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" . . . w o l n a  p r a s a  j e s t 
niezbÍdnym i naj sku
tecz niej szym na rzÍ dziem 
obro ny przed ty ra niπ..."
       Le szek Ko≥a kow ski 

Ku czci bł. Ks. Jerzego

W 26 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki w Kolegiacie Kolbuszowskiej została odprawiona uroczysta Msza 
Św. Dziękczynna za beatyfikację.              Fot. A. Jarosz 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć o roli tych 
wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych lu-
dzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają po-
znawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współ-
autorami uczniowskich sukcesów.         Fot. A. Jarosz

Dzień Edukacji Narodowej

Jan Zuba - najlepszym 
Burmistrzem na Podkarpaciu

Stary Sambor miastem 
partnerskim Kolbuszowej

Stary Sambor na Ukrainie dołączył do grona miast partnerskich 
Kolbuszowej. Kolejne miasto partnerskie Kolbuszowej leży w obwo-
dzie lwowskim, jest oddalone około 40 km od granicy z Polską i 200 
km od Kolbuszowej. Stary Sambor leży nad Dniestrem i jest miastem 
liczącym niespełna  6 tyś. mieszkańców.

cd. czytaj na str. 4

cd. czytaj na str. 13

cd. czytaj na str. 5

cd. czytaj na str. 11
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Z okazji obchodów Dnia Papieskiego -10.10.2010 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Kupnie został zorganizowany VIII Gminny Festiwal Papieski dla przed-
szkoli , szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Kolbuszowa. Główne cele 
festiwalu to pogłębienie znajomości osoby i twórczości Jana Pawła II i upowszech-
nienie jej w środowisku oraz promowanie młodych talentów.

VIII Gminny Festiwal Papieski w Zespole Szkół  
im. Jana Pawła II w  Kupnie

Gorące podziękowania przekazuję dla na-
uczycieli, pracowników obsługi i Rady Rodziców 
Zespołu Szkół w Kupnie za pomoc w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu uroczystości. 

W imieniu całej społeczności szkolnej ser-
decznie zapraszam na festiwal za rok.

Elżbieta Chmielowiec

„Wy jesteście nadzieją świata”

Festiwal przeprowadzono w następujących 
kategoriach: śpiew, recytacja, prace plastyczne , 
prace pisemne. Eliminacje zostały przeprowadzo-
ne w dniu 4 października 2010 r. a udział w nich 
wzięło ok. 200 przedszkolaków , uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz nadesłano wiele 
pięknych prac plastycznych.

 W niedzielę- 10 października odbył się uro-
czysty finał, podczas którego występowali laure-
aci w poszczególnych kategoriach. Nagrody za 
zajęcie I miejsca wręczali zaproszeni goście- Ks. 
Dziekan- Prałat Kazimierz Osak, Pan Poseł Zbi-
gniew Chmielowiec , Pan Starosta Józef Kardyś, 
Wiceprzew. Rady Powiatu Pan Stefan Orzech, Pan 
Burmistrz Jan Zuba , Przew. Rady Miejskiej- Pan 
Krzysztof Wilk, Ks. Proboszcz Stanisław Krasoń 
z  Parafii Kolbuszowa Górna, Ks. Proboszcz Sta-
nisław Marczewski z  Parafii  Domatków, Ks. Ry-
szard Kiwak, Radny Powiatu Pan Jan Wiącek, 

Radni z Kupna p. Józef Jakubczyk i p. Julian Kło-
da, Sołtys p. Stanisław Czesnowki oraz dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli.  Po koncercie można było 
podziwiać wystawę prac plastycznych oraz skosz-
tować „ kremówek papieskich”

Należy podkreślić, że zainteresowanie festi-
walem, jak co roku było bardzo duże, a poziom re-
prezentowany przez uczestników wysoki.

Składam bardzo serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom festiwalu oraz ich opie-
kunomi rodzicom za wspaniałe przygotowanie 
do festiwalu. To do Was odnoszą się słowa nasze-
go wielkiego rodaka Jana Pawła II -  „Wy jeste-
ście moją nadzieją, Wy jesteście nadzieją świata”. 

Wyrazy wielkiej wdzięczności składam na 
ręce fundatorów  nagród- Pana Posła Zbigniewa 
Chmielowa, Pana Burmistrza Jana Zuby i całej 
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  oraz Ks. Dzieka-
na  Kazimierza Osaka. 

III miejsce dla Przedszkola Nr 3  
w Kolbuszowej

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej zajęło III miejsce w Konkursie Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty na najlepiej wdrożony program profilaktyki w roku 
szkolnym 2009/2010. Oprócz dyplomu wręczonego przez pana Kuratora Jacka Woj-
tasa placówka zyskała nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na za-
kup zabawek. Nagrodzony program autorstwa nauczycielki przedszkola Anety Kone-
fał dotyczył szeroko pojętej tematyki zdrowia, ekologii i bezpieczeństwa. 

Na zdjęciu organizator konkursu pani wizytator Dorota Szpunar-Eckhardt, dyrektor 
przedszkola Renata Draus oraz autorka programu Aneta Konefał
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W niedzielę 10 października br. z 
okazji Dnia Papieskiego w kościele p.w. 
Św. Brata Alberta w Kolbuszowej odbył 
się kolejny już Koncert Papieski. Od wie-
lu lat Koncerty papieskie to stały element 
kalendarza koncertowego PSM I st. w 
Kolbuszowej.

Koncert Papieski w Kościele Św. Brata 
Alberta w Kolbuszowej

Po Mszy św. o godz. 17.30 z repertuarem 
papieskim zagrała Orkiestra Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Kolbuszowej, wysłuchać można 
było Chóru Accordare przy akompaniamencie Ze-
społu Muzyki Dawnej. Koncert z racji roku Chopi-
nowskiego zakończyły utwory Fryderyka Chopina.

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej podzięko-
wał przybyłym za podtrzymywanie tradycji kon-

certów papieskich oraz wręczył Aleksandrze Nie-
zgodzie Dyrektorowi PSM I st. okolicznościową 
wiązankę kwiatów.

Organizatorami koncertu byli: Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej, Para-
fia Św. Brata Alberta oraz Burmistrz Kolbuszowej.

Andrzej Selwa

Stary Sambor miastem 
partnerskim Kolbuszowej
Stary Sambor na Ukrainie dołączył do grona miast partnerskich Kolbuszowej. 

Kolejne miasto partnerskie Kolbuszowej leży w obwodzie lwowskim, jest oddalone 
około 40 km od granicy z Polską i 200 km od Kolbuszowej. Stary Sambor leży nad 
Dniestrem i jest miastem liczącym niespełna  6 tyś. mieszkańców.

Do podpisania umowy doszło w wyniku wi-
zyty delegacji z Kolbuszowej która odwiedziła Stary 
Sambor 14 września br. na zaproszenie władz Starego 
Sambora. Podczas wizyty poruszono tematy związa-
ne ze współpracą partnerska, co spotkało się z pozy-
tywnym przyjęciem przez burmistrza Starego Sam-
bora Iwana Hrysa. Podczas wizyty na ręce burmistrza 

oraz dyrektora szkoły w Starym Samborze przeka-
zano przybory szkolne darowane przez Regionalną 
Fundację Rozwoju „Serce”, Caritas z Kolbuszowej 
oraz Gminę Kolbuszowa.

Umowa o współpracy pomiędzy Miastem Kol-
buszowa i miastem Stary Sambor została podpisana 
7 października br. w Starym Samborze przez Bur-

mistrza Kolbuszowej Jana Zubę i Burmistrza Stare-
go Sambora Iwana Hrysa podczas sesji Rady Stare-
go Sambora. Przy podpisywaniu umowy obecny był 
przedstawiciel kolbuszowskiej Rady Miejskiej w oso-
bie Vice Przewodniczącego Krzysztofa Kluzy, rad-
nych Rady Powiatu Kolbuszowskiego oraz przedsta-
wicieli kolbuszowskiego sportu i biznesu. 

Podpisana umowa jest umowa ramową, zakres 
współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje miedzy in-
nymi współpracę w następujących dziedzinach: kul-
tura i oświata, turystyka sport i rekreacja, ochrona 
zdrowia, ochrona środowiska. Niniejsza umowa bę-
dzie wymagała jeszcze podjęcia uchwały w tej spra-
wie przez Radę Miejską Kolbuszowej.

Kolejnym krokiem będzie rewizyta delegacji 
Starego Sambora w Kolbuszowej. 

Andrzej Selwa
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Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki obchodzimy w tym roku po raz 
pierwszy. Zostało ono ustanowione przez Ojca 
Świętego Benedykta XVI podczas beatyfika-
cji kapelana „Solidarności” i przypada w rocz-
nicę jego męczeńskiej śmierci, 19 paździer-
nika. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się 
w Kolbuszowej już dnia 17 października br. 
Uroczysta Msza Św. w kolegiacie Kolbuszow-
skiej p. w. Wszystkich Świętych oraz modlitwa 
różańcowa oparta na rozważaniach bł. ks. Jerze-
go - to wszystko złożyło się na niedzielne czuwa-
nie modlitewne. 

Po eucharystii przed pomnikami Sługi Boże-
go Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki zosta-
ły odmówione modlitwy, złożono wieńce i kwiaty. 

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) 
Urodził się w rodzinie rolniczej we wsi Okopy na 
Podlasiu. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Warszawie. 
Na początku drugiego roku studiów został wcie-
lony do wojska (pobór alumnów był jedną z szy-
kan władzy komunistycznej wobec Kościoła). Od-
bywał służbę w specjalnej jednostce dla klery-
ków w Bartoszycach, gdzie wyróżniał się wiel-
ką odwagą w obronie przekonań religijnych. Wte-
dy rozpoczęły się także jego kłopoty zdrowotne. 
W 1972 roku przyjął święcenia, a później peł-
nił posługę kapłańską w kilku parafiach ar-
chidiecezji (ostatnią była parafia św. Sta-
nisława Kostki, w której był rezydentem). 
Od sierpnia 1980 roku zaangażował się w powsta-
jące duszpasterstwo ludzi pracy – pielęgniarek i 
hutników. W stanie wojennym organizował po-
moc prześladowanym, a od stycznia 1982 roku 
odprawiał sławne Msze św. za Ojczyznę, podczas 
których wygłaszał religijno-patriotyczne kazania

Wkrótce stał się obiektem jawnych i zaka-
muflowanych ataków władz – nieznani sprawcy 

Ku czci bł. Ks. Jerzego
włamywali się do jego mieszkania, wrzucili tam 
ładunek wybuchowy, kilka razy niszczyli samo-
chód. Był śledzony, nieustannie przesłuchiwany, 
uczestniczył w dziwnych wypadkach samocho-
dowych. Ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban 
prowadził wobec niego oszczerczą kampanię. 
19 października, w drodze powrotnej z Bydgosz-
czy został uprowadzony, torturowany i zamor-
dowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 30 
października z zalewu na Wiśle k. Włocławka. 
Mord na księdzu wywołał wstrząs i powszech-
ne oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 
roku zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w 
wielką manifestację.

