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A wszystko to za sprawą artystów mala-
rzy i rzeźbiarzy, którzy po raz jedenasty gości-
li w naszym miasteczku podczas XI Ogólno-
polskiego Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego 
„Kolbuszowa 2011”. W plenerze, który trwał  
od 26 czerwca do 10 lipca wzięło udział 22 
artystów z różnych zakątków naszego kraju  
i z zagranicy. Oto oni: Katarzyna Cesarz, Ma-
rian Figiel, Józef Franczak, Helena Jacyno, 
Iwona Jankowska – Kozak, Paweł Kin, Kin-
ga Kolouszek, Zuzanna Katarzyna Kud, Jo-
lanta Kuszaj, Aleksander Majerski, Euge-
niusz Geno Małkowski, Janina Ożóg – Czar-
nowska, Eugeniusch Potapow, Klaudia Po-
tapowa, Helena Sadłek, Barbara Śliwińska 
– Grzonkowska, Kamil Taraszka, Wojciech 
Trzyna, Izabela Wiszniowska, Renata Wota 
– Cywicka, Barbara Zinsterstein i oczywiście 
komisarz pleneru, jego koordynator i współ-
twórca – Maksymilian Starzec. 

   Artyści mieszkali, jedli i pracowali  
w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej, 
gdzie miło i twórczo spędzili czas. „Było super, 
cudownie jak zawsze, bardzo dobre warunki,  
a przede wszystkim wspaniała atmosfera” –  
o tym mówili artyści malarze podczas prywat-
nych i oficjalnych rozmów. A że twórczo –  
o tym z kolei mogli przekonać się wszyscy, 
którzy w dniu 9 lipca przybyli na poplenerowy 
wernisaż do Galerii G-2. Tam mogli zobaczyć 
i podziwiać prace powstałe w trakcie pleneru, 

„Nad światem znowu 
wzeszło słońce” –

powiedział Dante Aligheri – i mimo że w Kolbuszowej padał deszcz, to my przez 
dwa tygodnie czuliśmy się jakby świeciło słońce. 

tam mogli spotkać się i porozmawiać z artysta-
mi, a koneserzy malarstwa, jak co roku, mieli 
możliwość wzbogacić swoje prywatne zbiory  
i zakupić dzieła sztuki. Ale ci, którzy odwie-
dzili w sobotni wieczór Galerię G-2 mieli tak-
że możliwość zobaczyć prace najmłodszych 
uczestników pleneru, które powstały podczas 
warsztatów dla dzieci i młodzieży. 

   W tym roku liczba młodych adeptów 

sztuki malarskiej, z którymi profesjonalni arty-
ści mieli zajęcia, przekroczyła 60 osób. Z roku 
na rok bowiem zainteresowanych jest coraz 
więcej, a chętnych malarzy do pracy z uzdol-
nionymi dziećmi i młodzieżą także przybywa. 
W ramach warsztatów odbyło się 10 zajęć, któ-
re z pewnością wzbogaciły warsztat uczestni-
ków oraz pozwoliły im otworzyć się na otacza-
jący świat i inaczej spojrzeć na rzeczywistość 
– z większą dozą wrażliwości i z bogatszą wy-
obraźnią. Te spotkania niewątpliwie wzbogaci-
ły obie strony, dzieci wiele czerpią bowiem od 
dorosłych, a i dorośli uczą się od dzieci. 

   Jedenaste spotkanie miłośników malar-
stwa rozpoczęło kolejną dekadę. Władze mia-
sta zadeklarowały swą pomoc i obiecały, że 
„będą” następne plenery. I tak jak przed ro-
kiem świętowaliśmy jubileusz dziesięciolecia, 
tak za dziewięć lat będziemy hucznie obcho-
dzić dwudziestolecie tegoż przedsięwzięcia. A 

cd. na str. 4
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jest ono niezwykłe – wpisało się w kalendarz ważnych imprez 
organizowanych w Kolbuszowej, zyskało sympatię mieszkań-
ców miasta, dało początek szeroko rozumianej edukacji kultu-
ralnej i co zaznaczyli w swoich wypowiedziach przedstawicie-
le BWA z Rzeszowa – zachęciło koordynatorów innych plene-
rów do organizowania ich w takiej właśnie formie, czyli wespół 
z warsztatami dla amatorów w różnym wieku.

