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Le szek Ko≥a kow ski 

Czyt. str. 4.

Ks. Jan Pępek - proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Kolbuszowej 
związany był z „Solidarnością” od chwili wyświęcenia go na kapłana w 
1982 r. W latach 1984 - 87 był duszpasterzem ludzi pracy w Przemyślu. 
Po przeniesieniu w 1987 roku do parafii MB Królowej Polski w Rzeszo-
wie współpracował z podziemną „Solidarnością”. Udostępniał mieszkanie 
na punkt kontaktowy dla działaczy „S” i punkt przerzutu wydawnictw nie-
zależnych. Pomagał internowanym. Po `89 roku współpracował z Komite-
tem Obywatelskim „Solidarność”.

Na zdjęciu ks. Jan Pępek w towarzystwie przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Janusza Śniadka. Rzeszów, 19 czerwca 2010 r. na uroczy-
stości nadania tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Ks. Jan PęPeK KaPłanem zasłużonym
dla „solidarności”

Basen Już od września!!! mieszKańcy maJą serce i gest

uroczystość Błogosławionego Ks. Jerzego

Czyt. str. 15.Czyt. str. 7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w 
Kolbuszowej prowadzi akcję pomocy dla osób poszkodowanych w wyni-
ku powodzi.
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Za nami Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień, w którym wierni Kościoła Katolickiego wspominają przeisto-
czenie się chleba i wina w ciało i krew Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po 
ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach polowych, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmen-
ty czterech Ewangelii. 

Poniżej przedstawiamy ołtarze przygotowane na uroczystość Bożego Ciała w Kolbuszowej.

Boże Ciało 2010 – Ołtarze w Kolbuszowej

Ołtarz przygotowany przez Akcję Katolicką przy Kolegiacie Kolbuszowskiej 
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Ołtarz przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej.

Delegacja z powiatu kolbuszowskiego wzięła udział 
w niedzielnej (6 czerwca) mszy beatyfikacyjnej ks. Jerze-
go Popiełuszki.

W nabożeństwie wzięło udział około stu biskupów i arcybiskupów oraz 
półtora tysięcy księży. Z terenu powiatu kolbuszowskiego na plac Piłsud-
skiego w Warszawie pojechali samorządowcy szczebla gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego. Reprezentantami poszczególnych szczebli byli: 
Radny Sejmiku Województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Stefan Orzech oraz Radny Rady Miejskiej 
Marek Opaliński. Obecni też byli przedstawiciele Akcji Katolickiej działa-
jącej przy Kolegiacie Kolbuszowskiej. 

Nasi w Warszawie

Kolbuszowska delegacja podczas mszy beatyfikacyjnej. 

Starostwo Powiatowe w Kolbu-
szowej ogłasza konkurs na  „Wolon-
tariusza Powiatu Kolbuszowskiego”. 
Honorowy patronat nad Konkursem 
sprawuje Starosta Kolbuszowski.

Intencją organizatorów jest to, aby tytuł 
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” stał 

się prestiżowym wyróżnieniem honorującym wolontariuszy podejmują-
cych bezinteresowną aktywność na terenie powiatu kolbuszowskiego, na 
rzecz mieszkańców, przyznawanym każdego roku począwszy od roku 2010. 

Prawo do zgłaszania kandydatur do Konkursu pn. „Wolontariusz Po-
wiatu Kolbuszowskiego” przysługuje:

a) co najmniej 10 mieszkańcom danej gminy lub powiatu,   

Wybieramy wolontariusza
powiatu kolbuszowskiego

b) każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców,
c) każdej instytucji publicznej działającej na terenie gminy / powiatu 

na rzecz mieszkańców. Każdej organizacji, instytucji, grupie osób zgłaszają-
cych przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata. Zgłaszający mieszkańcy lub 
organizacje / instytucje przygotowują nominację na specjalnym formularzu 
wniosku nominacyjnego dostępnym na stronie www.powiat.kolbuszowski.pl. 

Każdą nominowaną osobę należy zgłosić wypełniając dla niej od-
dzielny formularz zgłoszeniowy.  W przypadku zgłoszenia kandydata przez 
uprawnioną grupę mieszkańców należy do formularza zgłoszeniowego do-
łączyć listę poparcia, zawierającą następujące dane osób zgłaszających: 
imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, podpis. 

Wnioski nominacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej w terminie do 21 września  2010 r. Szczegółowy re-
gulamin na stronie powiatu kolbuszowskiego www.powiat.kolbuszowski.pl
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Minął rok szkolny a z nim sezon startowy badminto-
nistów. Po upływie tych dziesięciu miesięcy przyszedł czas 
na podsumowanie osiągnięć zawodników reprezentujących 
Zespół Szkół w Widełce, którzy grają jako zawodnicy UKS  
„WILGA” Widełka.

Nadmienić trzeba, że jest to jedyna drużyna w Gminie Kolbuszowa 
i Powiecie Kolbuszowskim biorąca udział w rozgrywkach Wojewódzkich, 
Krajowych, Międzywojewódzkich i Mistrzostwach, dlatego też warto o niej 
wspomnieć i przybliżyć jej sukcesy. 

Już sam początek sezonu przyniósł nam niespodziankę, gdzie para de-
blowa chłopców Paweł Kopański i Konrad Płoch startująca pierwszy raz na 
turnieju Krajowym w Suchedniowie zajęła czwarte miejsce przegrywając o 
wejście do finału w bardzo wyrównanym trzysetowym pojedynku.

W półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady dziewcząt po bardzo zacię-
tych meczach z Sokołowem Małopolskim Katarzyna Kutacha, Katarzyna 
Rumak i Aleksandra Zuber wywalczyły dla naszej szkoły pierwsze miejsce. 
Natomiast dziewczęta ze szkoły podstawowej w Półfinale Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w składzie Anna Smyrska , Marta Ożóg, Gabriela Rumak  zaję-
ły drugie miejsce także awansując do finału wojewódzkiego.

Oba zespoły w Finale w okrojonym i zmienionym składzie zajęły 
czwarte miejsce . 

W styczniowym Wojewódzkim Turnieju Młodzików Paweł Kopański i 
Konrad Płoch potwierdzili swoją wysoką formę zajmując pierwsze miejsce w 
grze podwójnej oraz pierwsze miejsce w singlu dla Pawła Kopańskiego i trze-
cie dla Konrada Płocha który notabene jest zawodnikiem z niższej kategorii 
(dzieci). Wspomniany Konrad Płoch w większości Wojewódzkich Turniejów 
Dzieci zajmował pierwsze miejsca, tylko dwa razy był na drugim miejscu.

Podsumowanie sezonu badmintonistów 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
w Widełce

Pora przejść do największych naszych sukcesów, w  maju odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Nasze województwo walczy-
ło z województwem Małopolskim. W skład reprezentacji Podkarpacia we-
szło pięciu zawodników z Widełki: Konrad Płoch, Paweł Kopański, Kamil 
Płoch, Anna Smyrska, Urszula Rumak. Podsumowując te mistrzostwa Pod-
karpacie wygrało z Małopolską 31 do 24. W ostatnich miesiącach odbywa-
ły się Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia w różnych kategoriach wie-
kowych, nasi zawodnicy zdobyli dwa medale; Katarzyna Kutacha  w kate-
gorii Junior Młodszy wywalczyła brązowy medal Mistrzostw, Konrad Płoch 
w kategorii Dzieci zdobył srebrny medal Mistrzostw.

W trzecią sobotę czerwca w Ropczycach odbył się Krajowy Turniej 
Juniorów i Młodzików. Aleksandra Białek i Katarzyna Kutacha zajęły w 
grach pojedynczych trzecie miejsce. Wymieniona zawodniczka Aleksandra 
Białek zajęła trzecie miejsce w Turnieju Masters Grand Prix Victora który 
odbył się w Mielcu.

Podsumowując ten sezon, nasze założenia klubowe  zostały zrealizo-
wane, wzięliśmy udział w 13 turniejach wojewódzkich i sześciu turniejach 
krajowych różnych kategorii wiekowych. Zorganizowaliśmy w naszej szko-
le pięć Wojewódzkich Turniejów Dzieci w tym Indywidualne Mistrzostwa 
i  jeden  Turniej Młodzików.

Trzech zawodników dostało powołanie do Kadry Województwa Pod-
karpackiego Młodzików: Paweł Kopański, Konrad Płoch, Kamil Płoch. Jed-
no powołanie do Kadry Województwa Podkarpackiego Juniorów dostała Ka-
tarzyna Kutacha, natomiast Aleksandra Białek jest kandydatką do kadry wo-
jewództwa od nowego sezonu 2010/2011.

Piotr Surowiec

Uroczystość błogosławionego
ks. Jerzego

Kwiaty składają przedstawiciele Akcji Katolickiej. Fot. A. Jarosz

W środę 16.06.2010r. w Kolegiacie Kolbu-
szowskiej pw. Wszystkich Świętych odbyła się 
podniosła uroczystość związana z beatyfikacją 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną, koncelebro-
waną Mszą Św., podczas której ks. Proboszcz Jan Gut w wy-
głoszonej homilii podkreślił heroiczność cnót błogosławio-
nego ks. Jerzego, który w obronie wiary, prawdy i godno-
ści ludzkiej poniósł męczeńską śmierć. Na uroczystej Mszy 
Św. obecni byli parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Chmielowiec i Stanisław Ożóg, władze powiatowe 
ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem, władze 
Miasta i Gminy Kolbuszowa z Burmistrzem Kolbuszowej 
Janem Zubą i Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzyszto-
fem Wilkiem, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Miel-
cu ppłk mgr inż. Mirosław Ciesielski, delegacje stowarzy-
szeń i partii politycznych, szkół, służb mundurowych, poli-
cji, wojska i straży pożarnej. 

Uroczystość uświetniły również poczty sztandarowe. 
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Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe. Fot. A. Jarosz

Pomnik błogosławionego ks. Jerzego na placu przy Kolegiacie 
Kolbuszowskiej. Fot. A. Jarosz

Po Mszy Św. pod pomnikami błogosławionego ks. Jerzego i Słu-
gi Bożego Jana Pawła II po wcześniejszych stosownych modli-
twach prowadzonych przez kapłanów Kolegiaty Kolbuszowskiej 
poszczególne delegacje  złożyły kwiaty. 