W tzw. procesie toruńskim toczącym się od 
grudnia 1984 roku do lutego 1985 roku trzej ofice-

Pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na placu Kolbuszowskiej Kolegiaty. Fot. A. Jarosz

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec składa 
kwiaty przed pomnikiem bł. Ks. Jerzego. 
   Fot. A. Jarosz

Przedstawiciele poszczególnych delegacji podczas modlitwy. Fot. A. Jarosz 

rowie SB zostali skazani za zabójstwo, a ich prze-
łożony za sprawstwo kierownicze zbrodni. Proces 
ten, podobnie jak dwa następne dotyczący tej spra-
wy, a obejmujące jako oskarżonych szefów resor-
tu, nie ujawnił wszystkich okoliczności i inspira-
torów zbrodni, co budzi do dziś liczne dyskusje.

Złoty Medal
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Kolbuszowej Elżbieta Mikołajczyk 
otrzymała z rąk Wojewody Podkarpackiego Mi-
rosława Karapyty Złoty Medali za Długoletnią 
Służbę nadany przez Prezydenta RP.

Odznaczona Złotym Medalem dyrektor PPP Elż-
bieta Mikołajczyk. Fot. Archiwum
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24 pedagogów kolbuszowskich szkół 
podczas nauczycielskiego święta otrzy-
mało Nagrody Burmistrza Kolbuszo-
wej. W środę 13 października w „Dwor-
ku” odbyło się spotkanie kolbuszowskich 
władz samorządowych z nauczyciela-
mi oraz pracownikami gminnej oświaty.

W Dniu Edukacji Narodowej burmistrz Jan 
Zuba tradycyjnie już uhonorował nagrodami peda-
gogów placówek oświatowych, którzy w kształce-
niu młodzieży odnieśli szczególne sukcesy dydak-
tyczno-wychowawcze.

W tym roku w gronie wyróżnionych nauczy-
cieli znalazło się 3 nauczycieli z przedszkoli, 9 ze 
szkół podstawowych, 7 z gimnazjów oraz 5 dy-
rektorów.

Uroczystość rozpoczęła się występem 
uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej. 
Dzieci zaprezentowały zaproszonym gościom po-
kaz mody nauczycielskiej. Uczniowie świetnie 
zagrali swoje role, za co zostali obdarowani 
gromkimi brawami, podziękowania padły rów-
nież pod adresem Ilony Iwaniak Dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 w Kolbuszowej jako współor-
ganizatora uroczystości. 

W drugiej części głos zabrał burmistrz Jan 
Zuba, kierując słowa uznania i wdzięczności do 
zgromadzonych nauczycieli za trud wkładany w 
edukację dzieci i młodzieży. Życzenia dalszych 
sukcesów pedagogicznych złożyli tego wieczory 
również: Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm 
RP, Aleksander Wilk Przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz Bogdan Blat Prezes kolbuszowskiego 
oddziału PZN.

Po przemówieniach zaproszonych gości bur-
mistrz oraz Ireneusz Kogut Inspektor Oświaty w 
uznaniu zasług edukacyjnych wręczyli nagrody, 
które otrzymali:

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Teresa Wołosz - Szkoła Podstawowa w Bu-
kowcu

Maria Nowakowska - Szkoła Podstawowa 
w Domatkowie

Elżbieta Stadnicka - Zespół Szkół w Kupnie
Agata Świętek - Szkoła Podstawowa w We-

ryni
Marzena Jagodzińska - Zespół Szkół w Wi-

dełce
Teresa Rząsa - Zespół Szkół w Widełce
Urszula Marek - Szkoła Podstawowa w 

Przedborzu
Barbara Wiącek - Szkoła Podstawowa w 

Przedborzu
Otylia Piękoś – Przedszkole Kolbuszowa 

Dolnej
Dorota Ziętek - Przedszkole nr 2
Aneta Konefał – Przedszkole nr 3
Magda Kornak – Zespół Szkół nr 2 w Kol-

buszowej
Renata Draus – Przedszkole nr 3
Barbara Wilk - Przedszkole Werynia

S.J.

Beata Reguła - Zespół Szkół nr 1 w Kol-
buszowej

Małgorzata Kosiorowska - Zespół Szkół nr 
1 w Kolbuszowej

Anna Frankiewicz - Zespół Szkół nr 1 w 
Kolbuszowej

Izabela Posłuszny – Zespół Szkół nr 2 w 
Kolbuszowej

Teresa Franczyk – Zespół Szkół nr 2 w Kol-
buszowej

Dorota Haptaś – Zespół Szkół nr 2 w Kol-
buszowej

Marta Krawczyk - Zespół Szkół nr 2 w Kol-
buszowej

Bernadeta Turek - Szkoła Podstawowa w 
Kolbuszowej Górnej

Maria Guźda - ZSS w Kolbuszowej Dolnej
Jolanta Lubera - ZSS w Kolbuszowej Dolnej
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Dzień Edukacji Narodowej  
w szkołach średnich

Moment wprowadzenia Sztandaru w ZSA-E w Weryni. Fot. W. Cesarz

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś uczestniczył w uro-
czystościach zorganizowanych z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w szkołach średnich, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat. 

Starosta złożył na ręce Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników 
Oświaty i Edukacji życzenia: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam 
życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu oso-
bistym. Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku jakimi darzę Państwa pra-
cę w szkole i w środowisku lokalnym”.

Podczas spotkania była okazja do wręczenia Nagród Dyrektora Szkoły.
Na zakończenie starosta uczestniczył w krótkiej akademii przygotowa-

nej przez uczniów szkoły. 

Dyrektor LO Krystyna Zembrowska wita zaproszonych gości. Fot. A. Jarosz

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruje do Dyrekcji, Grona Pe-
dagogicznego i Pracowników Oświaty i Edukacji ZST w Kolbuszowej Staro-
sta Kolbuszowski Józef Kardyś. Fot. A. Jarosz

 Program współpracy Powiatu 
Kolbuszowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok

Corocznie Rada Powiatu Kolbuszowskiego uchwala Program współ-
pracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącym działalność pożytku publicznego. Strategie te są wy-
razem dążenia samorządu powiatowego do wspierania inicjatyw organizacji 
pozarządowych i określają formy, zasady i zakres współpracy organów po-
wiatu z organizacjami pozarządowymi w wymiarze finansowym i non pro-
fit a także priorytety zadań, których realizacja związana będzie z udziele-
niem pomocy publicznej.

W listopadzie 2010 roku Rada Powiatu uchwali kolejny Program współ-
pracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2011 i dlate-
go prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do projektu Programu na roku 2011, 
który jest bazą do stworzenia kolejnej strategii. Program dostępny jest na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.kolbuszowski.pl w za-
kładce Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to projekt, 
który oddajemy do konsultacji zarządom i członkom wszystkich działających 
na terenie naszego powiatu organizacjom. Prosimy o zapoznanie się z nim i 
o wniesienie uwag co do treści. 

Odpowiedzi z uwagami i wnioskami lub z zaznaczeniem, że uwag się 
nie wnosi prosimy przesyłać najpóźniej do 4 listopada 2010 roku na adres 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbu-
szowa lub na adres internetowy informacje@kolbuszowski.pl.

X Finał Tenisa Ziemnego o 
Puchar Burmistrza Kolbuszowej

W piątek 24 września br. zakończył się  X finał Turnieju 
Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. 

W piątkowym finale turnieju po ciężkich meczach półfinałowych wystą-
pili Witold Fryc i Jan Papierz. Witold Fryc to reprezentant Kolbuszowej, nato-
miast Jan Papierz reprezentant Przeworska który jest aktualnym mistrzem Pol-
ski w kategorii plus pięćdziesiąt oraz zawodnikiem regularnie rozgrywającym 
mecze w lidze niemieckiej.

W zaciętej walce wynikiem 7:5, 3:6, 7:6 wygrywał nasz reprezentant Wi-
told Fryc. Puchary zawodnikom wręczyli Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wraz 
z zastępcą Markiem Gilem.

Nie możemy zapomnieć o kibicach którzy do samego końca wspierali na-
szego zawodnika którym serdecznie dziękujemy. W ubiegłym roku puchar po-
wędrował do Mielca a dwa lata temu do Przeworska. 

Zawody odbywały się na korcie Tenis Clubu Kolbuszowa na ul. Mieleckiej.
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17 października br. odbyło się uro-
czyste poświęcenie i wręczenie sztanda-
ru dla Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej. 

Uroczystość uświetnili przybyli goście: Po-
seł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta 
Powiatu Kolbuszowskiego Józef Kardyś, Wice 
Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskie-
go Stefan Orzech, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kolbuszowa Jan Zuba wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Krzysztofem Wilkiem, 
Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha, wła-
dze Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larzy na czele z Prezesem p. Romanem Barto-
niem i członkami zarządu  p. Marianem Bara-
nem, Janem Grabosiem, Józefem Dymitrasz-
kiem, Stanisławem Wróblem. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło również Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii p. Józefa Futymy oraz 
Prezesów Kół Pszczelarzy z Rzeszowa, Mielca, 
Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy, Majdanu 
Królewskiego i Raniżowa. 

 Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło 
się w Kolegiacie Kolbuszowskiej p.w. Wszyst-
kich Świętych w Kolbuszowej. Mszę św. celebro-
wało trzech kapłanów: Dziekan Dekanatu Kolbu-
szowskiego ks. Kazimierz Osak, ks. Jan Chmura                      
i ks. Ryszard Kiwak. W czasie mszy św. złożono 
dary ołtarza w postaci wszystkich gatunków mio-
du oraz świec i figur woskowych. Homilię wygło-
sił Dziekan Dekanatu Kolbuszowskiego nawiązu-
jąc do życia św. Ambrożego i potrzeby wzorowa-
nia się na nim. 