Jesteśmy dumni, że właśnie w Kolbuszowej ma miejsce tak 
ciekawe wydarzenie kulturalne i  jesteśmy szczęśliwi, że mogli-
śmy przyłożyć do tego rękę.

Magda Kornak

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” organizu-
je szkolenia dla rolników i domowników rolników w ramach projektu „PODSTA-
WA TO KWALIFIKACJE. 

Szkolenia dla rolników

Kompleksowe szkolenia dla rolników z terenu po-
wiatu kolbuszowskiego umożliwiające podjęcie zatrud-
nienia poza sektorem rolniczym” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby doro-
słe z terenu powiatu kolbuszowskiego, które prowadzą na 
jego terenie osobiście i na własny rachunek działalność 
rolniczą i podlegają ubezpieczeniu w KRUS  lub pozostają 
z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym oraz de-
klarują chęć podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym. 

Oferujemy następujące kursy zawodowe: 
 Kierowca kat. C, którego celem jest uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych do kierowania pojazdami cię-
żarowymi, z przyśpieszonym kursem-kwalifikacja wstęp-
na  uprawniającym do przewozu osób i rzeczy.

Spawacz w metodach MAG i TIG, którego ce-
lem jest zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza me-
todą MAG i TIG; 

 Operator koparki i koparko-ładowarki, które-
go celem jest przygotowanie uczestników do uzyskania 
kwalifikacji w zawodzie operator koparki i koparko-ła-
dowarki w zakresie III klasy uprawnień; 

cd. ze str. 3

 Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 
i programów sprzedażowych, którego celem jest uzyska-
nie kwalifikacji zawodowych kasjer/sprzedawca; 

Pracownik biurowy z modułem kadrowo-pła-
cowym, którego celem jest przygotowanie do podjęcia 
pracy administracyjno-biurowej. 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy  indywi-
dualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji spo-
łecznych, pośrednictwo pracy oraz materiały szkolenio-
we, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

Nabór prowadzony będzie w lipcu i sierpniu 2011 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Sto-

warzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszo-
wej oraz pod numerem tel. 17 227 02 58.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Leczą ją lekarze w Warszawie,  
w Centrum Zdrowia Dziecka. 

W chwili obecnej jest w trakcie 
chemioterapii, po 5 chemii. Choroba 
jest zaawansowana, więc wymaga dłu-
giego leczenia. Wiąże się to z dużymi 
kosztami na leczenie i częste dojazdy 
do Warszawy. Kasię czeka także ope-
racja nerki.

Dlatego proszę o okazanie serca, 
zrozumienie i o pomoc finansową.

Maria Piękoś - mama Kasi

Ratujmy Kasię!
Nazywam się Maria Piękoś. Mieszkam w Niwiskach. Mam ciężką cho-

rą córeczkę Kasię, która skończyła 19 miesięcy. 
Jest chora na nowotwór lewej nerki (neuroblastomę ) z przerzutami 

do kości i szpiku kostnego 50%. 

Podaję adres i nr konta:
Katarzyna Piękoś

Niwiska 465 m.1, 36-147 Niwiska 
Bask Spółdzielczy w Niwiskach

Nr konta: 47918010343003201572090001

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
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III miejsce w Polsce dla 
drużyny z Kolbuszowej
16 VI 2011r. odbył się Wielki Finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o In-

ternecie „DialNet Masters 2011”. Drużyna „Apollo 127.0.0.1” z Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II w Kolbuszowej zajęła III miejsce.