W organizację uroczystości duży wkład wnieśli członko-
wie Akcji Katolickiej przy Kolegiacie. Należy dodać, że kult ks. 
Jerzego w Kolbuszowej rozpoczął się w kilka lat po męczeńskiej 
śmierci zapoczątkowany przez KPN, następnie Akcję Katolicką 
i obecnego ks. Proboszcza Jana Guta. Od kilkunastu lat w rocz-
nicę zabójstwa ks. Jerzego w dniu 19 X organizowane są uro-
czystości w Kościele Parafialnym, obecnie Kolegiacie, których 
głównym punktem są uroczyste Msze Św. W 1998 r. postano-
wiono dla uczczenia pamięci błogosławionego ks. Jerzego po-
stawić pomnik przy Kościele parafial-
nym p.w. Wszystkich Świętych. W tym 
celu ukonstytuował się Komitet Budo-
wy Pomnika. Przewodniczącym Ko-
mitetu Budowy został Stefan Orzech, 
gdzie wspólnie z Akcją Katolicką i jej 
Prezesem Panią Władysławą Gorecką 
rozpoczęto gromadzić środki finanso-
we. Ks. Proboszcz Jan Gut z Komite-
tem Budowy Pomnika oraz z wyko-
nawcą zaczęli przygotowywać wstęp-
ny projekt, który został zatwierdzo-
ny po kilku miesiącach przez ks. Pro-
boszcza. Pomnik jest wykonany z gra-
nitu „Vanga” przez Artystę rzeźbiarza 
Marka Blajerskiego z Jarosławia.

 Uroczystego poświęcenia 
pomnika dokonał ks. Biskup Edward 
Białogłowski w październiku 2001r. 
w 17 rocznicę śmierci  ks. Jerzego, z 
udziałem parlamentarzystów, rzeszy 
wiernych oraz delegacji z Parafii Św. 
Stanisława Kostki z Żoliborza w War-
szawie, gdzie znajduje się grób Ks. Je-
rzego. Od tamtej chwili te dwie Parafie 
łączy Błogosławiony Ks. Jerzy.

Po Mszy Św. pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerezego kwiaty złożyli przedstawiciele 
Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej.
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Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa 
na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością 
zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
 » opracowywanie dokumentacji i wniosków w celu pozy-

skania środków finansowych z funduszy pomocowych;
 » przeprowadzanie procedur przy zakupach, remontach, 

usługach zgodnie z ustawą prawo zamówień publicz-
nych;

 » prowadzenie powiatowych inwestycji;
 » opisywanie faktur, rachunków zgodnie z wymogami usta-

wy prawo o zamówieniach publicznych, oraz zatwierdza-
nie ich pod względem merytorycznym;

 » rozliczanie pod względem merytorycznym realizowa-
nych inwestycji powiatowych.

Wymagania niezbędne:
 » być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyśl-

nie;
 » posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i ko-

rzystanie z pełni praw publicznych;
 » posiadać obywatelstwo polskie;
 » cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 » posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Win-

dows (Word, Excel);
 » znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień pu-

blicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 » kursy lub szkolenia w zakresie zamówień publicznych;
 » doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 
 » wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego.

Wymagania pożądane:
 » kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; 

umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 » życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyra-

żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 
r. Nr 223, poz. 1458);

 » kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 » kopia dowodu osobistego;

Ogłoszenie
o Naborze Na Wolne
Stanowisko Pracy

 » kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwa-
lifikacje (kursy, szkolenia);

 » oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 » oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

 » oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodar-
czej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 » dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym sta-

nowisku.
Dokumenty należy składać w terminie do: 09 lipca 2010 r. w sekre-

tariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR 
NA STANOWISKO PRACY - podinspektor”

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty od-

rzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umiesz-
czone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzę-
du. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880. 
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Długo oczekiwana Kryta Pływalnia w Kolbuszowej jest 
już w końcowej fazie budowy. Prace nabrały rozmachu i 
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Z tygodnia na ty-
dzień wnętrze obiektu nabiera narzuconych przez projek-
tanta kształtów i kolorów. 

Do chwili obecnej zamontowano zjeżdżalnie, jacuzzi wraz z urządze-
niami, instalacje elektryczne, wyciągi, nadmuchy oraz instalacje CO tech-
nologii basenowej. Ostatni etap prac to intensywne miesiące szczególnie dla 
płytkarzy. Wykonano prace ceramiczne w głównej niecce basenu gdzie po-
łożono białe i niebieskie płytki.

Ponadto na parterze kończone jest układanie płytek w części rekreacyj-
nej basenu i w pomieszczeniach sanitarnych. Kolorystyka wewnątrz pływal-
ni zgrywa się z elewacją – dominuje niebieski i biały a elementy dekoracyj-
ne są w kolorze pomarańczowym. 

Na piętrze gdzie ma znajdować się siłownia damska i męska, sala fit-

Budowa Krytej Pływalni na ukończeniu

W części rekreacyjnej znajdzie się m.in. zjeżdżalnia, „dzi-
ka rzeka” oraz ławeczki napowietrzające

ness, sauny, solaria, bar z widokiem na basen oraz prysz-
nice i szatnie, także trwają roboty wykończeniowe. W po-
mieszczeniach sukcesywnie pojawiają się kolorowe płyt-
ki, pozostało jedynie zamontowanie w niektórych miej-
scach podwieszanego sufitu i położenie tapet na ścianach.

W piwnicach gdzie zainstalowano już główne urzą-
dzenia obsługujące baseny, znajdować się będą miedzy in-
nymi pomieszczenia dla pracowników technicznych, sta-
cja uzdatniania wody, kotłownia i centrala wentylacyjna.

W końcowym etapie zostanie zamontowane oświe-
tlenie, kamery, głośniki i winda. 

Prace nie ustają także na zewnątrz obiektu, gdzie w 
trakcie realizacji jest zagospodarowanie terenu, budowa 
dróg dojazdowych oraz parkingów.

Basen, którego budowa jest już na finiszu zostanie 
otwarty już za niecałe 4 miesiące.

Droga dojazdowa, obszerny parking, kort tenisowym, boisko do gry w 
piłkę siatkową są w trakcie budowy.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” Gmina Kolbuszowa 
pozyskała dla szkół podstawowych wsparcie finansowe w kwocie 89 903,70 
zł. na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.

Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalny-
mi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw będą 
wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować 
będą w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, ma-
terace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a 
zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt 
spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematycz-
ne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i za-
bawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Słu-
żyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdol-

nień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

Radosna Szkoła

Zespół Szkół Nr1 w Kolbuszowej

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013",
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W niedzie-
lę 6 czerwca br. 
Skansen w Kol-
buszowej gościł 
ludowych arty-
stów, rzemieśl-
ników a także 
kapele i zespo-
ły obrzędowe.

Już po raz 14 
w Kolbuszowej or-
ganizowane są pre-

zentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Prezentacje ho-
norowym patronatem objął  Zygmunt Cholewiński Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, a  sponsorami imprezy byli Jan Zuba Burmistrz Kol-
buszowej i Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski.

W programie w prezentacji twórczości ludowej znalazło się kowal-
stwo, garncarstwo, plecionka z wikliny, korzenia i słomy, wyrób trąbek z 
łyka, haft, koronki, rzeźba w glinie i drewnie, wyrób zabawek takich jak: 
fujarki, kółka terkoczące, koniki, pokaz robienia pająków z bibuły i wyci-
nanki. Można było zobaczyć  smażenie sera, ubijanie masła i wytwarzanie 
miodu. Zorganizowano również kiermasz kuchni regionalnej, nalewek i rę-
kodzieła artystycznego.

Na scenie podziwiać można było występy kapel i zespołów: kapeli 

W niedzielne popołudnie 13 czerwca br. na płycie bo-
iska stadionu w Kolbuszowej odbył się piknik sportowo- re-
kreacyjny pod nazwą Footballowa Kolbuszowa.

Imprezę rozpoczął turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców w wie-
ku od 10 do 19 lat. Ponadto dla przedszkolaków oraz dzieci w wieku szkol-
nym i całych rodzin znalazły się konkursy sportowe, gry i ciekawe zabawy. 
Dodatkowo dla dzieci przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny a 
także loterię fantową i kiermasz słodkości.

Główną atrakcją pikniku był mecz charytatywny pomiędzy drużyną 
Mateusza Cetnarskiego a KKS Kolbuszowianka. W drużynie Mateusza Cet-
narskiego grającego w GKS Bełchatów znaleźli się między innymi tacy za-

Footballowa Kolbuszowa

Kolbuszowianka okazała się lepsza

wodnicy ekstraklasy jak Jacek Magiera czy Łukasz Garguła. Mecz z wyni-
kiem 2:1 zakończył się zwycięstwem zespołu z Kolbuszowej. Podczas me-
czu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na pomoc stypendialną dla 
młodego uzdolnionego sportowca pochodzącego z terenu Kolbuszowej. Pik-
nik Footballowa Kolbuszowa zakończył koncert zespołu Reggae Vavamufin

Organizatorami pikniku byli: Fundacja Serce, KKS Kolbuszowianka, 
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, a także Za-
rząd Osiedla nr 1.

Honorowy patronat nad imprezą sprawował Jan Zuba Burmistrz Kol-
buszowej.

Andrzej Selwa

Zespół Reggae Vavamufin

Prezentacje Twórczości Ludowej
Lasowiaków i Rzeszowiaków

Na scenie podziwiać można było występy kapel i ze-
społów ludowych

Władysława Pogody z Kolbuszowej, „Lesian” z Kupna, „Lesiaków” z Ra-
niżowa, kapeli i zespołu obrzędowego „Grodziszczoki” z Grodziska Dolne-
go, zespołu obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego oraz 
Elżbiety Czachor z gawędą i prezentacją dziecięcych zabaw na pastwisku, a 
także zespołu tanecznego i kapeli góralskiej „Białodunajcanie”.

Prezentacja twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków to jed-
na z wielu imprez zaplanowanych w sezonie 2010 przez Muzeum Kultury 
Ludowej na Skansenie w Kolbuszowej.

Andrzej Selwa

Artysta rzeźbiarz podczas pracy
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W sobotę i niedzielę 15-16 maja na Skansenie w Kol-
buszowej odbyło się pierwsze Spotkanie z Historią Średnio-
wieczną „Tajemniczy Świat Słowian i Wikingów”.