Po zakończeniu mszy  poczet sztandarowy i 
zaproszeni goście udali się do Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej, gdzie rozpoczęła się dru-
ga część uroczystości. Przybyłych gości powitał 
Prezes Zarządu Koła Stanisław Kata. Podzięko-
wał za udział w uroczystości, jak również przedsta-
wił krótką historię Koła oraz pszczelarstwa. Rejo-

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA I WRĘCZENIA SZTANDARU  
DLA KOŁA PSZCZELARZY  W  KOLBUSZOWEJ

nowe Koło Kolbuszowskie obejmuje brać pszcze-
larską z gminy Dzikowiec, Niwiska, Cmolas, Mia-
sta i Gminy Kolbuszowa. Gminy Majdan Królew-
ski i Raniżów mają swoje oddzielne koła pszcze-
larzy.  Koło Pszczelarzy w Kolbuszowej istnie-

je od 1970 roku, wtedy też zostało wpisane w po-
czet Kół Wojewódzkiego Związku Pszczelarskie-
go w Rzeszowie. Jego inicjatorem byli p. Euge-
niusz Czepiel i pan  Marian Kwaśnik, który był 
pierwszym prezesem Koła, później prezesurę ob-

jął p. Mieczysław Markiewicz, następnie p. Zdzi-
sław Fedus. Od 1986 roku do 2000 roku Kolbu-
szowskim Kołem zarządzał p. E. Czepiel . Aktu-
alnie funkcje tę pełni p. Stanisław Kata, Wice Pre-
zesem jest p.  Eugeniusz Czepiel, Sekretarzem p. 
Roman Jasiński a funkcję Skarbnika pełni p. Jan 
Kosiorowski.  Celem działalności Koła jest repre-
zentowanie interesów pszczelarzy, integrowanie 
środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifi-
kacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako inte-
gralnej części rolnictwa i ochrona środowiska na-
turalnego, popularyzowanie polskiego miodu i in-
nych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

Aktualnie koło zrzesza  63 członków, któ-
rzy maja w posiadaniu 1200 rodzin pszczelich. 
Koło prowadzi aktywną działalność, uczestniczy w 
szkoleniach wyjazdowych i imprezach tj. „Podkar-
packie Święto Miodu”, organizowane przez Mar-

Moment odznaczeń dla osób zasłużonych dla działalności Koła Pszczelarzy. Fot. J. Byczek

Poświęcenia sztandaru dokonuje Dziekan Dekanatu Kolbuszowskiego ks. kan. Kazimierz Osak. 
            Fot. J. Byczek

Zaproszeni goście zgromadzeni w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.  Fot. J. Byczek
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Kolbuszowska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

W 2007 roku z inicjatywy Burmistrza Kol-
buszowej rozpoczęto starania o włączenie te-
renów inwestycyjnych należących w części do 
gminy Kolbuszowa oraz do starostwa kolbu-
szowskiego. Współpraca samorządów z Agencją 
Rozwoju Przemysłu oddział w Mielcu zaowoco-
wała rozszerzeniem Mieleckiej SSE o tereny le-
żące w Kolbuszowej. Stało się to na mocy Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerw-
ca 2009 roku.

Od tego czasu rozpoczęły się intensywne 
prace związane z uzbrojeniem terenów. Gmina 
przygotowała niezbędną dokumentację i złożyła 
wniosek o dofinansowanie ze środków UE prac 
związanych z uzbrojeniem terenów.

Wartość planowanych do wykonania robót 
sięga kwoty 4 502 126 zł i obejmuje przebudo-
wę odcinka drogi wojewódzkiej, budowy dróg 
dojazdowych, parkingów, sieci wodociągowej, 
teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz oświetlenia.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 
ze starostwem powiatowym w Kolbuszowej i 
Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.

Nowymi terenami inwestycyjnymi są już 
zainteresowani pierwsi inwestorzy. Jak mówi 
Burmistrz Jan Zuba podstrefa w Kolbuszowej to 
szansa na tworzenie kolejnych miejsc pracy, co 

jest bardzo ważnie dla naszego miasta i gminy. 
Jak dodaje gospodarz gminy w strefie chcą in-
westować dwie firmy, jedna z nich reprezentuje 
branżę lotniczą, druga jest producentem kotłów 
i urządzeń grzewczych. Burmistrz Zuba twier-
dzi, że w pierwszym etapie funkcjonowania pod-
strefy pracę może tam znaleźć około 100 osób.   

Uruchomienie biznesu na terenie strefy 
daje przedsiębiorcom wiele możliwości. Strefa 
ekonomiczna przede wszystkim przyciąga ulga-
mi podatkowymi i dobrą lokalizacją.   

Ulgi podatkowe,  pomoc merytoryczna, do-
godna lokalizacja, bliska odległość drogi krajo-
wej nr 9 relacji Radom – Barwinek, stacji PKP 
z bocznicą kolejową, sąsiedztwo istniejącej za-
budowy przemysłowo – usługowej oraz Zamiej-
scowego Wydziały Biotechnologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z świetną kadrą naukową i naj-
nowocześniejszym zapleczem laboratoryjnym  
– to tylko kilka atutów podstrefy w Kolbuszowej.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park 
Mielec działa od 1995 roku. Jest pierwszą w re-
gionie i jednocześnie najdłużej działającą w kra-
ju. Podlegają jej obszary przemysłowe w wie-
lu miastach nie tylko regionu podkarpackie-
go ale całego kraju o łącznej powierzchni 1135 
hektarów.  

Już w połowie roku 2012 w Kolbuszowej inwestorzy będą mieć do dyspozycji w 
pełni uzbrojone tereny o powierzchni 8 ha. Specjalna Strefa Ekonomiczna wcho-
dząca w skład SSE Euro- Park Mielec znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr. 
875 Mielec Leżajsk w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysło-
wo - usługowej.

szałka Województwa Podkarpackiego, „Ogólno-
polskie Dni Pszczelarza”, ,,Święto patrona - św. 
Ambrożego”, które Wojewódzki Związek Pszcze-
larzy organizuje 7 grudnia w Leżajsku. Członko-
wie Koła co roku prowadzą akcję zakupu drzewek           
i krzewów miododajnych, które indywidualnie są 
rozsadzane przez pszczelarzy.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś w 
krótkim przemówieniu złożył gratulacje  z oka-
zji nadania i poświęcenia sztandaru oraz życzył 
pszczelarzom dużo zdrowia, pomyślności i wy-
trwałości w pracy w pasiece oraz błogosławień-
stwa Bożego i opieki św. Ambrożego dla wszyst-
kich pszczelarzy, ich rodzin i pszczół: „Gratulujemy 
Państwa owocnej działalności, której zwieńczeniem 
jest Wasz sztandar. Dziękujemy też za pracę związa-
ną z pszczołami, która stanowi niezbędny element w 
przyrodzie warunkujący nie tylko plonowanie  i do-
bre urodzaje roślin, ale i przynoszący człowiekowi 
wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, 
które służą dla zdrowia ludzi”.  Do życzeń i gratu-
lacji dla Koła dołączony został prezent. 

Decyzją Polskiego Związku Pszczelarzy na 
wniosek Wojewódzkiego Związku odznaczenia 
pszczelarskie otrzymali:

Medal  ks. dr  Dzierżona – p. Roman Jasiński,
Złota Odznaka PZP – Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Kolbuszowa p. Jan Zuba, p. Jan Gorzelany, 
Srebrna Odznaka PZP – p. Rafał Wójcicki, p. 

Mieczysław Rzeszut.
Odznaczenia wręczyli Poseł na Sejm RP p. 

Zbigniew Chmielowiec wraz z Prezesem Woje-
wódzkiego Związku p. Romanem Bartoniem. 

Dodatkowo za zasługi odznaczony został p. 
Eugeniusz Czepiel. Uchwałą Rady Miasta i Gmi-
ny Kolbuszowa z dnia 7 października 2010 roku  
nadano Mu tytuł: „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Kolbuszowa”.  

Dla członków koła nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu pszczelarskiego ufundowali:  Agencja 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rze-
szowie reprezentowana przez p. Jana  Bielaka z rąk 
którego nagrody odebrali: Stefan Białek, Jan Gorze-
lany, Kazimierz Czepiela, Stanisław Kata, Aleksan-
der Zuber, Rafał Wójcicki, Roman Jasiński. Kolej-
ny obdarowującym pszczelarzy był Wójt Gminy 
Dzikowiec p. Krzysztof Klecha. Upominki z jego 
rąk odebrali: p. Stanisław Marut i p. Bogdan Marut. 
Panowie: Tadeusz Łakomy, Stanisław Zuber i Piotr 
Starzec odebrali nagrody ufundowane przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii p. Józefa Futymę. 

W trakcie uroczystości odstąpiono od wbija-
nia symbolicznych gwoździ w drzewiec sztanda-
ru. W zamian brać pszczelarska wystawiła założo-
ną na okoliczność nadania Kołu sztandaru Księ-
gę Pamięci, w której są wyszczególnieni wszyscy 
sponsorzy i fundatorzy sztandaru. Dokonano pa-
miątkowych wpisów. 

Dla zaproszonych gości przewidziany był  
gorący poczęstunek, stół szwedzki przygotowa-
ny przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicz-
no – Ekonomicznych w Weryni. Imprezę uświet-
nił występ Kapeli „Widelanie”. 
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OGŁOSZENIA 
UMIG

BURMIStRZ 
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,

OgłOszenie O przetargu

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 nieruchomościa-
mi  (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) wykaz nieruchomości grun-
towej położonej w Weryni, oznaczonej nr 
ew. działki 1134/29, 1134/37  przeznaczo-
nej do sprzedaży w trybie  przetargu. 

że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego  

w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 21

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

spodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. 
Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wy-
kaz nieruchomości gruntowych własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 Burmistrz Kolbuszowej 
 Jan Zuba        

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza  przetarg 
ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego 
ŻUK rok produkcji 1970, nr rejestracyjny RZA 
539E, sprawny technicznie.

Cena wywoławcza 1000,00 zł. (słownie: je-
den tysiąc złotych)

Samochód można oglądać w Remizie OSP 
Poręby Kupieńskie po telefonicznym uzgodnie-
niu- nr tel. 17 7446088, 601909028. 

Mie jsce  i  t e rmin  sk ładania  ofe r t . 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miej-
skiego  w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21. 
pokój nr 13. do dnia  29.10.2010 r. o godz. 12°°. 
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie 
z napisem „Zakup samochodu ŻUK-nie otwierać 
przed dniem 29.10.2010 r.  godz. 1230 ”.

Mie j s ce  i  t e rmin  o twa rc i a  o f e r t . 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  29 października 2010 
r. o godz. 12:30 w budynku Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21. pokój nr 1. 
Otwarcie ofert jest jawne.  

Oferta  pisemna powinna zawierać: 
-    Imię  i  Nazwisko  i  ad res  lub  na -

zwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
-   Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze 
stanem technicznym pojazdu.

Informacje dodatkowe.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknię-

cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
lub odstąpienia od przetargu bez podania przy-
czyny.

 Uprawniony do kontaktu z oferentami 
w zakresie postępowania przetargowego jest: 
 Tadeusz Serafin, tel.  17 2271 333, wew. 234.

Nabywca otrzyma fakturę VAT.
Wyłoniony w drodze ofert  Nabyw-

ca, winien dokonać wpłaty do kasy lub na 
konto Urzędu zaoferowaną cenę w termi-
nie 7 dni, licząc od daty otrzymania informacji  
o wyborze oferty. Po tym terminie ofertę uważa 
się za nie aktualną.

 BURMISTRZ  KOLBUSZOWEJ

   Jan Zuba

Pani

ZOFII HALAT
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MĘżA

składają
Przewodniczący i Radni Rady 

Miejskiej
w Kolbuszowej

Pani

ZOFII HALAT
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MĘżA

składają
Burmistrz Kolbuszowej 

i Pracownicy
Urzędu Miejskiego 

w  Kolbuszowej

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JóZEFA HALATA
wieloletniego Powiatowego 
Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Odszedł od nas przyjaciel 

samorządu gminnego
oddany sprawie, skromny,

 życzliwy ludziom i prawy człowiek
RODZINIE ZMARŁEGO 

wyrazy najgłębszego i szczerego 
współczucia

składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy

Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JóZEFA HALATA
wieloletniego Powiatowego 
Komendanta Państwowej  

Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Odszedł od nas przyjaciel 

samorządu gminnego
oddany sprawie, skromny, życzliwy 

ludziom i prawy człowiek

RODZINIE ZMARŁEGO 
wyrazy najgłębszego i szczerego 

współczucia
Składają

Przewodniczący i Radni Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej
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Tegoroczna X edycja plebiscytu Podkarpac-
ka Nagroda Samorządowa przebiegała pod ha-
słem „NASZA GMINA/NASZE MIASTO/NASZ 
POWIAT NA FINISZU KADENCJI 2006-2010”. 
Obecny edycja plebiscytu była także okazją do 
podsumowania 20 lat odrodzonego samorządu 
na poziomie gmin i miast.