Podczas wszystkich etapów olimpiady uczest-
nicy musieli wykazać się olbrzymią inteligencją i zna-
jomością zagadnień związanych z szeroko pojętym 
Internetem. Ważnym elementem była również umie-
jętność pracy w grupie. W półfinałach i finale zawod-
nicy mieli jeden komputer z dostępem do Internetu,  
a musieli rozwiązywać zadania wymagające wiedzy  
i umiejętności wykraczających poza szkolny program 
z informatyki. Autorami zadań w tym roku byli eks-
perci z uczelni wyższych: Politechniki Łódzkiej, Pol-
sko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputero-
wych, CISCO Networking Academy i firmy INTEL. 

Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapo-
wym. Dwa etapy testów on-line i półfinały wyłoni-
ły 42 najlepsze drużyny (po 21 w kategorii gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej) spośród 4.643 zespo-
łów. Z powiatu kolbuszowskiego do półfinałów za-
kwalifikowały się 4 drużyny: dwie z Gimnazjum nr 
2 w Kolbuszowej, jedna z Gimnazjum w Cmolasie 
i jedna z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszo-
wej. Do finału przeszła drużyna w składzie: Michał 
Dzióbek, Sebastian Haracz, Grzegorz Janusz, Ra-
fał Mierzejewski. Aby zwiększyć swoje szanse w fi-
nale, drużyna wykonała logotyp do strony niepełno-
sprawni.pl oraz przeprowadziła szkolenie dla senio-
rów z podstaw obsługi komputera i Internetu. Dodat-
kowe punkty zapewniła im także obecność kibiców 
na Wielkim Finale.

 Sam Wielki Finał jest dużym wydarzeniem 
medialnym. We wrocławskiej Hali IASE zgromadzo-
no drużyny wraz z kibicami. Zawodnicy oprócz natu-
ralnego stresu musieli umieć pokonać hałas panujący 
w sali. W trakcie rozwiązywania zadań kibice przed-
stawiali się, brzmiała głośna muzyka. Drużyny w ka-
tegorii gimnazjalnej rozwiązywały 4 zadania, składa-

jące się z 29 pytań. Do-
tyczyły one wielu ob-
szarów wiedzy związa-
nej z Internetem, w tym 
praktycznych aspektów 
kryptografii, wybranych 
aspektów protokołu IP 
v6, takich jak np. wy-
szukiwanie serwerów 
oraz problemów zabez-
pieczeń stron interneto-
wych. Oczekując na wy-
niki zawodnicy wysłu-
chali wykładu profesora 
Jana Miodka „Rzeczy-
wistość elektroniczna  
a język nasz współczesny”, a następnie koncertu 
zespołu „Natural Dread Killaz”. 

 Zestresowana drużyna wraz kibicami.

 Rozwiązywanie zadań.  Radość drużyny i kibiców.

Kibice podczas prezentacji.
Opiekun drużyny: Dorota Haptaś

 Ku naszej radości pierwszym z wyczytanych, 
nagrodzonych drużyn okazał się nasz zespół „Apollo 
127.0.0.1”. Zespół z Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Kolbuszowej zdobył III miejsce! Z Wrocła-
wia wróciliśmy z wysokiej klasy laptopami firmy 
Dell i satysfakcją, że pokonaliśmy tak wiele drużyn. 
Zwyciężyła drużyna z Radomia, która dostała się do 
Wielkiego Finału dzięki „Dzikiej Karcie”. W nagrodę, 
oprócz laptopów takich jak nasze, pojadą na wycieczkę  
do USA i Kanady.
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Fotoreportaż z XI Ogólnopolskiego  
Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego 

„Kolbuszowa 2011”

Artyści i koordynatorzy pleneru Nie taka szkoła straszna jak ją malują

Ołówki, kredki i pastele poszły w ruch
Co z tego powstanie?

Młodzi twórcy i ich wspólne dzieło Twórcze skupienie

Od 26 czerwca do10 lipca już po raz jedenasty w Zespole Szkół Nr 2 w Kolbuszowej gościli artyści malarze i rzeźbiarze. 
Podczas pleneru tworzyli dzieła, które z pewnością ucieszą niejedne oczy i dusze. 