W imprezie wzięli udział średniowieczni rycerze, kupcy i rzemieślni-
cy. Na polu przed zaimprowizowanym grodem ze zwodzonym mostem wal-
ki toczyli Wikingowie ze Słowianami. Obok stały rozstawione namioty, pa-
liły się ogniska, a rzemieślnicy wytwarzali narzędzia.

Można było przyjrzeć się wczesnośredniowiecznemu: skórnictwu, od-
lewnictwu, ręcznemu garncarstwu, tkactwu (krosna, bartko, tabliczki), ma-
gii i wróżbom, bursztyniarstwu, kowalstwu, warzeniu soli, kuglarstwu, sny-
cerstwu, kuchni, zielarstwu oraz płatnerstwu. Warsztaty słowiańskich rze-

Tajemniczy świat Słowian i Wikingów

Drużyna Słowian

Kowal w średniowiecznym warsztacie

mieślników były do dyspozycji wszystkich gości skansenu. Każdy 
mógł spróbować swoich sił. 

W programie znalazła się również rekonstrukcja wczesnośre-
dniowiecznego pochówku, tory  łucznicze, przejazdy na kucykach, 
zabawy plebejskie i konkurs rysunkowy dla dzieci 

Pokazy zakończyły się pochówkiem woja, zniszczeniem świą-
tyni i nastaniem chrześcijaństwa

Przedstawienia zostały odtworzone na podstawie relacji podróż-
ników, którzy odwiedzali te ziemie w IX-XI wieku. Pokazowi towa-
rzyszył klimatyczny podkład muzyczny zespołu Percival, wstąpił rów-

nież zespół muzyki dawnej „Bum TraLaLa” z Krakowa. 
Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Drużyny Grodu Ho-

rodna z Rzeszowa, Muzeum Kultury Ludowej z Kolbuszowej a także Gmi-
na Kolbuszowa. 

Andrzej Selwa

Święto Rodziny
W dniu 26 maja w Miejskim Domu Kultury odbyło 

się Święto Ekologicznych Rodzin – impreza, która skupiła 
wszystkie dzieci, rodziców oraz pracowników Przedszkola 
Publicznego nr3 w Kolbuszowej.

Uroczystość jest tradycją placówki, a jej charakter wyznacza realizo-
wany w danym roku krąg tematyczny. Z racji zakończenia realizacji projek-
tu edukacyjnego „Żyj, poznawaj, rozwijaj się” oraz kilkunastu innych pro-
gramów hasłem edycji 2010 była ekologia.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor przedszkola – Renata Draus, 
która przywitała przybyłych gości i podsumowała dotychczasową działal-

ność przedszkola, wskazując na liczne sukcesy placówki. Spotkanie było 
również okazją do podziękowania rodzicom oraz sponsorom, którzy aktyw-
nie wspierają przedszkole.

Na część artystyczną imprezy złożyły się występy wszystkich grup 
prowadzonych przez przedszkole. Dzieci przedstawiły montaże słowno-mu-
zyczne przygotowane pod kierunkiem nauczycielek przedszkola oraz pań 
prowadzących rytmikę oraz język angielski. Nagrodą za wspaniałe występy 
była zabawa przeprowadzona przez profesjonalnego wodzireja oraz poczę-
stunek dla wszystkich gości.

Działalność Przedszkola Publicznego Nr 3
Bezpieczeństwo i ekologia – takie są priorytety pracy wychowawczej 

Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej w roku szkolnym 2009/10. 
Nauczyciele placówki, przy współpracy z rodzicami,  nie tylko realizują za-
jęcia, ale również uczestniczą w akcjach i kampaniach na rzecz ochrony wła-
snego zdrowia oraz naszej planety. A wszystko to za pomocą innowacyjnych 
form i pomysłów, uatrakcyjniających przedszkolne zajęcia. 

Komunikacji między rodzicami maluchów a nauczycielami ma służyć 
sprawna strona internetowa. Trójka jest pierwszym przedszkolem w powie-
cie kolbuszowskim, który takową posiada. W ub. r. blog placówki został wy-
różniony przez Ogólnopolską Koalicję na Rzecz Bezpieczeństwa w Interne-
cie Certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom. 

Uczą zasad bezpieczeństwa i szacunku do przyrody
Kolbuszowskie przedszkole realizuje aż 14 programów edukacyjnych 

m.in.  „Detektyw Parasol”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Wędrówki 
przedszkolaka”, „Podpisz pieska” „Sowy Polski”, „Ratujmy kasztanowce”.  
Ich realizacja w kolbuszowskiej trójce ma na celu wzbudzenie u maluchów 

Podziękowania dla osób wspierających Przedszkole nr 3 cd na str. 10
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buszowskim i Janem Zubą Burmistrzem Kolbuszowej. Otwarcia Kamiliady 
dokonał krótkim przemówieniem Mirosław Kaczmarczyk Dyrektor ZS Nr 
2. Głos zabrali także Jerzy Sitko Zastępca Dyrektora oraz Robert Sochac-
ki Prezes Fundacji na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kol-
buszowej. Po części oficjalnej przed szkołą rozpoczęły się zabawy i gry ru-
chowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Na boisku szkolnym został rozegrany turniej unihokeja. Rywalizowa-
no także o tytuł najlepszej drużyny piłki ręcznej oraz nożnej, natomiast na 
sali gimnastycznej odbyły się rozgrywki sprawnościowe dla młodszych klas. 
We wszystkich meczach udział wzięli zarówno chłopcy jak i dziewczęta.  

S.J.

12 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Kolbuszowej oby-
ły się coroczne obchody Patrona Szkoły Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego połączone z szkolnymi obchodami dnia 
dziecka.

Pomimo, że sobota jest dniem wolnym od nauki w szkole stawiły się 
tłumy uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy spędzili czas na zabawach, 
turniejach i zawodach.  Kamiliada to impreza, która już od piętnastu lat od-
bywa się w Zespole Szkół nr 2.

Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się z samego rana uroczystym 
przemarszem ulicami Kolbuszowej. Udział w korowodzie wzięli ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice a także władze miasta i powiatu wraz z Zbignie-
wem Chmielowcem Posłem na Sejm RP, Józefem Kardysiem Starostą Kol-

Święto Patrona w „Dwójce”

refleksji o otaczającej nas przyrodzie, inicjowanie działań na rzecz jej ochro-
ny oraz nawiązanie współpracy między przedszkolami w Polsce. W reali-
zacji działań biorą udział nie tylko dzieci, ale ich rodzice. Szczególnie ak-
tywnie włączyli się w zbiórkę baterii i zużytych tonerów do drukarek w ra-
mach akcji: „Łowcy baterii” oraz „Komputery za tonery”, przez co zdobyli 
fundusze na rzecz przedszkola.  

Wygrali grant, jako jedyni na Podkarpaciu
Próbą połączenia tych wszystkich programów w spójną całość było 

przystąpienie przedszkola do Klubów Naszej Ziemi koordynowanych przez 
Fundację Nasza Ziemia. Dzięki temu trójka miała możliwość przygotowa-
nia inicjatyw ekologicznych, i uzyskania na ich realizację dotacji w ramach 
konkursu grantowego „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”.  

Z powodzeniem. Projekt „Ekologiczny=twórczy” autorstwa Anety 
Konefał wygrał ten konkurs, jako jedyna placówka na Podkarpaciu. (strona 
projekty www.pgrozwija.pl).

Dzięki wygranemu grantowi kolbuszowska trójka zorganizowała: po-
kaz mody w wykonaniu maluchów w strojach z surowców wtórnych, konkurs 
na plakat „Mamo! Tato! Jeśli kochasz – nie pal przy mnie”, teatrzyk w wyko-

naniu pięciolatków pt. „Zielony Kapturek i spółka”, spotkania z leśniczym, 
sadzenie drzew, turniej ekologiczny, wycieczki, konkurs piosenki „Muzycz-
ne jabłuszka”. Obchodzono także dzień: marchewki, ziemi, wiosny i wody.  

Stowarzyszenie pomysłem na jeszcze większą aktywność 
Oprócz działań stricte ekologicznych kolbuszowskie przedszkole włą-

cza się w kampanie społeczne. Ich celem  jest uwrażliwienie rodziców na 
dobro dziecka. Placówka w b.r. zostało wyróżnione tytułem Ambasadora 
Kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Włączyło się też w kampanie: „Do-
bry rodzic-dobry stary” „Dziecko w sieci”, od kilku lat jest partnerem akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom” należąc do Klubu Czytających Przedszkoli. 

Ostatnim pomysłem przedszkola jest założenie  Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Trójka”. W skład komitetu 
założycielskiego weszli nauczyciele i rodzice uczniów przedszkola. Obec-
nie stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. – Kiedy tak się stanie, będziemy mogli realizować działania, które 
wykraczają poza statut przedszkola i pozyskiwać na ten cel środki – zazna-
cza Aneta Konefał.

Aneta Konefał, Renata Draus

cd ze str. 9
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W poniedziałek 24 maja br. w Kolbuszowej odbyły się 
uroczystości rocznicowe z okazji 20-lecia działalności Sa-
morządu Gminnego.

Uroczystości otworzyła Msza Św. w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świę-
tych w Kolbuszowej w intencji zmarłych i żyjących samorządowców oraz 
całej społeczności Gminy Kolbuszowa.

Po nabożeństwie zaproszeni goście udali się do restauracji Dworek w 
Kolbuszowej, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, połączona z 
okolicznościowymi wystąpieniami, odznaczeniami zasłużonych dla Miasta 
i Gminy Kolbuszowa, podziękowaniami i obiadem.

Po oficjalnym przywitaniu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej w skrócie 
zaprezentował dokonania ostatnich 20 lat, a także podziękował za poświę-
cenie, pracę i pasję jaka została włożona w budowę Gminy. Podziękowania 
zostały skierowane do ludzi biznesu, którzy zatrudniają tutejszych miesz-
kańców, organizacji pozarządowych, które pracują dla dobra mieszkańców, 
Policji, Straży Pożarnej, dyrektorów szkół i wszystkim 
którzy tworzą mozaikę Gminy Kolbuszowa.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm 
RP Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Tomasz Kamiński, 
Księża z ks. dziekanem Kazimierzem Osakiem, Burmi-
strzowie wszystkich kadencji, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego ze Starostą Józefem Kardysiem i Przewod-
niczącym Rady Powiatowej Tadeuszem Kopciem, Radni 
Rady Miejskiej wszystkich kadencji, przedsiębiorcy,  soł-
tysi, przedstawiciele instytucji, szkół, media.

