy nadzieję, że I Powiatowy Kon-
kurs Chemiczny był dla jego uczestników cie-

kawym doświadczeniem, pozostawił miłe wspo-
mnienia i zachęcił do udziału w kolejnych edy-

cjach rywalizacji  „Z chemią za pan brat”.  
     
   M. Krawczyk

„Mamy jedno wspólne pragnienie , aby na-
sza szkoła była miejscem, które nasi uczniowie 
opuszczą jako dobrzy młodzi ludzie -  pełni cieka-
wości życia, otwarci na bliźnich i otaczający ich 
świat. Chcemy, by byli pewni, że wartości i wiedza, 
które stąd wynieśli, będą im służyć całe życie.”

   Te znamienne słowa od lat wytyczają cel, 
jaki przyświeca Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, 
Rodzicom oraz Uczniom  Zespołu Szkół nr 2 w 
Kolbuszowej. Dzięki temu od lat możemy szczycić 
się znaczącymi osiągnięciami Wychowanków na-
szych szkół. W tym roku również uczniowie gim-
nazjum i szkoły podstawowej zdobyli laury w róż-
norakich konkursach przedmiotowych organizo-
wanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego 

1) Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy
 Aleksander Wiącek VIb – laureat - opie-

kun: Teresa Franczyk, Danuta Pierzchała
 Kamil Tomczyk VIb – laureat – opie-

kun: Izabela Posłuszny, Danuta Pierzchała 
 Jakub Posłuszny VId – finalista – opie-

kun: Małgorzata Kożuchowska, Danuta Pierzcha-
ła 

2) Konkurs Języka Angielskiego
 Anna Magryś VI a – laureat – opiekun: 

Iwona Kabała
 Kamila Barczak VI a – finalista - opie-

kun: Iwona Kabała

Gimanzjum nr 2 im. Jana Pawła II

1) Konkurs Biologiczny 
 Magdalena Fitas III b – finalista – opie-

kun: Jolanta Lasota
2) Konkurs Chemiczny 
 Jacek Koźmic III a – laureat – opiekun: 

Marta Krawczyk
 Karolina Zuba III e – finalista - opie-

kun: Marta Krawczyk
3) Konkurs Fizyczny 
 Sebastian Haracz II c – laureat – opie-

kun: Renata Kłosowska
 Jacek Koźmic III a – laureat -  opiekun: 

Renata Kłosowska
 Katarzyna Maliborska II c – finalista – 

opiekun: Renata Kłosowska
4) Konkurs Geograficzny
 Karol Kabała IIIa –laureat– opiekun: 

Lucyna Stagraczyńska
5) Konkurs Języka Angielskiego 

 Monika Fryc III a – laureat – opiekun: 
Magdalena Salach 

 Kinga Watras III b – finalista – opiekun: 
Sebastian Zuber

6) Konkurs Polonistyczny
 Jacek Koźmic IIIa–finalista– opiekun: 

Halina Snopkowska
7) Konkurs Matematyczny
 Jacek Koźmic III a – laureat – opiekun: 

Helena Mazan
 Monika Fryc III a – laureat - opiekun: 

Helena Mazan
 Sebastian Haracz II c – laureat - opie-

kun: Helena Mazan
 Karolina Szabarkiewicz III b – finali-

sta – opiekun: Renata Ożóg
8) Konkurs Wiedzy Technicznej
 Jacek Koźmic III a – laureat – opiekun: 

Krystyna Styga
 Michał Dzióbek II c – finalista – opie-

kun: Krystyna Styga
 Karol Kabała kl. IIIa – finalista – opie-

kun: Krystyna Styga

   Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie i chęć współpracy ze 
strony Rodziców, Nauczycieli a przede wszyst-
kim – Uczniów. To ich systematyczna praca, nie-

O szkole
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Targi edukacyjne
W czwartek 13 maja br. w Miejskim 
Domu Kultury w Kolbuszowej odbyły się 
pierwsze w powiecie kolbuszowskim targi 
edukacyjne, kierowane do gimnazjalistów. 

Targi zgromadziły tłumy uczniów, którzy 
z zainteresowaniem oglądali oferty szkół. Wśród 
przybyłych osób znalazł się Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej, który rozmawiał z przedstawicie-
lami szkół i zapoznawał się z ich propozycjami.