Głównymi kryteriami wyboru dla kapitu-
ły były dane za działania inwestycyjne w gmi-
nie, środki pozyskane z funduszy Unii Europej-
skiej a także podsumowanie 4-letniej kadencji 
burmistrza.

Laureatów Nagrody wyłania się w dwóch 
etapach. Komisja Kwalifikacyjna w pierwszym 
etapie nominuje po pięć kandydatur w każdej z 
czterech kategorii. W drugim etapie nominatów 
przedstawia się Kapitule Nagrody, która zatwier-
dza listę zwycięzców.

Nagroda Podkarpacka Nagroda Samo-
rządowa jest honorowym wyróżnieniem, przy-
znawanym w każdym roku jednemu wójto-

Jan Zuba najlepszym 
Burmistrzem na Podkarpaciu
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba został wyróżniony prestiżową nagrodą Naj-

lepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim. Podkarpacka Nagroda Samo-
rządowa dla najlepszego burmistrza przyznawana jest na podstawie decyzji kapitu-
ły, w skład której weszli wiceminister Skarbu Państwa oraz osoby o ugruntowanym 
autorytecie w dziedzinach związanych z samorządem terytorialnym. 

wi, jednemu burmistrzowi, jednemu prezy-
dentowi lub burmistrzowi miasta powyżej 35 
tys. mieszkańców i jednemu staroście odpo-
wiednio z gmin, miast i powiatów leżących 
w granicach województwa podkarpackiego.  

Nagroda wskazuje, honoruje i upowszechnia osią-
gnięcia gmin, miast i powiatów reprezentowanych 
przez wójtów, burmistrzów, prezydentów i staro-
stów w danym roku.

Burmistrz Zuba oprócz wyróżnienia w po-
staci dyplomu i statuetki PNS otrzymał pamiątko-
we pióro od Prezydenta RP a także czek na 10 tyś 
zł z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska.

Wręczenie statuetki odbyło się 23 września 
br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

Honorowy patronat nad Podkarpacką Nagro-
dą Samorządową objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Współpatronat sprawowali Zygmunt Cho-
lewiński - Marszałek Województwa Podkarpackie-
go i Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki. 
Patronat medialny nad uroczystością objęli Telewi-
zja Rzeszów oraz Radio Rzeszów.

Andrzej Selwa
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Nowy wóz strażacki dla OSP Nowa Wieś

W uroczystej sesji wzięli udział m. in. 
Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Ireneusz Kogut Inspektor Oświaty. Obecni 
byli również opiekunowie poszczególnych komi-
sji: Danuta Jadach, Paweł Michno, Bożena Ma-
zurek, Urszula Puzio-Szewc, Elżbieta Stadnicka, 
Józefa Gniewek, Janina Chmielowiec, Agniesz-
ka Wit, Urszula Urbanik, Teresa Rola, Zofia Gil 
oraz Jadwiga Siwiec – Opiekun Rady.

Po krótkim zapoznaniu się wszystkich 
Radnych z zakresem obowiązków MRM i jej 
statutem odbyło się złożenie ślubowania. 

Następnie kandydaci na przewodniczące-
go kolejno prezentowali siebie i swoje plany na 
działalność w Radzie, po czym przystąpiono do 
głosowań w wyniku, których wyłoniono 3-osobo-
we Prezydium Rady. Nowym Przewodniczącym 
została Joanna Kogut uczennica Gimnazjum nr 
1 a funkcje Zastępców sprawować będą Marty-
na Biernacka z Gimnazjum z Widełki oraz Aneta 
Wąsik reprezentująca Gimnazjum nr 1.

Kolejnym punktem porządku obrad był wy-
bór komisji stałych Młodzieżowej Rady Miejskiej 
oraz ich przewodniczących, na czym zakończono 
pierwszą sesję nowej rady. Wybrano cztery komi-

Nowa kadencja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej

Kolbuszowa ma nową Młodzieżową Radę Miejską.  21  młodych radnych VI ka-
dencję pełnić będzie do 2012 r. Inauguracyjna sesja MRM w Kolbuszowej odbyła się 
6 października w sali Miejskiego Domu Kultury. Radni wybrani w wyniku głosowania 
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy spotkali się po raz pierwszy.

sje w których radni będą pracowali w czasie trwa-
nia dwuletniej kadencji: Komisję Ochrony Środo-
wiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Kultury i 
Informacji, Praw, Obowiązków i Samorządności 
Uczniowskiej oraz Komisję Turystyki i Sportu.

W wyborach przeprowadzonych w gmin-
nych szkołach mandat radnego uzyskali: 
 1. Wiktoria Jezuit – SP nr 2
 2.  Karolina Markusiewicz - SP nr 2
 3.  Katarzyna Marek – Gimnazjum nr 2

 4.  Bartłomiej Hałdaś – Gimnazjum nr 2
 5.  Joanna Kogut – Gimnazjum nr 1
 6.  Aneta Wąsik – Gimnazjum nr 1
 7.  Kamila Jabłońska– SP nr 1
 8.  Szymon Piórek  - SP nr 1
 9.  Bartłomiej Wesołowski – SP Zarębki
 10.  Patrycja Styczyńska – Gimnazjum Kupno
 11.  Karolina Augustyn – Gimnazjum Kupno
 12.  Wiktoria Sikora – SP Kupno
 13.  Martyna Biernacka – Gimnazjum Widełka
 14.  Karolina Dziubek – Gimnazjum Widełka
 15.  Eliza Stąpor – SP Widełka
 16.  Emilia Łakomy – SP Bukowiec
 17.  Piotr Nowakowski – SP Domatków
 18.  Aleksandra Wiącek – SP Przedbórz
 19.  Magdalena Blat – SP Werynia
 20.  Marcin Rozmus – Szkoła Specjalna Kolbuszo-

wa Dolna
21. Karolina Stadnicka – SP Kolbuszowa Górna

Gmina Kolbuszowa wzbogaciła się 
o nowy wóz strażacki. Dzięki unijnej do-
tacji strażacy z Nowej Wsi otrzymali no-
woczesny samochód, który umożliwi wy-
konywanie szerszego zakresu działań ga-
śniczych i ratowniczych. 

Pojazd marki Mercedes-Benz Atego trafił do 
OSP w Nowej Wsi w ramach projektu ”Poprawa 
efektywności działania systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze powiatu kolbuszow-
skiego” złożonego w partnerstwie z Gminą 
Cmolas oraz Majdanem Królewskim. 

Wniosek przygotowany przez Gminę Kolbu-
szowa otrzymał najwyższą liczbę punktów w Wo-
jewództwie Podkarpackim. Dzięki tej inwestycji 
nowy wóź strażacki przekazano również we wrze-
śniu br. OSP w Kolbuszowej Górnej.

W niedzielę 17 października w kościele p.w. 

św. Brata Alberta miało miejsce poświęcenie i prze-
kazanie nowo nabytego samochodu. Uroczystość po-
przedziła Msza Św,.na którą przybyli strażacy wraz 
pocztami sztandarowymi z Gminy Kolbuszowa oraz 
z Zapola i Trześni.

Po mszy w obecności władz samorządowych: 
posła Zbigniewa Chmielowca, Józefa Kardysia 
Starosty Kolbuszowskiego, Krzysztofa Wilka Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Jana Zuby Burmi-
strza Kolbuszowej, Marka Gila Zastępcy Burmi-
strza oraz przedstawicieli władz straży: Stanisława 
Kosiorowskiego Członka Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP oraz Tadeusza Serafina Zastęp-
cy Prezesa Oddziału Powiatowego OSP Proboszcz 
Jan Pępek dokonał poświęcenia samochodu. Klu-
cze do nowego auta strażackiego Władysławo-
wi Koźmicowi Naczelnikowi OSP Nowa Wieś 
wręczył gospodarz gminy Jan Zuba.

Nowiutki wóz, który pozwoli lepiej chronić 
mieszkańców kosztował gminę 89 tys. zł. Pozostała 
kwota 504 422 zł pochodzi z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

S.J.
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Dzień Edukacji Narodowej
Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia należą do spraw najważniej-

szych. Święto wszystkich pracowników oświaty przypomina nam o tym w sposób 
szczególny i podkreśla, jak silna więź zobowiązania łączy tradycję ze współcze-
snością polskiej szkoły.

Wręczenie nagrody Starosty Kolbuszowskiego – Nauczycielce LO Halinie Woj-
tyczka.      Fot. A. Jarosz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Domu 
Weselnym „Zacisze” w Trześni w dniu 13 paździer-
nika br., odbyło się uroczyste spotkanie dyrekto-
rów, nauczycieli, pracowników oświaty i edukacji. 

Zostały wręczone Nagrody Starosty Kolbu-
szowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz 
uczniów, szkoły i środowiska.

Obecny na spotkaniu Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś na wstępie podkreślił ogromną 
rolę tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle waż-
ną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodni-
kami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, poma-
gają poznawać świat, inspirują i zachęcają do po-
dejmowania wyzwań i są współautorami uczniow-
skich sukcesów. (…) Składam serdeczne życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawód nauczy-
ciela to swoista misja i pasja. Dziękuję za rzetelną 
pracę i zaangażowanie. Życzę Państwu twórczych 
pomysłów, skuteczności w działaniu, dobrej współ-
pracy z rodzicami i tego wszystkiego, co daje po-
czucie satysfakcji z pracy zawodowej.” 

Bardzo ważnym elementem uroczystości 
było wręczenie „Nagród Starosty” w uznaniu za 
wzorowe promowanie szkół w środowisku lokal-
nym oraz zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb 
edukacyjnych uczniów a także za wybitne osią-

gnięcia w zakresie realizacji 
zadań dydaktycznych i wy-
chowawczych oraz znaczny 
wkład pracy na rzecz roz-
woju szkolnictwa.