Listy z podziękowaniami i życzeniami dalszych 
sukcesów przysłali na ręce Jana Zuby Burmistrza Kolbu-
szowej i Krzysztofa Wilka Przewodniczącego Rady Miej-
skiej: Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP, Jan Bury 
Poseł na Sejm RP, Mirosław Karapyta Wojewoda Pod-
karpacki, Zygmunt Cholewiński Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, a także odczytano list Tomasza Po-
ręby Posła do Parlamentu Europejskiego.

XX lat Samorządu Gminnego
Uchwałą Rady Miejskiej  pośmiertnie tytuł „Honorowego Obywate-

la Miasta i Gminy Kolbuszowa” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kol-
buszowa” został przyznany Panu Stanisławowi Mazanowi. Pośmiertnie ty-

tuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kol-
buszowa” przyznano  również Panu Je-
rzemu Fitasowi.

 „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Kolbuszowa” przyznano także 32 oso-
bom i firmom, które w ostatnich 20 la-
tach przyczyniły się do rozwoju miasta 
i gminy. Wszyscy zaproszeni otrzyma-
li również okolicznościowe medale z 
okazji 20 lecia powstania samorządu.

W swoich wystąpieniach bur-
mistrzowie poprzednich kadencji Ka-
zimierz Czepiela, Henryk Wilk i Zbi-
gniew Chmielowiec obecnie Poseł na 
Sejm RP podzielili się swoimi wspo-
mnieniami o początkach samorządu, 
warunkach pracy, opowiadali o swo-
ich sukcesach, a także trudnościach ja-
kie napotykali.

Odmówiona została także modli-
twa do Świętej Kingi patronki samorzą-
dowców i pracowników samorządo-
wych o pomyślność dla Miasta i Gmi-

ny Kolbuszowa.
Z ust prelegentów usłyszeć można było również słowa podziękowań za 

pracę, trud, dokonania i wspólne tworzenie naszej małej ojczyzny
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Krzysztof Wilk Przewodniczący 

Rady Miejskiej z okazji 20-lecia samorządu otrzymali również okoliczno-
ściowe grawertony od dyrektorów jednostek oświatowych z podziękowa-
niami za wieloletnią owocna współpracę troskę i trud wkładany w poprawę 
jakości pracy szkół i przedszkoli Gminy Kolbuszowa.

Jubileusz 20-lecia samorządu to czas podsumowań, analiz, dokonań i 
refleksji .Wiele zostało zrobione i wiele jest do zrobienia, nowe czasy sta-
wiają nowe wyzwania, ciągle uczymy się i ciągle wszyscy dążymy do po-
prawy jakości życia w Mieście i Gminie Kolbuszowa.

Andrzej Selwa

Burmistrz I kadencji Kazimierz Czepiela wspomina początki samorządu

Odznaczeni „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”
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31 maja 2010r. w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszo-
wej Górnej odbył się Happening dla Przedszkolaków  „Czy-
ste powietrze wokół nas”. W bieżącym roku do wspólnej 
manifestacji organizowanej w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Bez Tytoniu zaproszono najmłodsze pokole-
nie  – przedszkolaków.

W imprezie wzięły  udział dzieci , opieku-
nowie i rodzice z 11 przedszkoli z powiatu kolbu-
szowskiego. Spotkanie było wspólnym nawoływa-
niem do dbałości o ekologię i zdrowy styl życia.

Patronat honorowy nad happeningiem ob-
jął Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Burmistrz 
Kolbuszowej oraz Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Kolbuszowej. Patronat medialny 
sprawowało Radio Cmolas, Tygodnik Regionalny 
„Korso” oraz Przegląd Kolbuszowski.

Dzieci tańcząc, śpiewając i recytując zapra-
szały  do uśmiechu, zdrowego odżywiania się oraz 
życia w czystym środowisku .W ramach happenin-
gu odbyło się ogłoszenie wyników Powiatowego 
Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków „Muzycz-
ne jabłuszka” oraz wręczenie nagród dla przed-

Happening „Czyste Powietrze Wokół Nas” 

Występy Przedszkola Publicznego z Kolbuszowej Dolnej

szkoli uczestniczących w przesłuchaniach festiwalowych, które miały miej-
sce 20 kwietnia 2010r. 

 Jury Festiwalu w składzie: Katarzyna Cesarz , Jarosław Mazur, Krzysz-
tof Kłoda postanowiło przyznać: I miejsce – Przedszkole Samorządowe w 
Dzikowcu ,II miejsce – Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej oraz 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „A-B-C 1-2-3” w Trześni, III – miejsce 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Kolbuszowej, Wyróżnienia- Przedszkole Pu-
bliczne w Weryni oraz Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej.

 Dzięki dobrej współpracy partnerskiej wszystkich Gmin i Miasta Kol-
buszowa w powiecie oraz partnerskiemu wsparciu Regionalnej Fundacji Roz-
woju „Serce” , hojności Starosty Kolbuszowskiego, Burmistrza Kolbuszo-
wej, Wójta Gminy Dzikowiec, Wójta Gminy Niwiska i Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej wszystkie 10 przedszkoli i 
dzieci biorących udział w Festiwalu otrzymało wspaniałe rzeczowe nagrody. 

Na pamiątkę wspólnej manifestacji wszystkie placówki jak i goście 
zaproszeni otrzymali słoiczek z czystym powietrzem naszej ziemi kolbu-
szowskiej. Wspólną zabawą przy muzyce mile i przyjemnie  zakończono 
happening. 

Organizatorami imprezy byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Kolbuszowej, Starostwo Kolbuszowskie, Przedszkole Publiczne Nr 
3 w Kolbuszowej oraz Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.

Barbara Nycek
Prezenty dla przedszkolaków

 Trwają prace remontowe budynku wielofunkcyjnego 
w Kolbuszowej Dolnej.

Projekt inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i zmiana spo-
sobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej” zo-
stał złożony do Urzędu Marszałkowskiego 10 Marca 2009 roku. Następnie 
po pozytywnej weryfikacji 17 Sierpnia 2009 nastąpiło podpisanie umowy.

Przypomnijmy że całkowity koszt inwestycji to 806 884,01 zł, z cze-
go wartość samych robót wynosi 791 062,76 zł.  Pomoc finansowa jaka zo-
stała gminie przyznana to 360 292 zł.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę -  firmę PDEM Sp. z o.o.  
z Niebylca. Do chwili obecnej: wykonano roboty rozbiórkowe, rozebrano 
stropy i dach a w ich miejscu powstały nowe stropy oraz postawiono mury 
poddasza. Ponadto w końcowym etapie jest budowa konstrukcji dachowej. 
Roboty które pozostały do zrealizowania to: wykonanie pokrycia dachu, ro-
boty instalacyjno-wykończeniowe, montaż instalacji sanitarnych i elektrycz-

Remont budynku wielofunkcyjnego
nych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Ułożone zostaną także podło-
gi a na ścianach pojawi się nowa elewacja. Zakończenie prac według umo-
wy przewidziano na 30 września 2010 roku.



przegląd KOLBUSZOWSKINr 201 13

Kolejny raz w Szkole Podstawowej nr 2  im. K.K. Ba-
czyńskiego w Kolbuszowej dnia 19 maja odbył się gmin-
ny konkurs matematyczny klas I-III ,, Rachmistrz 2010”.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Wszystkich uczestników i ich 
opiekunów powitał dyrektor SP nr2 Jerzy Sitko. Po zaciętej rywalizacji wy-
łoniono zwycięzców: 

,,Rachmistrz 2010”

I miejsce – Dawid Węglowski SP Widełka
II miejsce – Damian Gaweł SP Widełka
III miejsce – Konstanty Sakowski SP nr 2 Kolbuszowa
Dyrektor pogratulował laureatom zwycięstwa. Wręczył im dyplomy i 

nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne pamiątki. Nad pra-
widłowym przebiegiem konkursu i organizacją czuwały p. U. Winiarska, p. 
R. Kokoszyńska, p. A. Pawełek, p. B. Czachor, które zapewniają, że za rok 
znów ,, Rachmistrz 2011” zawita do naszej szkoły.

W dniu 13 czerwca  br. na stadionie sportowym w 
Przedborzu odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-
pożarnicze o Puchar Burmistrza Kolbuszowej.

Strażacy ochotnicy startowali w dwóch konkurencjach, sztafety po-
żarniczej 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych. Konkurencja ćwi-
czeń bojowych obejmowała: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbu-
dowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej, zbudowanie 2-linii gaśni-
czych, uruchomienie motopompy, podanie 2 prądów wody ze stanowisk ga-
śniczych, przewrócenie pachołków prądem wody.  

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi Zbigniew Chmielo-
wiec Poseł na Sejm RP, Jan Ziobro Komendant Powiatowej PSP, Józef Kardyś 
Starosta Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Krzysztof Wilk 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Serafin Komendant Gminny OSP.

Z okazji 75- lecia jednostki „złotym medalem zasługi dla pożarnic-
twa” odznaczony został sztandar OSP Przedbórz, odznaczenie za długolet-
nią służbę złotym Znakiem Związku otrzymał także strażak OSP Domat-
ków druh Józef Wilk.

Zawody sportowo- pożarnicze w Przedborzu
W zawodach wzięło udział 10 jednostek OSP z terenu gminy Kolbu-

szowa.
Wyniki zawodów w grupie męskiej
1.Kolbuszowa Górna
2.Przedbórz
3.Kolbuszowa Dolna
4.Bukowiec
5.Domatków
6.Kupno
7.Widełka
8.Huta Przedborska
9.Werynia
10.Zarębki
W grupie żeńskiej wystartowały dwie drużyny z OSP Kolbuszowa 

Górna. Organizatorami zawodów była Państwowa Straż Pożarna i Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Selwa

Puchar dla zwycięzców

Odznaczenie sztandaru
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BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. 

Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmian.) wykaz nieruchomo-
ści gruntowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę w tym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. 

Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieru-

chomościami (t. j. Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) wy-
kaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. 
działki  1827/72  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bez przetargu.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. 

Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieru-

chomościami (t. j. Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) wykaz 
nieruchomości gruntowej położonej w Kłapówce, oznaczonej nr ew. 
działki 88/1 i położonej w Nowej Wsi, oznaczonej nr ew. 68/12  prze-
znaczonej do sprzedaży w trybie  przetargu.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

12 czerwca odbyła się kolejna,VIII sesja 
rajców z Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na spo-
tkaniu w Miejskim Domu Kultury młodzi sa-
morządowcy podjęli kilka ważnych tematów. 
W programie obrad znalazły się m.in. sprawy 
dotyczące sportu i ochrony środowiska. 

Najważniejszą częścią ostatniej sesji w tym roku szkol-
nym, było podsumowanie działalności V kadencji MRM.W 
obradach udział wzięli oprócz radnych i ich opiekunów Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej Krzysztof Wilk 
oraz Inspektor ds. Oświaty Ireneusz Kogut.

Jednym z głównym punktów sesji było podanie do wia-
domości wyników z  Międzyszkolnych Rozgrywek Sporto-
wych „Trzymaj formę”, które odbyły się 13 maja ZS Nr 2 w 
Kolbuszowej. Ponadto przedstawiono rezultaty zorganizo-
wanych przez klub sportowy „Salamandra” oraz Młodzieżową Radę Miej-
ską „Marszów na orientację”. Kolejnym tematem obrad było zaprezentowa-
nie przez rajców z każdej szkoły wyników akcji pod nazwą „Chrońmy Zie-
mię nasz wspólny dom” propagującej ochronę środowiska. Radni odczyta-
li swoje sprawozdania udokumentowane zdjęciami. 

 W trakcie sesji podsumowano również dwuletnią pracę poszcze-
gólnych komisji działających w Radzie. Młodzi rajcy za swoje zaangażo-
wanie w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży z terenu 

Młodzieżowa Rada Miejska
zakończyła kadencję

gminy otrzymali pamiątkowe podziękowania od Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Wilka. 

Ostatnim punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr. XLIII/331/ w sprawie MRM Rozdz. 4 § p ptk. 1. – na radnego MRM może 
kandydować uczeń z kl. V szkoły podstawowej oraz kl. I i II gimnazjum.

S.J.
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P O W I A T O W Y
p r z e g l π d

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

Osiem dużych samochodów dostawczych pełnych 
przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowa-
nia trafiło w ubiegłym tygodniu do powodzian z powiatu 

tarnobrzeskiego.

Od czwartku 20 
maja Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
oraz Starostwo Powia-
towe w Kolbuszowej 
prowadzi akcję pomocy 
dla osób poszkodowa-
nych w wyniku powo-
dzi. Dary przyjmowane 
są w siedzibie PCPR, w 
budynku Starostwa Po-
wiatowego, pokój 119, 
od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. od 8.00 do 

15.00, koordynatorem akcji jest  Katarzyna Chudzik, kierownik PCPR w 
Kolbuszowej. 

Nasz powiat był praktycznie pierwszym, który odpowiedział na proś-
bę o pomoc. Prośba ta wpłynęła z tarnobrzeskiego PCPR-u w piątek  21 
maja i już tego dnia, po południu wysłaliśmy pierwszy transport darów do 
ośrodka w Grębowie, gdzie przebywa ponad 90 osób ewakuowanych z tere-
nu objętego powodzią. Ludzie ci zostali praktycznie pozbawieni wszystkie-
go, co mieli, dlatego w pierwszej kolejności potrzebne były przede wszyst-
kim podstawowe środki higieny osobistej. I tu na wysokości zadania stanę-
ły kolbuszowskie apteki, które na naszą prośbę przekazały niezbędne rze-
czy dla powodzian. 

Ofiarnością w pierwszych dniach akcji wykazali się także pracowni-
cy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz Po-
wiatowego Urzędu Pracy, którzy spontanicznie przeprowadzili między sobą 
zbiórkę pieniędzy. Za uzyskane w ten sposób środki mogliśmy szybko za-
kupić i przekazać niezbędne przedmioty odpowiadając na konkretne zapo-
trzebowania osób ewakuowanych. W takich sytuacjach bardzo ważne jest 
szybkie reagowanie, a pomoc żeby była skuteczna musi odpowiadać na za-
potrzebowanie osób poszkodowanych.

Do kolbuszowskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spły-

Mieszkańcy mają serce i gest
wały także dary ofiarowane przez mieszkańców naszego powiatu. - Dary te 
zbierane były w kolbuszowskich sklepach, ale można też było przynosić je 
bezpośrednio do Starostwa.

Wśród przekazanych darów było praktycznie wszystko. – od poście-
li, ubrań, bielizny osobistej, wody i żywności po środki czyszczące i myją-
ce. Mieszkańcy naszego powiatu wykazali się nadzwyczajną  hojnością. Jak 
się okazuje na wysokości zadania stanęły także kolbuszowskie firmy. Wie-
lu przedsiębiorców bardzo aktywnie zaangażowało się w pomoc powodzia-
nom i na naszą prośbę przekazało im niezbędne do funkcjonowania rzeczy. 
Dary były przekazywane bezpośrednio na teren powiatu tarnobrzeskiego i 
tam zostały rozdysponowane pomiędzy potrzebujących.

Wszystkim ofiarodawcom należą się gorące podziękowania! Chcę tak-
że zapewnić, że nasza pomoc trafia do osób, które naprawdę jej potrzebu-
ją. Jednocześnie informuję, że akcja trwa nadal, a w chwili obecnej na tere-
nach objętych powodzią najbardziej potrzebne są środki czyszczące, buty 
i rękawice gumowe, łopaty, mopy, wiadra itp., ponieważ zaczyna się wiel-
kie sprzątanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Kolbu-
szowej prowadzi akcję pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

PODZIĘKOWANIE

 „Starosta Kolbuszowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej kierują serdeczne podziękowania dla wszystkich 
mieszkańców powiatu oraz firm i instytucji, które zaangażowały się w pomoc dla osób dotkniętych skutkami ostatniej powodzi. Dzięki 

Państwa współpracy  i ofiarności do potrzebujących trafiło już około 16 ton darów w postaci: wody, żywności, środków czystości, pościeli, 
odzieży i innego sprzętu. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

 Chętnych do dalszej pomocy powodzianom informujemy, że zbiórka darów trwa nadal w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
budynku Starostwa Powiatowego, w godz. od 8.00 do 15.00”

Z wyrazami szacunku
Kierownik PCPR 

Katarzyna Chudzik
Starosta Kolbuszowski 

Józef Kardyś
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SKŁADAMY GORĄCE PODZIĘKOWANIA DLA 
DARCZYŃCÓW:

Sklep medyczno - stomatologiczny Szypuła Maria, Kolbuszowa; 
ul. Bytnara 35/37. 
Ess-med. NZOZ ul. Tyszkiewiczów 5, Kolbuszowa. 
Paks. Art. papiernicze i biurowe, ul. Piekarska 11, Kolbuszowa. 
Apteka Furmańska Halina. ul. Obrońców Pokoju 17, 
Kolbuszowa. 
Apteka Bursztynowa. Galeria STOKROTKA. ul. Rzeszowska 6 
Kolbuszowa. 
Apteka „Arnika”, ul. Tyszkiewiczów 5, Kolbuszowa. 
Apteka M. Korbecka, ul. 11-go Listopada 13, Kolbuszowa. 
F.W. „KIS” ul. Obrońców Pokoju 106 c, Kolbuszowa. 
Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, ul. Handlowa 3, 
Kolbuszowa. 
PKPS w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 3. 
„Kol-Kart” S.C. Kolbuszowa, ul. Kolejowa 10. 
WALOR - Hurtownia techniczna. ul. Handlowa 3, Kolbuszowa. 
ELMAR PLUS ul. Handlowa 3, Kolbuszowa. 
Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego „ORZECH” Sp. z 
o.o. ul. Rzeszowska 7, Kolbuszowa. 
Solbet Kolbuszowa S.A., ul. Kolejowa 10, Kolbuszowa.  
Hurtownia Centrum Plus sp. z o.o. ul. Towarowa 4, 
Kolbuszowa. 
Sklep Odzieżowy Gdowik Joanna, ul. 11 Listopada 9, 
Kolbuszowa. 
Sklep Odzieżowy Duet ul. Obrońców Pokoju 8, Kolbuszowa. 
„Ania” s.c. ul. Żytkowskiego 4, Kolbuszowa. 
„Royal Collection” sklep odzieżowy ul. Tarnobrzeska 155, 
Kolbuszowa. 
EDEN NET GROUP Janusz Wiącek, Przedbórz 261, 
Kolbuszowa. 
HARCERZE, WOLONTARIUSZE.

Sklepy zbiórka:

Intermarche - Bonette Sp. z o.o. Kolbuszowa, Partyzantów 2. 
„Jedynka” S.A. Kolbuszowa ul. Ks. Ruczki 1. 
Delikatesy Centrum ul. 11 listopada 6, Kolbuszowa. 
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska - Dom 
Handlowy Sezam ul. 11 Listopada 5, Kolbuszowa. 
Centrum Handlowe Orzech ul. 11 listopada 3, Kolbuszowa. 
„Daniel” S.C. ul. Obr. Pokoju 2/4, Kolbuszowa. 
Sklep wielobranżowy „U Gajdy”. ul. Tarnobrzeska 100, 
Kolbuszowa. 

Stokrotka Kolbuszowa. ul. Rzeszowska 6, Kolbuszowa.

11 czerwca 2010 roku na terenie zielonej klasy szkół-
ki leśnej w Świerczowie odbyło się rozdanie nagród w VII 
konkursie plastycznym „Leśne arcydzieła”.

Na początku 2010 roku Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej wspól-
nie z Nadleśnictwem Kolbuszowa ogłosiło pod patronatem Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Chmielowca konkurs plastyczny. Hasłem przewodnim siódmej 
wspólnej zabawy są Leśne arcydzieła – czyli kreacje stworzone przez las.