Szkoły, które zachęcały swoimi ofertami to 
miedzy innymi:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNO 
- EKONOMICZNYCH W WERYNI

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 
KOLBUSZOWEJ

- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W 
KOLBUSZOWEJ

Na targach obecni byli również przedsta-
wiciele szkoły Promar International i Centrum 
Kształcenia Praktycznego z Kolbuszowej

W przerwach między prezentacjami wy-
stępowała grupa tancerzy z RZESZOWSKIEJ 

SZKOŁY TAŃCA FABRYKA SZTUKI ULICZ-
NEJ „ZONE”.

Organizatorem targów było Powiatowe 
Centrum Edukacyjno Promocyjne i Stowarzysze-
nie Nasz Inicjatywa. Patronat objęli Podkarpacki 

Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicewojewoda 
Podkarpacki Małgorzata Chomycz, i Burmistrz 

Kolbuszowej Jan Zuba.                                                                                                                      
      Andrzej Selwa

 Fot. Targi Edukacyjne

przeciętne zdolności oraz wielkie samozaparcie za-
decydowały o wspomnianych sukcesach.  Wielkie 
podziękowania należą się także Rodzicom, którzy 
wspierali swe dzieci i  motywowali do wysiłku. Nie 
zapominajmy także o Pedagogach, którzy w myśl 
słów Novalisa pamiętali, że: Prawdziwy nauczy-
ciel jest drogowskazem. Gdy Uczeń rzeczywiście 
odznacza się umiłowaniem prawdy, to wystarczy 
mu tylko wskazówka, aby dał sobie radę ze zna-
lezieniem tego, czego szuka. Wiedzą o tym wszy-
scy nauczyciele naszej szkoły i dlatego od począt-
ku jej istnienia możemy się poszczycić najwyższy-
mi w powiecie wynikami Egzaminu Gimnazjalne-
go oraz wynikami Sprawdzianu.

    Dzięki tak znaczącym osiągnięciom nasze 
gimnazjum znalazło się wśród najlepszych w wo-
jewództwie (w ubiegłym roku zajęliśmy III miej-
sce, a w bieżącym-V), co zadecydowało o przyzna-
niu Certyfikatu „Szkoły Przyjaznej utalentowa-
nym uczniom” nadawanego przez Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty. Jesteśmy jedyną (!) szkołą 
w powiecie (i jedną z dziesięciu na Podkarpaciu), 
która posiada taki tytuł.  Nie jest to jednak pierw-
sze tego typu wyróżnienie. W roku 2003 otrzymali-
śmy tytuł „Szkoła z Klasą”, biorąc udział w ogól-
nopolskiej akcji zorganizowanej przez Gazetę Wy-
borczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatel-
skiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Warto tak-
że wspomnieć, że w roku 2009 drużyna naszych 
uczniów zwyciężyła w X Ogólnopolskim Między-
gimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w 
Pińczowie pod patronatem PKO Bank Polski SA. 

   Wspomniane osiągnięcia były możliwe 
dzięki indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami 
szczególnie uzdolnionymi. Nie zapominamy jed-

nakże i o dzieciach z mniejszymi możliwościami 
intelektualnymi. Pracujemy z nimi społecznie  na 
zajęciach pozalekcyjnych, prowadząc koła przed-
miotowe i zespoły wyrównawcze. Mając jednak 
na uwadze wszechstronny rozwój gimnazjalistów, 
ich indywidualne predyspozycje i zainteresowania, 
staramy się, by oferta zajęć dodatkowych była róż-
norodna i zadowoliła nawet najbardziej wybred-
nego młodego człowieka, bo „wszystko jest lek-
cją” – jak powiedział Eugene Ionesco. Dlatego od 
lat jesteśmy organizatorami wielu konkursów i im-
prez kulturalno – oświatowych na szczeblu mia-
sta, gminy, powiatu i kraju. Nie zamykamy się jed-
nak tylko w murach naszej szkoły, ale chętnie na-
wiązujemy współpracę, biorąc udział w różnych 
przedsięwzięciach proponowanych przez inne pla-
cówki oświatowe: szkoły, biblioteki, domy kultu-
ry, teatr. Ponadto współpracujemy z zaprzyjaźnio-
nymi szkołami i miastami poza granicami kraju. 
Nasi uczniowie wyjeżdżają do Ploermel we Fran-
cji i Apensen w Niemczech. W ramach tej współ-
pracy goszczą u siebie rówieśników z tych miast.