Nagrody Starosty 
Kolbuszowskiego otrzy-
mali:

Jadwiga Michalczyk 
- nauczyciel matematyki 
Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kolbuszowej;

Halina Wojtyczka 
- nauczyciel historii Li-
ceum Ogólnokształcące-
go w Kolbuszowej;

Grażyna Pełka – wi-
cedyrektor Zespołu Szkół 

technicznych w Kolbuszowej;
Halina Bajor – nauczyciel języka polskie-

go Zespołu Szkół technicznych w Kolbuszowej;
Ewa Serafin - nauczyciel przedmiotów 

zawodowych – ekonomicznych Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni;

Bożena twardowska – nauczyciel geogra-
fii Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych w Weryni;

Jerzy Adamczyk – nauczyciel – instruktor 
praktycznej nauki zawodu Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Kolbuszowej;

Dorota Frankiewicz – pedagog Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Starosta Józef Kardyś złożył gratulacje 
wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. W spo-
sób szczególny pogratulował Pani Halinie Woj-
tyczce z LO w związku z przyznaniem Nagro-
dy Podkarpackiego Kuratora Oświaty za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej. Jest to jeden z ważniejszych wyróż-
nień w gronie nauczycieli Szkół Ponadgimnazjal-
nych. 

Spotkanie było znakomitą okazją do wy-
miany poglądów i przyjacielskiej dyskusji na róż-
ne tematy.

 Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby 
przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy peł-
nią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych lu-
dzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkry-
wają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują 
i motywują do podejmowania wyzwań, są współ-
autorami uczniowskich sukcesów.

Świętowano niezwykłe urodziny
W czwartek 30.09.2010 roku swój 

Jubileusz 40-lecia świętowała Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbu-
szowej. Z tej okazji w Starostwie Powia-
towym w Kolbuszowej odbyła się konfe-
rencja naukowa. 

Doniosłą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie Danuta Moskwa, Starosta Kol-
buszowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbu-
szowski Waldemar Macheta, Przewodniczący 
Rady Powiatu tadeusz Kopeć, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Stefan Orzech i Woj-
ciech Cebula, Burmistrz  Miasta i Gminy Kol-
buszowa Jan Zuba, wójtowie gmin, dyrektorzy 
przedszkoli, szkół i  placówek, pedagodzy szkol-
ni, dyrektorzy  poradni psychologiczno-peda-
gogicznych z terenu województwa podkarpac-

kiego, lekarze, przedstawiciele mediów oraz 
jednostek współpracujących z poradnią, a tak-
że byli pracownicy poradni w Kolbuszowej. 

Wszystkich przybyłych gości serdecznie 
powitała Pani dyrektor E. Mikołajczyk, a następ-
nie przekazała głos Panu Staroście, który rozpo-
czął konferencję. W swoim wystąpieniu zaakcen-
tował znaczącą rolę poradni w środowisku lokal-
nym. Podkreślił, że cieszy się ona zaufaniem, do-
brą opinią oraz szacunkiem uczniów, rodziców i 
nauczycieli. Wyraził uznanie pracownikom za trud 
i profesjonalizm, a także oddanie w niesieniu po-
mocy dziecku i jego rodzinie. 

Gratulacje z okazji Jubileuszu przesłał rów-
nież Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. 

Serdeczne podziękowania za długoletnią 
współpracę złożył Pan Burmistrz Kolbuszowej 

cd. na str. 14
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Jan Zuba. Wręczył  medale okolicznościowe z 
okazji obchodów XX-lecia Samorządu Gminy 
Kolbuszowa dla Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kolbuszowej oraz dla Pani Dyrek-
tor E. Mikołajczyk za wiele lat poświęcenia i za-
angażowania włożonego w pracę na rzecz kolbu-
szowskiej społeczności. 

Również zaproszeni goście przekazali naj-
serdeczniejsze życzenia Pani Dyrektor i Gronu Pe-
dagogicznemu dołączając piękne bukiety kwiatów 
i okolicznościowe prezenty. 

Szczególny wymiar uroczystości nadały wy-
stąpienia zaproszonych prelegentów. 

W programie konferencji znalazły się trzy 
wykłady: 
 -  „Nowe czasy, nowy język polski” prof. zw. dr 

hab. Kazimierza Ożoga 
 -  „Młodość jako wyzwanie, czy utrapienie?” dr 

Justyny Kula-Lic 
 -  „Nieociosany geniusz” ks. mgr Jerzego Ga-

łązki 
Prelekcje były niezwykle interesujące, po-

uczające i pełne refleksji na temat współczesności. 
Zdaniem prof. K. Ożoga  polszczyzna jest trakto-
wana często komercyjnie jako język na sprzedaż. 
Poszerzył się margines tolerancji wobec wulga-
ryzmów i wyrazów nieprzyzwoitych. Zmienił się 
model grzeczności, obniżyła się sprawność języ-
kowa Polaków, którzy coraz częściej kształtują 
swój język na wzór języka mediów. Podkreślił, 
że język polski to nie tylko narzędzie komunika-
cji, ale także wartość kulturowa i podstawa toż-
samości narodowej. 

O tym, jak ważny jest okres adolescencji, 
czyli dojrzewania w życiu każdego człowieka 
mówiła dr J. Kula-Lic, psycholog-terapeuta. Ten 
etap jest powodem modyfikacji stosunków we-
wnątrz- i zewnątrzrodzinnych, gdyż nastolatek 
podejmuje nowe zadania rozwojowe związane z 
przechodzeniem z roli dziecka w rolę dorosłego. 
Współczesność nie zawsze sprzyja podejmowa-
niu odpowiednich decyzji życiowych,  poszuki-
waniu autorytetów. 

Aby to przejście odbywało się bez więk-

szych  p rob le -
mów istotny jest 
powrót ludzi do-
rosłych do praw-
dziwych warto-
ści. Rodzice, na-
uczyciele muszą 
być autentycz-
ni, konsekwent-
ni, sprawiedliwi, 
okazujący szacu-
nek, rozumiejący 
i wymagający. 

Ks. mgr J. 
Gałązka-  psy -
cholog, zwrócił 
uwagę na potrze-
bę pomocy zdol-
nym i uzdolnio-
nym. Indywidualna praca z takim uczniem po-
winna zmierzać w kierunku przyspieszenia tem-
pa nauki, wyposażenia go w większy zasób wia-
domości, powinna umożliwić mu uzyskanie wie-
dzy o wyższym poziomie trudności oraz stymulo-
wać uczniowską twórczość. Jednocześnie podkre-
ślił, iż dziecko uzdolnione często wykazuje głębo-
ką wrażliwość na cudze i własne uczucia, ma sil-
ną potrzebę osiągnięć, nie zawsze potrafi radzić 
sobie z niepowodzeniem. 

Nauczyciele powinni więc nieustannie pod-
nosić swoje kompetencje w zakresie umiejętno-
ści interpersonalnych oraz metodyki nauczania 
uczniów zdolnych na różnych poziomach kształ-
cenia i w różnych dziedzinach wiedzy. 

Na zakończenie dyr. Poradni- Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Kolbuszowej pani Elżbieta 
Mikołajczyk  przybliżyła historię placówki oraz 
dokonała podsumowania dotychczasowej dzia-
łalności poradni. 

Przypomniała, że Powiatowa Poradnia Wy-
chowawczo-Zawodowa w Kolbuszowej została 
powołana 1 lutego 1970r. na mocy orzeczenia wy-
danego przez Wydział Oświaty Prezydium Rady 
Narodowej w Kolbuszowej i mieściła się przy 
ulicy Kościuszki nr 8, w byłym internacie żeń-

skim liceum ogólno-
kształcącego, budyn-
ku zajmowanym obec-
nie przez bank. 

Poradnię zor-
ganizowano w poro-
zumieniu z Kurato-
rium Okręgu Szkol-
nego funkcjonują-
cym przy Prezydium 
Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rze-
szowie oraz Okręgo-
wą Poradnią Wycho-
wawczo-Zawodową w 
Rzeszowie. 

Placówkę tę za-
kładała Pani Maria 

Gotkowska, która jednocześnie została jej dy-
rektorem (również uczestniczyła w obchodach 
jubileuszu). 

Łącznie do sierpnia 2010 roku w poradni 
pracowało ponad 30 osób. 

Aktualnie w placówce jest zatrudnionych 11 
pracowników pedagogicznych: 4 psychologów, 4 
pedagogów, 2 logopedów i doradca zawodowy. 
Taka obsada kadrowa jest nadal niewystarczają-
ca biorąc pod uwagę nie tylko liczbę zadań statu-
towych, ale również rozległy teren działania obej-
mujący sześć gmin wchodzących w skład Powia-
tu Kolbuszowskiego, na którym w b.r. zamiesz-
kuje 14.721 dzieci i młodzieży w wieku 0-19r.ż. 
Obecnie obsługujemy 57 szkół i przedszkoli oraz 
2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. Potencjal-
ne obciążenie jednego pracownika pedagogiczne-
go wynosi około 1 402 osoby. 

Zapotrzebowanie na pomoc psychologicz-
no-pedagogiczną jest bardzo duże i systematycz-
nie rośnie. Wyniki badań wskazują, że obecnie 
około 20% dzieci i młodzieży wymaga opieki spe-
cjalistów w zakresu poradnictwa. Średnio w roku 
szkolnym diagnozujemy około 1 500 osób (12 % 
populacji dzieci i młodzieży), co nie jest równo-
znaczne z ilością wizyt, ponieważ wiele osób ko-
rzysta z usług oferowanych przez poradnię wielo-
krotnie w ciągu roku szkolnego. Są też liczne oso-
by korzystające z cotygodniowej terapii. 

W ciągu 40 lat istnienia w poradni zdiagno-
zowano łącznie 29 065 dzieci i młodzieży. 

Miłym akcentem jubileuszowego spotkania 
był występ wokalny Karoliny Futymy, uczennicy 
klasy I L.O. w Kolbuszowej. 

Konferencja upłynęła w miłej i serdecznej 
atmosferze, pełnej uznania ze strony gości. 

Zaproszeni   otrzymali okolicznościową mo-
nografię i drobne upominki. Mieli także moż-
liwość obejrzenia tablic, prezentujących różne 
aspekty działań placówki w zakresie świadczo-
nej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i lo-
gopedycznej. 

Zaproszeni goście uczestniczący w jubileuszu 40-lecia Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Kolbuszowej.    Fot. A. Jarosz

Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu przekazują Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć oraz Wicestarosta Walde-
mar Macheta. Fot. A. Jarosz

cd. ze str. 13
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Dobiega końca modernizacja i wyposażenie 
pięciu pracowni kształcenia zawodowego oraz roz-
budowa Sali gimnastycznej o siłownię z przebu-
dową istniejącego zaplecza sanitarno – technicz-
nego na ZST. 

Będą lepsze warunki nauki w ZST
Dobiega końca realizacja przez Powiat Kolbuszowski projektu współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podnie-
sienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez 
modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej”.

W tym momencie trwa zakup wyposażenia 
ZST w sprzęt i materiały dydaktyczne i edukacyj-
ne w tym zakup wyposażenia ogólnodydaktycz-
nego do pracowni mechanicznej i budowlanej (5 
pracowni), zakup obrabiarek CNC dla celów dy-

daktycznych, zakup specjalistycznego wyposaże-
nia dydaktycznego pracowni materiałów budowla-
nych, zakup aparatów dydaktycznych do pracow-
ni technicznych budownictwa, zakup systemu dy-
daktycznego do nauki programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie, zakup sprzętu sporto-
wego do siłowni.