Pracowali także z utalentowanymi dziećmi i młodzieżą w ramach dwutygodniowych warsztatów.
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Z rzeźbiarzem za pan brat

Organizatorzy pleneru – Maksymilian Starzec, Mirosław Kaczmarczyk, 
Jerzy Sitko, Renata Ożóg i Magda Kornak – dziękują wszystkim sponsorom, 
a przede wszystkim Burmistrzowi Kolbuszowej, państwu Dudzińskim i Gli-
nianym, Fundacji „Serce” oraz Bankowi Pekao S.A., bez których przedsię-
wzięcie to nie doszłoby do skutku.

Dziękujemy również mieszkańcom Kolbuszowej za liczne przybycie  
na poplenerowy wernisaż i za wieloletnie wsparcie, które stale nam towarzyszy.

Jednocześnie zapraszamy na „naszą” jubileuszową wystawę do Biura 
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, gdzie do końca miesiąca można oglą-
dać „owoce” dziesięciu kolbuszowskich plenerów.

Wernisaż czas zacząć

Prace uczestników warsztatów

W pracowni artysty

Kolbuszowianie – jak zwykle niezawodni

Nasza galeria 

Wystawa w BWA w Rzeszowie
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- Od kiedy pełni Pan funkcję dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Raniżowie?

Można powiedzieć, że przez czas jednego 
pokolenia. Właśnie 1 czerwca 2011 roku minęło 
20 lat, kiedy przejąłem zarządzanie tą gminną in-
stytucją kultury. Było to rok po nastaniu samorzą-
dów gminnych. Ówczesne władze zdecydowały, 
żeby funkcjonujące do tego czasu trzy instytucje, 
tj. Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji połączyć w jedno – Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Został ogłoszony 
konkurs na stanowisko dyrektora i Zarząd Gminy 
wybrał wówczas mnie. Pracowałem już wtedy w 
Urzędzie Gminy.

- Trzy instytucje w jednym, to zapewne i za-
kres obowiązków jest dość szeroki...

Istotnie. Jako dyrektor przejąłem obowiąz-
ki z zakresu szeroko rozumianej kultury, od orga-
nizowania imprez tych małych, jak i tych maso-
wych na stadionie sportowym, organizowania ży-
cia kulturalnego w miejscowościach gminy, orga-
nizowania rekreacji nad nowym Zalewem „Ma-
ziarnia”. Podejmowałem wówczas wiele zadań, by 
wypełnić braki. Zakupiliśmy samochód dostawczy 
„Żuk”. W weekendy nad zalewem było zapotrze-
bowanie na artykuły spożywcze, napoje. Pakowa-
liśmy je na samochód i jechaliśmy na handel, i to 
nawet na teren Wilczej Woli, bliżej zapory, bo tam 
było większe skupisko ludzi. Nie było jeszcze pry-
watnych sklepików, które już później wkrótce tam 
się pojawiły. W hoteliku na stadionie sportowym 
otwarliśmy pierwszą w Raniżowie i okolicach ka-
wiarnię. Było w niej do wyboru kilkanaście ga-
tunków piwa z różnych browarów, nawet piwa z 
zagranicy, co było taką nowością. Osobiście uda-
łem się do Dąbrowy Górniczej po bilard 8-stopo-
wy, też zupełna nowość. Przez długi czas od otwar-
cia kawiarni do jej zamknięcia, był oblegany przez 
młodzież i starszych. Organizowaliśmy turnieje w 
tę grę, były nawet przymiarki do wystawienia dru-
żyny bilardowej z Raniżowa. Jesienią 1991 roku 
wydzierżawiliśmy od Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Raniżowie piętro pawilonu handlowego w Woli 
Raniżowskiej, by urządzić tam również kawiarnię. 
Otrzymała ona nazwę „Raj”, w wyniku ogłoszone-
go plebiscytu wśród jej użytkowników. Tam też za-
kupiliśmy bilard, tym razem mniejszy, 6-stopowy. 
W pomieszczeniu obok była urządzona biblioteka. 
W Raniżowie na stadionie organizowaliśmy często 
zabawy taneczne, starając się ściągać za każdym 
razem inną „orkiestrę”. Były to czasy, kiedy jesz-
cze opłacało się organizować takie imprezy, moż-
na zawsze było liczyć w razie potrzeby na pomoc 
miejscowych policjantów. Później niestety prze-
pisy się zmieniły w zakresie odpowiedzialności 