   W naszej szkole nie można się  nudzić. 
Każdy, kto chce, realizuje swe pasje i rozwija za-
interesowania. Miłośnicy poezji i aktorstwa bio-
rą udział w konkursach recytatorskich bądź two-
rzą własne teksty, często prezentowane na sce-
nie przez Szkolny Zespół Teatralny „Bez Nazwy” 
. Utalentowani plastycznie rzeźbią, malują i re-
alizują swe wizje malarskie podczas warsztatów 
twórczych dla dzieci i młodzieży. Młodzi spor-
towcy działają w Gimnazjalnym Klubie Sporto-
wym „Milenium”. Żądni przygód i ciekawi świa-
ta mogą zgłosić się do Szkolnego Koła Turystycz-
nego „Salamandra”. Przyszli dziennikarze  redagu-
ją szkolną gazetkę „Czarno na Białym”. Pasjonaci 

królewskiej gry rozwijają swe umiejętności na za-
jęciach Koła Szachowego. Natomiast wrażliwi na 
potrzeby innych mogą działać w Szkolnym Kole 
„Caritas”, bo Odrobina dobra, okazana drugiemu 
człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludz-
kości (Lichart Dechmel).

   Warto zaznaczyć więc, że dzięki wszech-
stronnym działaniom Rodziców, Nauczycieli i Wy-
chowawców skierowanym na młodego człowieka, 
absolwenci Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej 
wyśmienicie radzą sobie w nowych, wybranych 
przez siebie szkołach i osiągają znaczące sukcesy. 

DAH

M***
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Gar-Plast
KOlbuszOwa, ul. PiłsudsKieGO 17

100 metrów od centrum w kierunku sędziszo-
wa (w pobliżu starej poczty)

w naszej ofercie znajdą Państwo:
- komplet garnków od 140 zł
- serwisy obiadowe (12 os.) od 350 zł
- deski pod placki za 1 zł
- chlebaki od 22 zł
- ceraty grube (100 cm x 140 cm) za 8 zł
a także:
szkło, porcelana, noże, szrućce, obieraki, tar-
ki, wieszaki, sitka, stolnice, tłuczki, wycieracz-
ki, suszarki, dywaniki, wc, lampki, termosy, ko-
sze, miotły i wiele różnych drobnych artykułów 
gospodarstwa domowego.

uwaGa PrOmOcja!!!!!!
Komplet garnków 5 szt. za 65 zł (Olkusz, różne 

kolory) do wyczerpania zapasów

Godziny otwarcia
pon. - pt.: 8.30 - 16.30

sob.: 9.00 - 13.00
serdecznie zapraszamy!

Dla rolników, ich domowników lub małżon-
ków rolników, którzy podejmą lub rozwijają działal-
ność nierolniczą na terenach wiejskich, czekają unij-
ne środki w ramach działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”. Pula środków w ra-
mach tego działania to 290 368,50 zł.

Wnioski można składać od 11.05 do 09 czerwca 
2010r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Siedlisko” w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, 
lok. 2/4 (budynek Muzeum Kultury Ludowej, nieopodal 
„dużego ronda”). Wniosek należy pobrać ze strony www.
lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl  lub biurze Stowarzyszenia. 

O przyznanie pomocy finansowej może ubiegać 
się rolnik, jego domownik w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (KRuS), lub mał-
żonek tego rolnika, który nie ukończył 60-ego roku ży-
cia, nie otrzymuje renty  strukturalnej i zamieszkuje gmi-
nę wiejską, miejsko – wiejską (z wyłączeniem miast po-
wyżej 20 tys. mieszkańców). Osoba taka musi być m.in. 
ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co naj-
mniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zło-
żenia wniosku. Dotyczy to rolników z gmin: Dzikowiec, 
Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Te gminy bo-
wiem należą do Stowarzyszenia „Siedlisko”. 

Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmują-
cych lub rozwijających działalność nierolniczą lub zwią-
zaną z rolnictwem w celu zapewnienia dodatkowego, po-
zarolniczego źródła dochodu. Pomoc finansowa doty-

Nabór wniosków w „Siedlisku” rozpoczęty
czy m.in. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem, usług transportowych, komunalnych, wspieranie 
rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo 
czy usługi informatyczne. 

W całym okresie realizacji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 
beneficjent może otrzymać wsparcie w wysokości  
do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może 
złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek 
rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzed-
nio złożonego wniosku, nie przyznano pomocy. Przyzna-
ne dofinansowanie może pokryć rolnikowi do 50% kosz-
tów kwalifikowanych, czyli tych kosztów, które podle-
gają zwrotowi, poniesionych na stworzenie pozarolni-
czego źródła dochodu. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji 
części kosztów poniesionych na budowę, przebudowę 
lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych 
obiektów oraz na nadbudowę, przebudowę lub remont 
połączony z modernizacją istniejących budynków miesz-
kalnych służących do realizacji danego projektu. W ra-
mach otrzymanej pomocy można wykonać prace związa-
ne z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urzą-
dzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów 
do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu kompu-
terowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowa-
dzenia działalności nierolniczej. 