Łączny kwalifikowany koszt zadań inwe-
stycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 
2009-2010 wynosi 2.202.778 zł. Dofinansowanie 
z EFRR powyższych zadań wynosi 1.541.937 zł, z 
czego udział powiatu wynosi 660.841 zł.

Dobiega końca modernizacja i wyposażenie pięciu pracowni kształcenia zawodowego oraz rozbudowa Sali gimnastycznej o siłownię z przebudową istnie-
jącego zaplecza sanitarno – technicznego na ZST. Fot. A. Jarosz

Powiat Kolbuszowski przystąpił do 
realizacji dwóch projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013. 

Projekt „Poprawa powiązań komunikacyj-
nych poprzez modernizację dróg powiatowych na 
trasie Rzeszów – Mielec” obejmuje drogi przebie-
gające przez gminę Kolbuszowa i Niwiska. 

W ramach tej inwestycji na gminie Kolbu-
szowa wykonana będzie przebudowa ulicy Obroń-
ców Pokoju (na odcinku od „małego ronda”) w 
kierunku Niwisk do skrzyżowania ulicy Topolo-
wej. Wniosek obejmuje przebudowę kanalizacji 
deszczowej i odwodnienie drogi oraz położenie 
nowej nawierzchni. Termin wykonania robót 15 
września 2011r.

Na gminie Niwiska w ramach wniosku wy-
konane zostanie 7, 167 km drogi Nr 1176 R. Ter-
min wykonania robót 20 listopada 2010r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 199 
909,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 999 909,00 

zł. Łącznie w ramach wniosku przebudowane zo-
stanie 8,727 km dróg powiatowych.  

Projekt „Poprawa powiązań komunikacyj-
nych poprzez modernizację dróg powiatowych na 
trasie Tarnobrzeg – Rzeszów” obejmuje drogi po-
wiatowe przebiegające przez gminy Majdan Kró-
lewski, Dzikowiec i Raniżów.

W ramach tego projektu planowana jest prze-
budowa drogi powiatowej Nr 1 205 relacji Wilcza 
Wola – Wola Raniżowska na odcinku 0+000 do km 
4+945 i od km 7+670 do km 8+791 o łącznej dłu-
gości 6,066 km oraz przebudowa drogi powiato-
wej Nr 1 204 R relacji Majdan Królewski – Kop-
cie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. na od-
cinkach od km 0+000 do km 7+860 Majdan Kró-
lewski – Wola Rusinowska, od km 0+000 do km 
0+435 w miejscowości Wola Raniżowska i od km 
1+900 do km 5+866 Wola Raniżowska – Ranizów 
o łącznej długości 12,261 km. 

 Całkowity koszt inwestycji wyno-
si 6 889 968,00 zł, w tym dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
4 032 844,00 zł. Łącznie w ramach wniosku prze-
budowane zostanie 18,327 km dróg powiatowych.  

Nowy sprzęt  

w ramach RPo
dla szpitala

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Paw-
ła II w Kolbuszowej stawia na wysoką jakość ofero-
wanych usług, w związku z czym dokonuje inwesty-
cji w postaci zakupu najnowocześniejszego sprzętu 
diagnostycznego.    

Powiat udzielił na rzecz szpitala dofinansowania 
w kwocie 70 000,00 zł na zakup aparatu do videoga-
stroskopii do Pracowni Endoskopii. 

Gastroskopia jest niebolesną metodą diagno-
styczno-leczniczą przewodu pokarmowego. Jest to ba-
danie, które polega na oglądaniu przełyku, żołądka i 
dwunastnicy od środka giętkim optyczno - elektronicz-
nym gastroskopem. Końcówka aparatu jest wyposażo-
na w mikrokamerę, która przekazuje obraz do monito-
ra. Lekarz może za pomocą gastroskopu zobaczyć po-
wierzchnię tych narządów, pobrać wycinki i postawić 
właściwą diagnozę.

Dodatkowo dzięki dotacji przeznaczonej przez 
Powiat na rzecz szpitala w kwocie 80 000,00 zł szpi-
tal zakupi komplet kardiomonitorów wraz z centra-
lą zbiorczą dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opie-
ki Medycznej.

Zrealizowane zakupy oraz inwestycje podniosły 
standard świadczeń udzielanych przez Zespół Opie-
ki Zdrowotnej oraz pozwolą na wykonywanie nowych 
badań diagnostycznych.  

Zapraszamy zatem mieszkańców powiatu kolbu-
szowskiego do korzystania z usług szpitala w pracow-
niach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt me-
dyczny. Będzie to zachętą placówki do dalszego rozwo-
ju i ciągłej troski o dobro pacjenta. 
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz
Promocja i Kultura Powiatu

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

Nowy chodnik w Niwiskach  
o długości 550 mb

Powiat kolbuszowski za pomocą środków fi-
nansowych przekazanych z Gminy Niwiska zakoń-
czył realizację inwestycji „Budowa chodnika dla 
pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tu-
szyma-Niwiska-Kolbuszowa” na długości 550 mb. 

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku 
przetargu nieograniczonego była Firma „BRUK – 
DAR” Dariusz Skawiński.

Całkowita wartość inwestycji to 223 780, 
82 zł.

Dodatkowy 
milion zł na 

remonty dróg

Nowy podjazd dla karetek
Powiat Kolbuszowski kończy inwestycję pn. „Przebudowa zadaszenia – zmia-

na pokrycia zadaszenia wejścia głównego i podjazdu dla karetek w Szpitalu Powia-
towym im. Jana Pawła II w Kolbuszowej”.

Prace remontowe polegały głównie na robotach rozbiórkowych, wykonaniu konstrukcji zadaszeń 
wjazdu, podejścia do budynku i zadaszenia nad wejściem, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej 
oraz wykonaniu chodnika z kostki betonowej.

Powiat przeznaczyła na ten cel kwotę 96 877,74 zł.

Powiat Kolbuszowski kończy inwestycję pn. „Przebudowa zadaszenia – zmiana pokrycia zadasze-
nia wejścia głównego i podjazdu dla karetek w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Kolbu-
szowej”. Fot. A. Jarosz

Powiat Kolbuszowski dzięki dobre-
mu gospodarowaniu i podziałowi środ-
ków finansowych na inwestycje i zada-
nia powiatowe wygospodarował dodat-
kowo ponad milion złotych na remonty 
nawiechrzni na drogach powiatowych.

Prace polegać będą na profilowaniu na-
wierzchni masą mineralno – asfaltową wraz z for-
mowaniem poboczy ziemnych.

Powiat przeznaczył na modernizację dróg 
powiatowych kwotę 1 150 333 zł, Gmina Rani-
żów udzieliła dofinansowania w kwocie 100 000 
zł, a Gmina Dzikowiec 65 000 zł.

Łącznie w ramach dodatkowych środków 
przebudowane zostanie 7,963 km dróg powia-
towych.

Samorząd III Kadencji do końca czerwca 
2010r. na remonty i modernizacje dróg powia-
towych przeznaczył kwotę około 34 300 273,00 
zł. Do końca roku zaplanowano wydatkowanie 
dodatkowych środków finansowych w kwocie 
około 29 638 317,00 zł. Obiekty mostowe wraz 
z przepustami pod drogami powiatowymi stano-
wią kwotę 4 309 804,00 zł. Procentowy wkład w 
infrastrukturę drogowo-mostową w latach 2006 
– 2010: Powiat 63%, Gminy 37%. Ogólnie wy-
dano 63 938 591,04 zł, w tym pomoc finanso-
wa gmin w wysokości 23 689 406,00 zł, kwota 
40 249 184,00 zł to środki własne powiatu oraz 
środki pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji i Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

W ramach usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych odbudowano most w miejsco-
wości Stece. 
   Fot. A. Jarosz
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Dla osób, które przybyły w niedzielne popo-
łudnie na plac przy kościele w Kolbuszowej Górnej 
czekały również inne atrakcje: występy kapel ludo-
wych, wesołe miasteczko, punkty gastronomiczne 
oraz regionalne potrawy przygotowane przez miej-
scowe koła gospodyń wiejskich. Bogaty program 
ściągnął na pole Cisków wielu kolbuszowian, któ-
rzy pokazali, że tradycje ludowe nie są im obce.

Impreza plenerowa zainaugurowana zo-
stała o godz. 15.00 uroczystą Mszą świętą  
w Kościele Parafialnym Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych. Nabożeństwo odprawione zostało 
w intencji zachowania kształtowanej przez wieki 
ludowej kultury i tożsamości Wsi. 

„Cymes u Górniaków”
„Lasowiackie zimioki” to nie lada gratka dla sympatyków dawnych ludowych 

tradycji. Impreza do organizacji, której pretekstem stał się 250-letni obyczaj upra-
wy ziemniaków odbyła się w ostatni weekend września. Zespoły ludowe, koła go-
spodyń, zespoły śpiewacze przypomniały mieszkańcom świat lasowiackich obycza-
jów naszych dziadów. 

Po zakończeniu liturgii nastąpiło oficjalne 
powitanie zaproszonych gości, wśród których zna-
leźli się, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Vice 
Przewodniczący Rady Powiatowej Stefan Orzech 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Wilk oraz Vice Prze-
wodniczący Krzysztof Kluza. Przy tej okazji zło-
żono również serdeczne gratulacje Pani Kazimie-
rze Sitarz z okazji otrzymania odznaczenia „Or-
deru Serca – Matkom Wsi”.

Występ lokalnego Zespołu Ludowego „Gór-
niacy” oficjalnie rozpoczął imprezę. Ponadto na 
scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Górna” 
oraz Kapela i Zespół Ludowy „Lesianie”.

W czasie imprezy nie zabrakło lasowiackich 
przysmaków. Tradycyjne dania regionalne: kapu-
sta ziemniaczana, chleb ze smalcem oraz przygo-
towany specjalnie na tę okazję cymes z ziemnia-
ków, śliwek i mięsa oraz cygański kociołek cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem.

Gwoździem tegorocznych „Lasowiac-
kich zimioków” było widowisko plenerowe  
,,W karczmie i na rynku” ukazujące życie obycza-
jowe przedwojennej Kolbuszowej. O dobry humor 
kolbuszowian zadbał Zespół Ludowy „Wolanie” z 
Domatkowa oraz „Górniacy” z Kolbuszowej Gór-
nej, którzy sympatycznie i z humorem przedsta-
wili Polaków i Żydów we wzajemnych relacjach.

Następny punkt programu to konkurs „Bie-
siadnego śpiewu przy ognisku”, czyli tradycyjny 
element lasowiackich spotkań. Zespoły ludowe i 
koła gospodyń przybliżyły te jesienne obyczaje 
wykonując pieśni ludowe oraz te przejęte z kul-
tury żydowskiej i cygańskiej. Niedzielną biesiadę 
zakończyła huczna zabawa taneczna.

S. J.

W największym turnieju piłkarskim w kraju 
o Puchar Premiera Donalda Tuska wzięło udział 
ponad 10 tys. drużyn z całej Polski. W rozgryw-
kach mogły uczestniczyć reprezentacje szkół lub 
klas, drużyny uczniowskich klubów sportowych, 
które najpierw rywalizowały w eliminacjach gmin-
nych. W naszym województwie w rozgrywkach 
trwających od początku września uczestniczyło 
ponad 1200 drużyn. Mecze finałowe szczebla wo-
jewódzkiego rozegrano na stadionie w Kolbuszo-
wej 14 października, gdzie 28 najlepszych zespo-
łów walczyło o awans do ogólnokrajowego finału. 