Zabawa skierowana była do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych 
z terenu działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa i Powiatu Kolbuszowskie-
go.  Prace, których spłynęło do Nadleśnictwa Kolbuszowa w ilości 301 sztuk 
wykonane jedną z czterech technik tj. malarstwo, collage, grafika i rysu-
nek dnia 19 maja 2010 roku oceniła Główna Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Natalia Wrona, Agata Skowron, Janusz Posłuszny, Grzegorz Ziemiań-
ski, Jan Wozowicz. Jury wybrało i nagrodziło 37 prac z 25 szkół podstawo-
wych. Jednak to nie było łatwe zadanie – dodaje Janusz Posłuszny pracow-
nik Nadleśnictwa Kolbuszowa, gdyż wszystkie prace w swoisty sposób uka-
zywały piękno leśnych zakamarków.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się na terenie szkółki leśnej w 
Świerczowie. Nagrodzeni oraz zaproszeni goście podziwiali występ dzieci 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, którzy zaprezentowali 
przedstawienie „Cztery Żywioły”. Pokaz wiatru, wody, ziemi i ognia znako-
micie wpisał się w krajobraz leśny i został nagrodzony gromkimi brawami. 
Jak również występ Roberta Rumaka (laureata wielu przeglądów piosenki) 
, który zaśpiewał dla zgromadzonych piosenkę pt. „Pocahontas”.

Nagrodzonych zostało 37 młodych artystów, którym wręczyli nagro-
dy organizatorzy konkursu - Pan Kazimierz Kriger Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Kolbuszowa oraz Pan Waldemar Macheta V-ce Starosta Powiatu Kol-
buszowskiego. Nagrody specjalne ufundowali i przekazali na rozdaniu na-
gród także Pani Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska, Pan Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej, Pan Eugeniusz Galek Wójt Gminy Cmolas, Pani Au-
gustyna Płaza w imieniu Pana Krzysztofa Klechy Wójta Gminy Dzikowiec 
oraz Pani Małgorzata Obara w imieniu Pana Jerzego Wilka Wójta Gminy 
Majdan Królewski. Serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu 
przekazał również Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. 

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i wspólnym degustacją lodów.
Prace młodych adeptów malarstwa można oglądać w Galerii 220 Sta-

rostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej, gdzie jest ich wystawa. 

Organizatorzy już dziś za-
praszają do udziału w VIII kon-
kursie plastycznym, który zo-
stanie ogłoszony na początku 
2011  roku.

Lista osób nagrodzonych 
w VII konkursie plastycznym 
„Leśne arcydzieła”: 

1. I. Grand – Prix
- najbardziej wyróżniają-

ce się prace
1.  Karolina Markusiewicz 

- SP nr 2 w Kolbuszowej

Rozstrzygnięto
VII konkurs
plastyczny
„Leśne arcydzieła”

Wręczenie nagród przez Wicestarostę Kolbuszowskiego Waldemara Mache-
tę zwyciężczyni Grand Prix Karolinie Markusiewicz.

2.  Mateusz Potępa - SP w Niwiskich
3.  Aleksandra Seremet - SP w Zielonce
II. w kategorii Rysunek
klas IV
1.  Katarzyna Posłuszny - SP w Kupnie
2.  Klaudia Ofiara - SP w Trześni
klas V
1.  Tomasz Kościółek - SP w Weryni
2.  Szymon Mokrzycki - SP nr 1 w Kolbuszowej
klas VI
1. Marcelina Wołosz - SP w Majdanie Królewskim
2. Kazimierz Puzio - SP w Starym Narcie
3. Natalia Bednarz - SP w Jeżowem-Centrum
III. w kategorii Grafika
klas IV
1. Mateusz Wielgosz - SP w Zielonce
2. Wojciech Mazur - SP w Siedlance
2. Dominika Rębisz - SP w Brzostowej Górze
klas V
2. Barbara Stec - SP w Cmolasie
klas VI
1. Magdalena Karkut - SP w Trzęsówce
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Dnia 27 maja 2010r. odbyła się uroczysta XL sesja Rady 
Gminy w Niwiskach poświęcona XX – leciu Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce.

W sesji udział wzięli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Sta-
rosta Kolbuszowski – Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbuszowski – Waldemar 
Macheta, Ks. Prałat Wiesław Augustyn- Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja 
w Niwiskach, Radni samorządu powiatowego z terenu gminy Niwiska : Sta-
nisław Warunek i Józef Prymon, Wójt Gminy kadencji II do IV – Piotr Ski-
ba, Radni Rady Gminy w Niwiskach wszystkich kadencji, Kierownicy jedno-
stek organizacyjnych, sołtysi i pracownicy samorządowi. Uroczystą sesję po-
przedziła Msza Święta dziękczynna, za 20 lat Samorządu Gminy, w intencji 
zmarłych i żyjących samorządowców oraz całej społeczności Gminy Niwi-
ska, która została odprawiona przez Ks. Prałata Wiesława Augustyna w Ko-
ściele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach. Uroczysta sesja odbyła się w świetlicy 
remizy OSP w Niwiskach, połączona z okolicznościowymi wystąpieniami i 
podziękowaniami za wkład włożony w rozwój Gminy Niwiska.

Jubileusz XX lecia samorządu to czas podsumowań, analiz dokonań i 
refleksji .Wiele zostało zrobione i wiele jest do zrobienia jak wynika z prezen-

Uroczysta sesja Rady Gminy w Niwiskach
poświęcona XX – leciu Samorządu Terytorialnego 

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel składa wyrazy podziękowania na ręce 
Radnego Powiatu Kolbuszowskiego Józefa Prymona za wspólną pracę na 
rzecz rozwoju Gminy Niwiska.

Z udziałem wielu zasłużonych gości odbyła się uroczysta XL sesja Rady Gmi-
ny w Niwiskach poświęcona XX-leciu Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Nagrodzeni oraz zaproszeni goście podziwiali występ dzieci z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, którzy zaprezentowali przedstawienie 
„Cztery Żywioły”.

2. Karolina Wąsik - SP w Siedlance
3. Piotr Sasor - SP w Przyłęku
IV. w kategorii Collage
klasa IV
1. Oliwia Kozak - SP w Brzostowej Górze
2. Angelika Gul - SP w Mechowcu
3. Julia Rząsa - SP w Kopciach

klas V
1. Aleksandra Seremet - SP w Zielonce
2. Natalia Dłużyńska - SP w Komorowie
3. Tomasz Skiba - SP w Trzęsówce
klas VI
1. Beata Dziuba - SP w Kopciach
V. w kategorii Prac Malarskich
klas IV
1. Karolina Markusiewicz - SP nr 2 w Kolbuszowej
2. Łukasz Pasek - SP w Wilczej Woli
3. Paweł Grochola - SP w Mazurach
3. Eliza Siębor - SP w Dzikowcu
klasa V
1.  Patrycja Słowiak - SP w - SPiach
2.  Natalia Karkut - SP w Komorowie
2.  Patrycja Buras - SP w Majdanie Królewskim
3.  Anna Mazan - SP w Bukowcu
3.  Sylwia Wilk - SP w Dzikowcu
klasa VI
1. Mateusz Potępa - SP w Niwiskach
2. Klaudia Kitrys - SP nr 2 w Kolbuszowej
2. Patryk Wesołowski - SP w Weryni
3. Patrycja Czachor - SP w Dzikowcu
3. Aneta Wąsik - SP w Kolbuszowej Górnej
VI. Nagrodzono prace z oddziałów specjalnych:
1. Magdalena Opalińska - SP w Kolbuszowej Dolnej
2. Andżelika Ożóg - SP w Kolbuszowej Dolnej.

tacji najważniejszych osiągnięć XX lecia przedstawionych przez Wójta Gmi-
ny Niwiska Elżbietę Wróbel.

W swoich wystąpieniach Wójt Gminy poprzednich kadencji Piotr Skiba, 
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czachor podzielili się swoimi wspo-
mnieniami o początkach samorządu, warunkach pracy, opowiadali o swoich 
sukcesach, a także trudnościach jakie napotykali. 

Z okazji XX lecia Samorządu Terytorialnego i Dnia Samorządowca Rad-
nym wszystkich kadencji, Sołtysom, Kierownikom i pracownikom jednostek 
organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy złożono podziękowania za 
ofiarną służbę ludziom, rzetelną pracę dla Gminy Niwiska oraz życzenia nie-
słabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej 
pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata pracy samorządowej będą wy-
pełnione sukcesami, a społeczna akceptacja przyniesie radość i zadowolenie.
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Osoba do kontaktu:
Anna Jarosz
Promocja i Kultura Powiatu

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

P O W I A T O W Y

p r z e g l π d

tel. 17 22 75 833, e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 

Trwa realizacja przez 
Powiat Kolbuszowski pro-
jektu współfinansowane-
go ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego pn. „Pod-
niesienie jakości kształce-
nia w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej 
poprzez modernizację in-
frastruktury edukacyjnej 
i dydaktycznej”.

Projekt obejmuje: moderni-
zację i wyposażenie pięciu pra-
cowni kształcenia zawodowe-
go oraz rozbudowę Sali gimna-
stycznej o siłownię z przebudo-
wą istniejącego zaplecza sanitar-
no – technicznego na ZST w Kol-
buszowej. Oprócz zadań inwesty-

Trwa realizacja inwestycji w ZST

W chwili obecnej trwa rozbudowa Sali gimnastycznej o siłownię oraz przebu-
dowa zaplecza sanitarno-technicznego.

cyjnych projekt obejmuje również wyposażenie ZST w sprzęt i materia-
ły dydaktyczne i edukacyjne: zakup wyposażenia ogólnodydaktyczne-
go, pracowni mechanicznej i budowlanej (5 pracowni), zakup obrabia-
rek CNC dla celów dydaktycznych, zakup specjalistycznego wyposa-
żenia dydaktycznego pracowni materiałów budowlanych, zakup apara-
tów dydaktycznych do pracowni technicznych budownictwa, zakup sys-
temu dydaktycznego do nauki programowania obrabiarek sterowanych 
numerycznie, zakup sprzętu sportowego do siłowni. Łączny koszt  za-
dań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2009-2010 
wynosi 2.243.719 zł. Dofinansowanie z EFRR powyższych zadań wy-
nosi 1.541.937 zł. 

Dnia 22 czerwca br. w Komorowie odbył się technicz-
ny odbiór drogi nr 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie 
– Majdan Królewski.

Droga została zmodernizowana przy współfinansowaniu  Gminy Maj-
dan Królewski w wysokości 442,500 zł, dotacji z MSWiA i środków wła-
snych powiatu w wysokości 445,882 zł. 