Wszelkie informacje dostępne pod nr 
tel. 17 2271 449 oraz na stronie internetowej  
www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

W Biurze Stowarzyszenia w czwartek 27 maja 
br. do godz. 18.00 dyżur będą pełnić doradca lokalny 
i koordynator projektów, służąc informacją dla zain-
teresowanych osób. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Biuro Stowarzyszenia: ul. Kościuszki 6, lokal 2/4, 
36 – 100 Kolbuszowa 

email: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl. 
Godziny pracy biura: 

Poniedziałek: 8.00 – 16.00 
Wtorek – piątek: 7.30 – 15.30 

Panu Julianowi Kłodzie
Radnemu Rady Miejskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
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 ”PSYCHOTEST” 
   Pracownia Badań Psychologii Pracy

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

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

kom. 609 191 193

stacja kontroli Pojazdów
FHU "Bratek" Badania techniczne - Przeglądy 

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

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

SUPER OFERTA!!!
r regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym 

urządzeniu komputerowym firmy BeissBarth

BezP£atnie:
 r  sprawdzimy pełną geometrie zawieszenia 

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

tylko u nas!!!
r  serwis klimatyzacji samochodowych

r  uzupełnianie gazu  r  czyszczenie instalacji 
klimatyzacyjnych  r  filtry do wkładów 

klimatyzacji samochodowych

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

U nas na badanie techniczne 
nie musisz sie umawiać!

czynne:
poniedz. piątek - 800 -1800,

 sobota 800 - 1400
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CENTRUM
DRZWI I PANELI

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

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

ZApRASZAMY Do NoWEGo SALoNu SpRZEDAżY!

CENTRUM HANDLOWE

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

zAPRASzAMY NA UDANE zAKUPY!!!

dO Państwa dysPOzycji:

www.sklepy.orzech.com.pl

dOlNa KONdyGNacja :   Neonet 
-aGd,rtV, skutery , Komputery , 
cyfrowy Polsat „Kora” – Pościel, ręczniki 
, art. elektryczne – Oświetlenie ,lampy , 
usługi Foto i wynajem limuzyn ślubnych  
,  stoisko monopolowe .
Krawiectwo – szycie na miarę , 
przeróbki, dodatki krawieckie.

Parter:  art. spożywcze , chemia 
Gospodarcza, Kantor wymiany walut, 
bankomat, apteka 

i PiĘtrO : Odzież damska i męska ,bielizna 
, Obuwie , zabawki, Kosmetyki, Pamiątki 
Okolicznościowe, rozlewnia Perfum, art. 
szkolne i Papiernicze, biżuteria, 
art. różne – wszystko po 5,99zł.

i i  P iĘtrO :  centrum medyczne 
PrOmedica , Kompleksowe usługi z 
zakresu medycyny i stomatologii  lekarze 
specjaliści , stomatologia, medycyna 
Pracy , rehabilitacja , laboratorium, usG 
, leczenie bezpłatne – umowa z NFz. ,   
ubezpieczenia Generali , 
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1

2

N

Z. P. U. H. 

STALBET 
Adam Fory

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

tel./fax 17 22 73 047
kom 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.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

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. 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. 17 22 72 815

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

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
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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: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 18   tel. 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. 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
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZNe

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUNTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjONAlNY
MONTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWNIANYCH

PLUS
hurtownia artykuŁów elektrycznych

oferujemy pełny asortyment do instalacji elektrycznej  
i nie tylko.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną.

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU  
w RZESZOWIE

oddział rzeszów 35-105
ul. Boya-Żeleńskiego 16

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

rzeszow@elmarplus.com.pl

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

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

kolbuszowa@elmarplus.com.pl

oddział Mielec 
 39-300 Mielec 

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

mielec@elmarplus.com.pl

osPrzĘt elektroinstalacyjny
kaBle, Przewody, oPrawy, ŹródŁa ŚwiatŁa,

elektronarzĘdzia, Żerdzie energetyczne, silniki elektryczne
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HUrTOWNIA TeCHNICZNA

sprzEdaØ hUrtowa i dEtaliCzna
oFErUJEMY:

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

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

samochodÛw  
krajowych i zachodnich

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

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

www.walor.com.pl

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

warsztat 
saMoChodowY