W imprezie, która rozpoczęła się o godz. 
9.00 zagrało sześć drużyn dziewcząt z rocznika 
1997-98 i 12 drużyn chłopców z tego samego rocz-
nika, a także cztery zespoły dziewcząt z rocznika 
1999-2000 i sześć zespołów chłopców w tym sa-
mym wieku. Do wielkiego finału, który odbędzie 
się w Warszawie 20-23 października b.r. zakwali-
fikowały się najlepsze drużyny z każdej katego-
rii wiekowej. 

Prawo do startu w finale krajowym Turnieju 
Orlika zapewniły sobie dziewczęta z Uczniowskie-

Najlepsze „orliki” Podkarpacia wyłonione
go Klubu Sportowego Trops Kamień, które wygra-
ły wszystkie mecze i młode piłkarki z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego z Pustkowa pokonując 
1: 0 UKS Pysznicę.

Wśród chłopców zwyciężyli piłkarze ze SP 
5 z Dębicy, którzy w zaciętym finale 1: 0 pokona-
li SP 3 Nisko oraz zawodnicy z mieleckiego Gim-
nazjum nr 2 ogrywając 4: 0 Gimnazjum nr 5 ze 
Stalowej Woli.

Wszyscy uczestnicy turniejów eliminacyj-
nych otrzymali pamiątkowe koszulki. Najlepsze 
drużyny czwartkowego turnieju nagrodzono pił-
kami. W finale krajowym czekają na zwycięz-
ców atrakcyjne nagrody rzeczowe takie jak stro-
je piłkarskie, piłki, aparaty fotograficzne, odtwa-
rzacze MP3. 

S. J.
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Żeby mi tak Pan Bóg dał
By mnie jakiś grajek chciał.
Chleba bym mu uprosiła
Skrzypce bym za nim nosiła.
On by tylko, on by tylko, tylko grał (...)
(Fragment starej pieśni śpiewanej w Mazurach jeszcze w okresie mię-

dzywojennym. Z rękopisu Cz. Popka)
Czas płynie nieubłaganie. Wszystko przemija. Jedni ludzie odchodzą, 

drudzy się rodzą. I to jest rzecz normalna. Stare odchodzi ustępując miej-
sca nowemu. 

Nie wszystko jednak co stare powinno ulec zapomnieniu, tak jeśli cho-
dzi o wydarzenia jak i o ludzi. Wiele odchodzących osób ze względu na ich 
ciekawe życie, czy dokonania, zasługuje co najmniej na wspomnienie. Pro-
blem jednak w tym, że nie zawsze ma się kto nimi zainteresować i o nich na-
pisać, ot, choćby kilka zdań w prasie lokalnej. I to jest problem dość szeroki, 
w skali całego naszego kraju.

Będąc ostatnio w Mazurach u mojego kolegi, pasjonata historii tych 
okolic, nasłuchałam się opowieści o dawnych muzykantach: o Żarkowskich 
z Korczowisk, Gutach z Zielonki, Cebulach z Górna i innych, o bitkach we-
selnych, ucieczkach grajków z wesel, przygodach grajków z diabłami... Słu-
chając czułam się tak jak podczas czytania „Muzykantów” Franciszka Kotu-
li. Oglądałam też zdjęcia dawnych zespołów muzycznych, kapel, z okolic Ra-
niżowa i Kamienia, z lat 20–tych i 30–tych ubiegłego wieku. Całkiem przy-
stojne chłopaki, zazwyczaj przykucają lub leżą ze swymi skrzypcami, basa-
mi czy bębnami, klarnetami, trąbkami, na pierwszym planie, żeby nie zasła-
niać par młodych i gości weselnych. I tak przypadkiem dowiedziałam się, 
że i tato tego mojego kolegi był muzykantem, grywającym na skrzypcach i 
na akordeonie, w Mazurach i okolicy, w latach 40–tych i 50–tych ubiegłego 
wieku. Napisał nawet piękne wspomnienia z czasów tego swojego muzyko-
wania, które leżą w teczce czekając na opracowanie redakcyjne i publikację.

Czesław Popek, nazywany Cześ Popków lub po prostu Czesiu, urodził 
się 8 października 1924 roku w Mazurach. Po Stefanii, Michale i Józefie był 
czwartym i zarazem najmłodszym dzieckiem Marcina i Zofii z domu Gut. Jak 
każde dziecko wiejskie w tamtym czasie pasał krowy i pomagał rodzicom w 
gospodarstwie rolnym, całkiem sporym, bo kilkunastohektarowym. Zamiło-
wania do rolnictwa po ojcach nie odziedziczył. Za to pociągało go granie. Po-
dobnie jak brat Michał lubił sobie podśpiewywać i przygrywać, na byle czym, 
nawet na własnoręcznie wykonywanych fujarkach, tak zwanych piszczałkach. 
Ale co to za instrument, fujarka. Marzył o czymś lepszym. Od brata dostał or-
ganki, czyli harmonijkę ustną, i na niej wygrywał w polu, przy krowach zna-
ne melodie. Ale to jeszcze nie było to, o czym marzył. 

Kolega ze Starego Nartu – Stanisław Tkaczyk, mieszkający w okresie 

Odszedł Czesiu muzykant…
okupacji w Mazurach jako przesiedlony, 
grający świetnie na skrzypcach, zachęcił 
Czesia żeby i on się uczył na skrzypcach. 
Namawiać nie trzeba było. Cześ jakby 
tylko czekał na ten impuls. Oto jak opi-
suje we wspomnieniach muzykanckich 
swoje pierwsze instrumenty:

- Kupiłem sobie takie starsze 
skrzypce, w Kamieniu u Franka Party-
ki, takie wysłużone, bez strun. Staszek 
mi je wyszykował, wytłumaczył co do 
czego i zacząłem się uczyć grać. Po ja-
kimś czasie kierownik Szkoły Podsta-
wowej w Mazurach Władysław Woliń-
ski zachęcił mnie, żeby się nauczyć grać 
z nut, nie ze słuchu, bo nuty to jest podstawa do grania. I że będzie mi udzie-
lał lekcji. Więc ja, Franek Stolarz i Kuba Gut chodziliśmy się uczyć. Płacili-
śmy mu żywnością, którą trudno było wtedy kupić. Po jakimś czasie zarzu-
ciłem granie na skrzypcach, ponieważ wychodziły już z mody. Weszły har-
monie i akordeony. Kupiłem sobie starą harmonię, ale mało na niej grałem 
bo się często psuła. Szukałem akordeonu. Akordeony były wtedy po wojnie 
mile widziane. Po jakimś czasie kupiłem starszy akordeon na Hucisku, da-
łem go do naprawy i to już było to. (…)

Granie w zespole rozpoczął pod koniec okupacji jeszcze „za Niem-
ców”. Mimo zakazu młodzież urządzała po domach różne potańcówki. Grał 
z Tkaczykami: Staszek Tkaczyk na skrzypcach, trzymał prym, Czesiu na 
drugich skrzypcach trzymał sekund, Adam Tkaczyk na klarnecie, Michał 
Kaczor na bębnie. Po wyzwoleniu i przeprowadzce Tkaczyków do Starego 
Nartu Czesiu z Michałem utworzyli własny zespół, mazurski, w składzie: 
Czesiu – skrzypce, później akordeon, Michał – bęben, później trąbka, Fra-
nek Stolarz – skrzypce, Marcin Sondej – bęben. Mieli bogaty repertuar, po-
czynając od przedwojennych fokstrotów, poprzez znane polki i oberki, koń-
cząc na coraz bardziej popularnych walcach i tangach. Modnym przebojem 
w owym czasie była „Walentyna”. Grywali na weselach, poprawinach, róż-
nego typu zabawach i potańcówkach oraz z kolędnikami. W latach czterdzie-
stych i pięćdziesiątych był to bardzo popularny i ceniony zespół grający w 
Mazurach, Zielonce, Turce, Posuchach, Korczowiskach, Markowiźnie, Tu-
rzy i innych wioskach w gminach Raniżów, Sokołów, Kamień. Członkowie 
tego zespołu są znani i wspominani do dnia dzisiejszego. Ale już tylko przez 
odchodzące, najstarsze pokolenie.

Wyjazdy Franciszka Stolarza pierw do internatu szkoły rolniczej w 
Weryni, potem na stałe do Gdyni, oraz wyjazdy Czesława Popka do pracy 
w PGR koło Słupska, następnie do szkoły budowlanej w Świdnicy zachwia-
ły losem zespołu.

W 1953 roku Czesiu powrócił jednak do Mazurów, ożenił się z Adelą 
Dworak z Huciska i przejął gospodarstwo rolne od rodziców. Mimo iż cią-
gle marzył o powrocie do miasta to jednak zaistniałe okoliczności rodzin-
ne zmusiły go do pozostania w Mazurach. Gospodarzył jak potrafił i jak po-
zwalało mu zdrowie, mocno nadszarpnięte w okresie okupacji podczas nie-
wolniczej pracy w niemieckim obozie pracy dla młodzieży, tzw. „baudien-
scie” w Wólce Pełkińskiej k. Jarosławia. Wspólnie z żoną wychowywał tro-
je dzieci – Zenona, Wiktora i Benedykta. Dochowywał rodziców – Marcina i 
Zofię. I grał od czasu do czasu, z kolegami, Michałem, Marcinem i doraźnie 
z innymi. W graniu topił swoją tęsknotę za miejskim światem i za żyjącymi 
w tym świecie wieloma kolegami. Choroby nabyte za okupacji, zwłaszcza 
uszkodzone we wspomnianym baudienscie lewa ręka i ramię coraz częściej 
dawały znać o sobie. Powodowały coraz dłuższe przerwy w graniu. Grywał 
coraz rzadziej. Już tylko z kolegą Michałem, lub sam, na imieninach, choin-

Cz. Popek, lata 50 – te.

Czesław z żoną Adelą i dziećmi – Zenkiem i Witkiem. Obok modny w owym 
czasie wózek dziecięcy. Połowa lat 50 – tych.
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tylko to zauważył zrobił wszyst-
ko co mógł by rozwijać jego ta-
lent i kształcić go w tym kierun-
ku. Dziś pan Benedykt jest arty-
stą rzeźbiarzem, autorem wielu 
dzieł sztuki znajdujących się w 
obiektach użyteczności publicz-
nej, w kościołach, kaplicach jak 
i prywatnych domach.