20 lat dla Gminy
Z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie
rozmawia Dariusz Sobolewski 

organizatorów za imprezy, i stąd obecnie prawie 
nie mamy zabaw po wioskach. To tylko hasłowo 
rzucone tematy, bowiem trudno w kilku zdaniach 
przedstawić to, czym zajmowaliśmy się przez te 
lata. Każdy rok to właściwie osobna historia.

- W przeciągu tego czasu wiele się zmieniło 
w strukturach GOKSiR-u?

Tak, pierwsza taka zmiana nastąpiła już z 
końcem 1992 roku. Ze struktur GOKSiR-u uchwa-
łą Rady Gminy wydzielono z powrotem Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną. Choć była to instytucja 
kultury, to jednak rządziła się swoimi prawami, i 
funkcjonowanie jej w takiej szerokiej firmie tylko 
szkodziło dla niej samej. Stąd też była taka decy-
zja Zarządu i Rady Gminy. Później przyszły ko-
lejne zmiany. W 1994 roku zakończyliśmy dzia-
łalność z Kawiarnią „Raj” w Woli Raniżowskiej. 
W roku 1996 ówczesne władze postanowiły, żeby 
hotelik na stadionie sportowych wydzierżawić. 
Koszty jego utrzymania wraz z obsługą były więk-
sze, niż przychód z niego. Z działalnością skupili-
śmy się w budynku Domu Strażaka, gdzie na pię-
trze od początku funkcjonował GOK. Tam były 
m.in. wcześniej organizowane dyskoteki, słynne 
na całą okolicę. Muzykę zapewniali DJ Adam i DJ 
Janusz. Tam prowadzone były zajęcia z zespołami 
tanecznymi: „Biedronki”, „Best Girls”, „Tempest”, 
„Czarne Koty”. Organizowano zajęcia świetlico-
we, wystawy, turnieje szachowe. Były wyświetla-
ne filmy wideo. Kolejna zmiana nastąpiła w 1998 
roku. OSP Raniżów postanowiła przejąć cały bu-
dynek w swoje użytkowanie. A my przenieśli-
śmy się do budynku Urzędu Gminy, gdzie działa-
my tu do dzisiaj.

- Ciekawy jest fragment działalności związa-
ny z wydawaniem czasopisma „Wieści Raniżow-
skie”. Kto wpadł na pomysł, by w gminie zorga-
nizować coś takiego i skąd właśnie taka nazwa?

Pomysł na zrealizowanie gminnej gazetki 
zrodził się w lutym 1997 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Ja z 
pracownikami: Genowefą Krudysz, Grzegorzem 
Wosiem oraz p. Krystyną Kościółek z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego utworzyliśmy Zespół Re-
dakcyjny. Pierwszy numer „Wieści Raniżowskich” 
ukazał się dnia 6 marca 1997 roku, przed Dniem 
Kobiet, i stąd też tematyka na 1. stronie o kobie-
tach wraz z życzeniami dla nich. Zapewne nie by-
łoby tej gazetki, gdyby nie komputerowa i foto-
graficzna moja pasja. Były to czasy, gdy do biur, 
jeszcze nieśmiało zaczęły wchodzić pierwsze kom-
putery – PC-ety. Nowe oprogramowania biurowe 
otworzyły szansę i możliwość składu (dość pry-
mitywnego) gazetki. Tworzyło się wówczas każ-
dą stronę jakby osobno, na nią naklejało zdjęcia, i 
tak złożoną odbijało na ksero. Stąd też jakość dale-