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej polegała na remoncie 
drogi na długości 3 218 mb za łączną kwotę 888,382 zł. Wyremontowany 
odcinek będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców.

Nowa nawierzchnia w Komorowie

Nowa nawierzchnia w Komorowie.



przegląd KOLBUSZOWSKINr 201 19

Orkiestra jest, była i będzie!
W niedzielę 30 Maja br. w Kolbuszowej odbyły się 

koncerty orkiestr dętych w ramach Kolbuszowskich Spo-
tkań Orkiestrowych im Walentego Kaziora.

W koncertach wystąpiły: Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej, Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kolbuszowej i Krakowska Orkiestra Staromiejska. Tegoroczne wystę-
py orkiestr zbiegły się z 200 rocznicą urodzin Fryderyka Chopina i 60 
rocznicą powstania Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej. Oficjalnie Kolbuszowskie Spotkania Orkiestrowe rozpoczęła 
Msza Św. w kościele p.w. Św. Brata Alberta  z oprawą muzyczną orkiestr. 
Msza Św. została odprawiona w intencji muzyków i dyrygentów kolbu-
szowskich orkiestr, którzy tworzyli i tworzą lokalną tradycję muzyczną.

Po Mszy Św. uroczystości przeniosły się do Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej, gdzie zostały odsłonięte 3 pamiątkowe tablice: 

W DWUSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN FRYDERYKA CHO-
PINA – 1810-1849 WIELKIEMU POLSKIEMU KOMPOZYTORO-
WI - KOLBUSZOWIANIE

W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA ORKIESTRY 
DĘTEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOLBUSZOWEJ JEJ ZA-
ŁOŻYCIELOWI JANOWI STYDZE – 1923-2007 KAPELMISTRZO-
WI I TRĘBACZOWI ORKIESTRY – KOLBUSZOWIANIE

W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI WALENTEMU KA-
ZIOROWI – 1917-1990 DŁUGOLETNIEMU KAPELMISTRZOWI, 
WYCHOWAWCY WIELU POKOLEŃ MUZYKÓW ORKIESTRY DĘ-
TEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY – KOLBUSZOWIANIE, KOL-
BUSZOWA 2010

Tablice odsłaniali kolejno Aleksandra Niezgoda Dyrektor PSM I 
st. w Kolbuszowej, córka Jana Stygi Halina Wróbel wraz z Krzyszto-
fem Wilkiem Przewodniczącym Rady Miejskiej, córka i siostra Walen-
tego Kaziora Jadwiga Płońska i Jadwiga Sokołowska wraz z Janem Zubą 
Burmistrzem Kolbuszowej.

W dalszej części imprezy na estradzie plenerowej przy Miejskim 
Domu Kultury orkiestry dawały indywidualnie i wspólnie koncerty pod 

batutą Aleksandry Nie-
zgody, Krzysztofa Kłody 
i Wiesława Olejniczaka.

Specjalne gratula-
cje przekazano od Mi-
rosława Karapyty Wo-
jewody Podkarpackie-
go i Marka Jastrzębskie-
go Dyrektora Wojewódz-
kiego Domu Kultury w 
Rzeszowie w liście skie-
rowanym do Orkiestry 
Dętej  MDK, kapelmi-
strza Krzysztofa Kłody 
i Wiesława Sitko Dyrek-
tora MDK

O r k i e s t r a  D ę t a 
Miejskiego Domu Kul-
tury świętuje w tym roku 
60 rocznicę swojego ist-
nienia.

Okolicznościowe nagrody wręcza Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Krzysz-
tof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej

Osłonięcie pamiątkowych 
tablic

cd na str. 20
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197 153 zł -  to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tury i Środowiska, 

20 194 zł - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej,

11 597 zł - środki z budżetu Gminy Kolbuszowa.
W przewodniku promującym szlaki rowerowe znajdziemy przebieg 

oraz długość tras, przewidywany czas przejazdu, aktualny kilometrarz po-
konywany przez rowerzystę a także liczne fotografie zwiedzanych obiek-
tów. Na ostatniej stronie zamieszono mapkę formatu A2 z dokładną trasą 
przejazdu i nazwami miejscowości. Folder został wydany w polsko-angiel-
skiej wersji językowej. 

Na trasach rowerowych turyści będą mieli okazję zobaczyć liczne za-
bytki architektoniczne i sakralne m.in. skansen, pałac w Weryni, okolice re-
zerwatu „Zabłocie”, ścieszkę przyrodniczą „Białkówkę”, „Świerczówkę” a 
także obszary leśne i rezerwaty przyrody. Przy szlakach zostały wykonane 

cztery miejsca postojowe wraz z małą architekturą w miejscowościach: We-
rynia, Kłapówka, Huta Przedborska i Poręby Kupieńskie.

Szlaki biegną głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ru-
chu drogowego. Są to zarówno drogi prowadzące przez las, jak i drogi bie-
gnące przez wsie i pola.

Zapraszamy na szlaki wszystkich miłośników pieszych i rowerowych 
eskapad!

S.J.

Kolbuszowa oraz jej najbliższe okolice stwarza-
ją znakomite warunki do uprawiania turystyki rowero-
wej. Z myślą o miłośnikach aktywnego wypoczynku połą-
czonego z kontaktem z przyrodą, wytyczono i oznakowa-
no na terenie gminy 4 szlaki rowerowe oraz wydano fol-
der „Szlaki turystyki rowerowej w Gminie Kolbuszowa”  
w ramach projektu „Kanalizacja ruchu turystycznego na 
obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”. 

Koncepcja budowy i modernizacji małej infrastruktury służącej za-
bezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną ingerencją człowie-
ka powstała w połowie ubiegłego roku. Przedstawiciele Nadleśnictwa Gło-
gów, Mielec, Nowa Dęba, Rudnik i Kolbuszowa oraz Gmina Kolbuszowa 
i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowali projekt łączący 
ścieżki przyrodnicze, miejsca odpoczynku i zielone klasy w jeden wspól-

ny szlak. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona leśnych eko-
systemów oraz cennych zakątków Puszczy Sandomierskiej przed presją tu-
rystyczną ze strony mieszkańców miejskich aglomeracji. Wszystkie obiek-
ty punktowe – miejsca postojowe według projektu zostaną połączone jed-
nym przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, z 
czego 55 km znajduje się na terenie gminy. Łączny koszt inwestycji wyno-
si ponad 2,5 mln zł. 228 944 zł to łączna kwota wykonanych prac w Gmi-
nie Kolbuszowa, z czego:

Rowerem przez Kolbuszową

Miejsca, gdzie trasa zmienia kierunek oznaczone są strzałkam Punkt odpoczynkowo-postojowy w Porębach Kupieńskich

Kapelmistrzowie orkiestry MDK
1950-1954 Jan Styga
1954-1990 Walenty Kazior
1990 Jerzy Wrona
1990-1996 Wiesław Minich
1996- 2003 Aleksandra Niezgoda 
2000 Bronisław Niezgoda
2003-2004 Bogdan Żądło
2004-2010 Krzysztof Kłoda
Z okazji jubileuszu, okolicznościowe podziękowania złożyli rów-

nież Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Krzysztof Wilk Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. Zostały one przekazane osobom związanym z Orkie-

strą Dętą Miejskiego Domu Kultury w tym Jadwidze Płońskiej i Halinie 
Wróbel. Nagrody otrzymali Aleksandra Niezgoda, Krzysztof Kłoda, Je-
rzy Wrona, Wiesław Minich, Henryk Puk.

Specjalną nagrodę dla najdłużej grającego muzyka Orkiestry Dętej 
MDK Stanisława Sidora przekazała Jadwiga Płońska.

Podczas uroczystości odbyła się kwesta dla powodzian,  gdzie do 
licytacji wystawiono zabytkową trąbkę i konewkę przekazaną przez Wie-
sława Sitko Dyrektora MDK. Licytacje wygrał Jan Zuba Burmistrz Kol-
buszowej.

Na estradzie zagrał zebranym zespół Golden Time, przeprowadzo-
no także quizy dla publiczności z nagrodami dotyczące wiedzy o Fry-
deryku Chopinie i Kolbuszowskiej Orkiestrze Dętej. Imprezę zakończy-
ła zabawa taneczna.

Andrzej Selwa

cd ze str. 19
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na nim swoje zdolności artystyczne w dwóch kategoriach – muzycznej i pla-
stycznej. Po występach wokalnych oraz przedstawieniu tanecznym w wyko-
naniu uczniów Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, można było obej-
rzeć nagrodzone prace konkursu plastycznego „Żywioły”. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczy-
li m.in. Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Ireneusz Kogut Inspektor Oświa-
ty, Elżbieta Mikołajczyk Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ideą przeglądu jest promowanie twórczości osób niepełnosprawnych. 
Jednak fundamentalny cel stanowi integracja osób niepełnosprawnych ze śro-
dowiskiem lokalnym i nawiązywanie współpracy placówek pracujących na 
rzecz wyrównywania szans.

S.J

Dzień Kultury Europejskiej
w Zespole Szkół Nr 1w Kolbuszowej

Dnia 31.05.2010r. w Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej 
odbył się w Dzień Kultury Europejskiej.

Uroczystość przygotowali uczniowie szkoły podstawowej klas I, V-VI 
oraz gimnazjum klas I-III pod czujnym okiem pań: Beaty Kobylarz, Urszu-
li Szepieniec, Haliny Fryc-Drałus oraz Magdaleny Kadłubiec. Nad oprawą 
muzyczną sprawował pieczę pan Maciej Kosztyła.

Podczas tego dnia uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali hi-
storię, geografię, kulturę krajów Unii Europejskiej: Anglii, Niemiec, Wło-
szech, Grecji, Hiszpanii, Polski, a gimnazjaliści zorganizowali Europejski 
Mini Playback Show. Wśród wykonawców nie zabrakło gwiazd światowej 
sławy, np. The Beatles, Michael Jackson, OFFSPRING. Jednak największym 
uznaniem widzów cieszyły się występy naszych polskich grup muzycznych, 
np. Bayer Full, Czarno-Czarni.