Czesław Popek do mia-
sta już nigdy nie wrócił. Z żoną 
Adelką dochował rodziców, wy-
chował dzieci, rozdysponował 
na nich swój majątek i dożył 
spokojnej starości. Doczekał się 
czterech wnuczek, trzech wnu-
ków, trzech prawnuków i jedną 
prawnuczkę. W jego chorobach 
i niedomaganiach opieką oto-
czyli go najbliżsi – żona, syno-
wa i syn – zamieszkali na ojco-
wiźnie. Dożył 86 lat. Odszedł 20 
września br. Pochowany został na 
cmentarzu w Mazurach, przy swoich rodzicach, tuż obok swego lasu, który 
sadził „za Niemców”, przy drodze – „Wygonie” po którym codziennie jeź-
dził na swoje pole. Żegnali go najbliżsi, sąsiedzi, dalsi krewni z Mazurów, 
Huciska, Rzeszowa i Kujaw, koleżanki, koledzy, wśród nich Michał Kaczor 
i Stanisław Smolak. Także przyjaciele jego synów i ich rodzin, w tym sa-
morządowcy, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mazurach, przedstawicie-
le Towarzystwa Rozwoju Wsi Mazury i GS „Samopomoc Chłopska” z Ra-
niżowa. Uroczystej Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył jego krewny 
ksiądz infułat Józef Sondej z Rzeszowa, któremu asystowali - również krew-
ny ks. prałat Józef Łasica z Raniżowa oraz ks. kanonik Franciszek Kołodziej 
z Rzeszowa i ks. proboszcz Wiesław Dopart z Mazurów. 

Agnieszka Sondej (Rzeszów)
PS. Dziękuję panu B. Popkowi i jego rodzinie za udostępnienie wspo-

mnień muzykanckich ojca oraz fotografii rodzinnych.

kach dla dzieci i star szych, na chrzcinach. Ale w domu – jak pamiętają jego 
najbliżsi - cały czas coś sobie nucił, coś niby grał.

- Wejście na scenę gitar i organów elektrycznych, adapterów, magne-
tofonów – kończy swoje wspomnienia z 1985 roku pan Czesław – usunęło 
starych muzykantów w cień. Mniejsze, słabsze zespoły zaczęły się rozpa-
dać. Dawne instrumenty przestały być modne. Dawne kawałki przestarzałe. 
Obecnie, czasem ktoś mnie wyciągnie siłą do grania na chrzcinach czy imie-
ninach. Ale już nie chcę. Nie mogę wypić. Trudno mi się opędzić od nama-
wiania, od różnych pijaków. Czasem biorę akordeon i gram tylko dla siebie. 
Wtedy jak nikogo nie ma i nikt nie słyszy. Przypominają mi się czasy mło-
dości. Kiedyś była to dla mnie jedyna rozrywka, w tamtym trudnym  życiu 
na wsi. Jest co wspominać.

Pragnął, aby któryś z jego synów przejął po nim granie, na jakimkol-
wiek instrumencie. Zachęcał do nauki grania na swym akordeonie. Żaden z 
nich jednak nie wykazywał szczególnych uzdolnień w tym kierunku, ani za-
interesowań. Jedynie najmłodszy, Benedykt, opanował w jakimś stopniu grę 
na akordeonie. Przejął po nim akordeon i przygrywa sobie czasem polki, obe-
rki, polonezy i co łatwiejsze utwory muzyki poważnej. Odziedziczył po ojcu 
jednak duszę artysty, która ujawniła się w talencie rzeźbiarskim. Czesław gdy 

Pani
ZOFII HALAT

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘżA

składają
koledzy druhowie 

z Zarządu
Oddziału Powiatowego 

i Miejsko- Gminnego Związku
Ochotniczych 

Straży Pożarnych 
w Kolbuszowej

Rodzinie zmarłego

Śp. mł. bryg. w st. spocz. 

mgr Józefa HALATA
byłego Komendanta 

Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kolbuszowej

wyrazy najgłębszego żalu
i współczucia

składają:

Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Kolbuszowej

Zespół w pełnym składzie. Od lewej: Marcin Sondej – bęben, Michał Ka-
czor – trąbka, Czesław Popek – akordeon, Franciszek Stolarz – skrzypce. 
Koniec lat 40 - tych.

Z kolegą Michałem Kaczorem wspominają 
granie. Pan Michał swoje trąbki przecho-
wuje w domu do dnia dzisiejszego. I pew-
nie jeszcze pogrywa na nich czasem jak nikt 
nie słucha. Lata 80 – te. 
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27 października 1963r. – miesz-
kańcy Weryni złożyli do lokalnych 
komunistycznych władz prośbę o za-
chowanie prawa do korzystania z ka-
plicy Tyszkiewiczów, gdzie odbywały 
się nabożeństwa i katecheza. 

 W 1873r. hrabia Zdzisław Tyszkiewicz 
w parku swojej posiadłości w Weryni wybudował 
neogotycką kaplicę. Korzystali z niej nie tylko 
Tyszkiewicze, ale i mieszkańcy Weryni. W latach 
60-tych XX wieku w czasie, kiedy proboszczem 
kolbuszowskiej parafii był ks. dr Ludwik Curyło 
odbywały się tam niedzielne nabożeństwa. Po wy-
budowaniu Technikum Rolniczego w Weryni ku-
ratorium jak i lokalne komunistyczne władze za-
broniły tych praktyk. Ówczesny dyrektor Tech-
nikum Rolniczego Edward Kwolek skierował na 
ręce proboszcza Ludwika Curyły pismo „ … zwra-
cam się z prośbą o zaprzestanie odbywania nabo-
żeństw religijnych i prowadzenia punktu kateche-
tycznego w kaplicy, która (…)przeszkadza w reali-
zacji programu nauczania i wychowania młodzie-
ży, dlatego nie zgadzam się na dalsze użytkowanie 
w wymienionym charakterze….” Lokalni komuni-
styczni włodarze zamierzali zburzyć kaplicę, ale 
blisko 100- letni obiekt został zaliczony do zabyt-
ków i bezwzględna ateistyczna ręka go nie tknę-
ła. Pismo dyrektora Edwarda Kwolka wzburzy-
ło mieszkańców Weryni i zmobilizowało ich do 
natychmiastowego działania, gdyż na 1 listopada 
1963r. miał zostać oddany do użytku nowy budy-
nek Technikum Rolniczego, wybudowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie kaplicy Tyszkiewiczów. 27 
października 1963r. mieszkańcy Weryni złożyli do 
lokalnych władz prośbę o zachowanie prawa do 
korzystania z kaplicy. W odpowiedzi na tę prośbę 
Wydział Budownictwa w Kolbuszowej wydał orze-
czenie o złym stanie budowlanym budynku kaplicy 
i zakazał jej używania bez niezbędnego remontu. 

Determinacja mieszkańców Weryni rozwścieczy-
ła lokalnych komunistycznych decydentów. Kate-
chezę przeniesiono do prywatnego domu Katarzy-
ny Kowalskiej. Po jej śmierci parafia odkupiła ten 
dom od jej córek z przeznaczeniem na punkt kate-
chetyczny. W grudniu 1969r. do tego budynku siłą 
wdarli się pracownicy Samopomocy Chłopskiej i 
urządzili tam sklep obuwniczy. Mieszkańcy We-
ryni usunęli ten sklep i powiadomili władze ko-
ścielne. Ówczesny Przewodniczący Rady Narodo-
wej w Kolbuszowej Michał Hawro groził probosz-
czowi Ludwikowi Curyle nieprzyjemnymi konse-
kwencjami. Po tych wydarzeniach rozpoczął się 
trwający pięć lat proces. Sądy wszystkich instan-
cji wydawały niekorzystne wyroki dla mieszkań-
ców Weryni. Dopiero sąd w Mielcu wydał wyrok 
korzystny. Odtąd nabożeństwa i katecheza w bu-
dynku po Kosiorowskiej odbywały się bez więk-
szych problemów. W 1974r. Werynia doczekała 

Przypominamy… się charyzmatycznego księdza rektora Stanisława 
Wójcika, który później , już jako proboszcz para-
fii w Weryni poprowadził parafian w budowie oka-

załego kościoła p.w. Świętego Maksymiliana Ma-
rii Kolbe. Również burzliwe wydarzenia towarzy-
szyły powstaniu punktu katechetycznego w Kolbu-
szowej Górnej. Był rok 1980. Narastały niepokoje 
społeczne. Tworzyła się „Solidarność”. Ówczesny 
Naczelnik Miasta i Gminy w Kolbuszowej Stani-
sław Szczęch postanowił zawrócić bieg lokalnej 
historii. W tym czasie Strażacy Ochotnicy prze-
nieśli się do nowo wybudowanego Domu Kultu-
ry, gdzie mieli nową Remizę. Starą Remizę prze-
kazali na punkt katechetyczny. Mieszkańcy Kol-
buszowej Górnej szybko wyremontowali ten bu-
dynek i adoptowali go do potrzeb katechezy. Roz-
wścieczyło to Naczelnika Stanisława Szczęcha, 
który postanowił zdławić wysiłki Górniaków. Za-
słynął  jako ten, który odciął prąd od punktu kate-
chetycznego, ale i tak nie zawrócił biegu historii. 
Religia odbywała się w starej remizie, a później, 
kiedy powstała w Kolbuszowej Górnej parafia, to 
ksiądz proboszcz Czesław Zagórski odprawiał tam 
nabożeństwa do czasu, gdy Górniacy wybudowa-
li kościół. Na początku lat 80-tych XX wieku w 
rodzinnym domu Szczęchów rozegrał się dramat. 
Stanisław Szczęch ten, który odciął prąd od punk-
tu katechetycznego w Kolbuszowej Górnej został 
wraz z żoną śmiertelnie porażony prądem. Odciął 
prąd w Kolbuszowej Górnej, jako komunistyczny 
aktywista szedł z komunistycznym prądem i zgi-
nął od prądu w rodzinnym domu.  Słowem : -Wal-
czył z prądem – szedł z prądem – zginął od prądu. 
Tych ludzi, którzy walczyli z Kościołem nie na-
leży potępiać, ale im współczuć, gdyż w Bożych 
Planach mieli do odegrania bardzo niewdzięczną, 
tragiczną, judaszową rolę. 

Przebaczyć – TAK
Zapomnieć – NIE… co niniejszym czynię 

z poważaniem Stanisław Gorzelany
Kaplica Tyszkiewiczów przy Zespole Szkół Rolniczych w Weryni.         Fot. Jan Skowroński

Budynek, w którym w latach 60-tych i 70-tych odbywała się katecheza i nabożeństwa w Weryni. 
                      Fot. Jan Skowroński
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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



przegląd KOLBUSZOWSKINr 205 23

              

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 , 



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 20524

1
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Z. P. U. H. 

STALBET 
AdAm Foryś

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

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

oferuJe:
q  markowe płytki ceramiczne

q  systemy dociepleń
   (GREINPLAST, CERESIT)

q  beton z transportem

zapraszamy 
w godz. 700 - 1700

w soboty 700 - 1300

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

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

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

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

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

 Oferujemy: dorabianie kluczy, kodowanie kluczy samochodowych z immobilizerem
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków

Naprawa: biżuterii złotej i srebrnej
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00

GWARANtUJEMy WySOKą  JA KOść I NISKIE 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. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr furmańskiej/

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PRzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCyJNE CENy

NA WyKONyWANIE ZDJĘć!!!
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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
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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