Młodzi artyści wykazali się własną kreatywnością, poczuciem ryt-
mu oraz doskonałym aktorstwem. Widownia zauważyła ich zaangażowa-
nie i nagrodziła burzą oklasków, zaś pani dyrektor Ilona Iwaniak wręczyła 
im skromne upominki.Dzień kultury europejskiej w zespole szkół nr 1 w Kolbuszowej

Z Mielca, Rzeszowa, Frysztaka, Rudnika nad Sanem, 
Strzyżowa oraz Krosna przyjechały do Kolbuszowej dzie-
ci i młodzież niepełnosprawna. Okazją do spotkania był 
VI Wojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. Dodatkowymi gośćmi były maluchy z 
przedszkola w Kolbuszowej Dolnej. Ta radosna impreza 
została po raz pierwszy zorganizowana w 2005 r. Od tam-
tej pory odbywa się co roku. 

9 czerwca wychowankowie z placówek i ośrodków kształ-
cenia specjalnego z kilku miast województwa podkarpackie-
go spotkali się na placu przed Szkołą Specjalną w Kolbuszowej, któ-
ra tradycyjnie była organizatorem imprezy. Tegorocznym tema-
tem przewodnim były żywioły – ogień, ziemia, woda, powietrze.  
        Festiwal miał charakter przeglądu. Dzieci i młodzież zaprezentowały 

VI Wojewódzki Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
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„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł;
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie”.
Phil Bosmans

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej składa 
serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Dnia Dziecka”. Im-
preza ta odbyła się 05.06.2010 r. na Stadionie Sportowym w Weryni. Wzięło 
w niej udział 101 dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka, z te-
renu Miasta i Gminy Kolbuszowa. Dzieci aktywnie, spontanicznie           i z 
wielką radością uczestniczyły w przygotowanych dla nich grach i zabawach 
z nagrodami. Poczęstowane zostały kiełbasą z rożna, lodami, pączkami i na-
pojami. Na koniec imprezy otrzymały  paczki ze słodyczami. 

Imprezę zorganizowano po raz 20 - ty dzięki hojności ofiarodawców. 
Na nasze konto wpłynęło 3.630, 00 zł. Otrzymaliśmy również artykuły żyw-
nościowe i opakowania na paczki. Za pieniądze zakupione zostały: kiełba-
sa, lody, napoje, słodycze do paczek oraz artykuły szkolne.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, wrażliwość i zro-
zumienie.

Kierownik i pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

Ofiarodawcami byli:
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, Spółdzielnia Zaopatrzenia i 

Zbytu „SCH” w Kolbuszowej – Stefan Batory, Witold Dziuba, Jerzy 
Szadkowski, Józef Kardyś, Armet – Adam Fitał, Waldemar Macheta, 

Podziękowania

Walor - Witold Fryc, Andrzej Nowak, Zbigniew Chmielowiec, Jan Wią-
cek, Marian Kiwak, Ryszard Kogut, Witold Węgrzyn, Pracownicy Sądu 
Rejonowego w Kolbuszowej, Maria i Mieczysław Maziarz, Jarosław Ra-
gan, „Caritas” - Ewa Wójcicka, Ewa Szypuła – Stąpor, Cmol – Tank – 
Grażyna Halat, Ryszard Dutkowski, Aleksandra i Zbigniew Strzelczyk, 
Pizzeria „Black – Jack” - Jacek Gawroński, Ewa Kozłowska – Fus, Ewa 
Zioło, Halina Furmańska, Regionalna Fundacja Rozwoju Serce, Piotr 
Kardyś, SOLBET – Mieczysław Soboń, Anna Wilk, „Orzech” - Małgo-
rzata Orzech, „Biss” - Barbara Skowrońska.

Dzień Dziecka

Dnia 21maja 2010 roku w ZS Nr2  w Kolbuszowej  od-
były się gminne rozgrywki sportowe pod nazwą „Trzymaj 
formę” organizowane przez MRM.

W myśl hasła 
„W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”  pro-
mowano w ten spo-
sób zdrowy tryb ży-
cia wśród  młodzie-
ży  oraz integrowano 
środowiska szkolne 
naszej gminy. W tym 
roku rozgrywki cie-
szyły się dużą popu-
larnością ,bo uczest-
niczyło w nich 90 
uczniów szkół pod-
stawowych i gimna-
zjów.

Konkurencje 
sportowe przygoto-
wała mgr Aleksandra 
Zielińska a wymaga-
ły one od zawodni-

Międzyszkolne rozgrywki sportowe
„Trzymaj formę”

Zwycięzcy rozgrywek

ków zwinności ,sprytu i ogólnej sprawności. O wynikach decydował  czas 
uzyskany przez wszystkich zawodników z danej drużyny. Komisja wyłoni-
ła następujące miejsca:

W kategorii: drużyny gimnazjalne
I miejsce Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej
II miejsce Gimnazjum Nr2 w Kolbuszowej
III miejsce Gimnazjum w Kupnie
Udział : 
Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej 
Gimnazjum w Widełce

W kategorii: drużyny szkół podstawowych
I miejsce  SP Nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce SP Nr1 w Kolbuszowej
III miejsce SP w Zarębkach
  SP w Weryni
Udział :
SP w Kolbuszowej Górnej, SP w Domatkowie, SP w Bukowcu, SP w 

Kupnie, SP w Widełce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Jana Zubę Burmistrza Kolbuszowej.

Jadwiga Siwiec
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Dnia 12 czerwca 2010 r. o godz. 19:00 w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim odbył się uroczysty koncert 
z okazji Roku Chopinowskiego.

W programie koncertu m. in były: wy-
stępy laureatów Powiatowego Konkursu Cho-
pinowskiego ,,Gram Chopina”; wręczenie na-
gród zwycięzcom Powiatowych Konkursów 
Chopinowskich z dziedziny plastyki, muzy-
ki i wiedzy; koncert w wykonaniu muzyków 
Filharmonii Świętokrzyskiej Edyta Piwowar-
czyk – fortepian, Lidia Chmielewska – altów-
ka, Helena Ponomarienko – skrzypce, Iwona 
Kałużyńska – flet.

Powiatowy Konkurs Chopinowski zo-
stał objęty honorowym patronatem przez Po-
sła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Sta-
rostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia i 

Wójta Gminy Majdan Królewski Jerzego Wilka. Konkurs Chopinowski odbywał się pod hasłem: 
„Barwą i dźwiękiem w hołdzie wielkiemu kompozytorowi i pianiście Fryderykowi Chopinowi w 
dwusetną rocznicę urodzin”.

Uroczysty koncert z okazji
Roku Chopinowskiego

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Powiato-
wego Konkursu Chopinowskiego z dziedziny pla-
styki, muzyki i wiedzy. Fot. M Wołosz

Koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Świę-
tokrzyskiej. Fot. M Wołosz

Wspomnienie...

Sześć lat temu,  
11 czerwca 2004 roku,
zmarł nasz redakcyjny 

Kolega  
Stanisław Bujak.

Cześć Jego pamięci!

Pani Barbarze Wiącek
Dyrektorowi

Szkoły Podstawowej
w Przedborzu

wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu śmierci 
OJCa

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz
Pracownicy

Urzędu Miejskiego

Panu Janowi Wiąckowi
Pracownikowi

Urzędu Miejskiego
wyrazy głębokiego

współczucia
z powodu śmierci 

TEŚCIa
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

Pracownicy
Urzędu Miejskiego

Pani Barbarze Wiącek
Dyrektorowi

Szkoły Podstawowej
w Przedborzu

wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu śmierci 
OJCa

składają:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

oraz Radni Rady Miejskiej

Panu Janowi Wiąckowi
Pracownikowi

Urzędu Miejskiego
wyrazy głębokiego

współczucia
z powodu śmierci 

TEŚCIa
składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

oraz Radni Rady Miejskiej

Pani Ewelinie augustyn
Pracownikowi

MGOPS w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego

współczucia
z powodu śmierci 

Męża
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

Pracownicy
Urzędu Miejskiego
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reklama
abakus

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa

tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl

www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
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„Przegląd Kolbuszowski” 
liczy na młode talenty!!!

Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją?

 Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 
a Przegląd pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
Kontakt:  781 075 513,  604 541 286, 

17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456

017 28 37 295
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 ”PSYCHOTEST” 
   Pracownia Badań Psychologii Pracy

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

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

kom. 609 191 193

stacja kontroli Pojazdów
FHU "Bratek" Badania techniczne - Przeglądy 

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

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

SUPER OFERTA!!!
r regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym 

urządzeniu komputerowym firmy BeissBarth

BezP£atnie:
 r  sprawdzimy pełną geometrie zawieszenia 

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

tylko u nas!!!
r  serwis klimatyzacji samochodowych

r  uzupełnianie gazu  r  czyszczenie instalacji 
klimatyzacyjnych  r  filtry do wkładów 

klimatyzacji samochodowych

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

U nas na badanie techniczne 
nie musisz sie umawiać!

czynne:
poniedz. piątek - 800 -1800,

 sobota 800 - 1400
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CENTRUM
DRZWI I PANELI

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

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

ZApRASZAMY Do NoWEGo SALoNu SpRZEDAżY!

CENTRUM HANDLOWE

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

zAPRASzAMY NA UDANE zAKUPY!!!

Do Państwa DysPozycji:

www.sklepy.orzech.com.pl

DoLNa KoNDyGNacja :   Neonet 
-aGD,RtV, skutery , Komputery , 
cyfrowy Polsat „Kora” – Pościel, Ręczniki 
, art. Elektryczne – oświetlenie ,Lampy , 
Usługi Foto i wynajem limuzyn ślubnych  
,  stoisko Monopolowe .
Krawiectwo – szycie na miarę , 
przeróbki, dodatki krawieckie.

PaRtER:  art. spożywcze , chemia 
Gospodarcza, Kantor wymiany walut, 
Bankomat, apteka 

i PiĘtRo : odzież Damska i Męska ,Bielizna 
, obuwie , zabawki, Kosmetyki, Pamiątki 
okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, art. 
szkolne i Papiernicze, Biżuteria, 
art. Różne – wszystko po 5,99zł.

i i  P iĘtRo :  centrum Medyczne 
PRoMEDica , Kompleksowe usługi z 
zakresu medycyny i stomatologii  Lekarze 
specjaliści , stomatologia, Medycyna 
Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, UsG 
, Leczenie bezpłatne – Umowa z NFz. ,   
Ubezpieczenia Generali , 
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1

2

N

Z. P. U. H. 

STALBET 
Adam 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



przegląd KOLBUSZOWSKINr 201 29

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