ko odbiegała od ideału. Takie były początki. Nato-
miast nazwa „Wieści Raniżowskie” powstała jako 
kompromis i wyróżnienie spośród innych tytułów 
lokalnych istniejących już na rynku w naszym re-
gionie: „Ziemia Kolbuszowska”, „Przegląd Kolbu-
szowski”, „Kurier Sokołowski”, „Głos Tyczyna”. 
Wyraz „Wieści” nawiązywał jednocześnie do hi-
storii, jako już nieco „na wymarciu” – poprzednik 
„wiadomości”, „nowin” itp., zapowiadając tym sa-
mym tematykę poruszaną w nowo powstałej gaze-
cie – przeszłości Raniżowa i okolic. Nakład pierw-
szego numeru zaplanowano na 50 sztuk. W dys-
trybucję pierwszego numeru został zaangażowany 
sołtys Raniżowa Edward Warzocha, który na ulicy 
głośno reklamował nowe wydawnictwo. Jednakże 
oczekiwanie społeczeństwa raniżowskiego chyba 
przerosło nas, bo jeszcze dorobiono następne 30 
szt., tak więc pierwszych gazetek z marca 1997 r. 
„wyprodukowano” 80 egzemplarzy. Nakład dru-
giego numeru zaplanowano na 150, ale również na-
leżało go zwiększyć do 180, później kolejne nume-
ry wydawano coraz większe, zgodne z zapotrzebo-
waniem. Ostatecznie nakład ustabilizował się na 
poziomie 330 sztuk. Wyjątkiem był numer 97., któ-
rego wydano 400 szt., ale to dzięki dofinansowa-
niu kolorowej wkładki wewnątrz gazetki nt. mazur-
skiego Grobu Bożego. Do numeru 17. „Wieści Ra-
niżowskie” były wydawane techniką kserograficz-
ną. Było to jednak dość pracochłonne, kosztowne 
i uciążliwe. Dlatego też numer 18. (sierpień 1998) 
został wydrukowany w drukarni „Abakus” w Kol-
buszowej i od tamtej pory tak się dzieje. Projekt 
okładki, jak również układ i wygląd poszczegól-
nych stron jest moim pomysłem. Pierwsze 17 nu-

Dyrektor Stanisław Samojedny, także doskonale 
sprawdza się w roli konferansjera gminnych uro-
czystości.
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merów sam układałem w komputerze, podkłada-
łem zdjęcia. Również jestem autorem większości 
fotografii we „Wieściach Raniżowskich” i wielu 
artykułów z bieżącej działalności gminy Raniżów. 

- Jak tematyka jest przedstawiana we „Wie-
ściach Raniżowskich”?

Staram się, aby materiały były różnorodne, 
nie ograniczały się tylko do przedstawiania dzia-
łalności Gminy Raniżów. By pokazywały życie co-
dzienne mieszkańców, odzwierciedlały zachodzące 
zmiany w naszym otoczeniu. Stąd można zauwa-
żyć zdjęcia pokazujące różne obiekty architekto-
niczne, które po kilku latach zupełnie inaczej będą 
wyglądać. Żyjemy w czasach, gdzie te zmiany na-
stępują bardzo szybko. Wystarczy zaglądnąć wła-
śnie do tych numerów z pierwszych lat, z końca 
lat 90-tych XX wieku, by zauważyć, ile się zmie-
niło. Oczywiście na plus. Kolejną tematyką, któ-
ra jest często poszukiwana przez młodzież, stu-
dentów, to historia „małych ojczyzn”. Tutaj duże 
słowa uznania i podziękowania należą się naszym 
regionalistom: panu Julianowi Wiąckowi, panu 
Władysławowi Puzio, panu Benedyktowi Popko-
wi. Również nauczyciele historii pisali na łamach 
„Wieści Raniżowskich”, przedstawiając wybrane 
zagadnienia z odległej przeszłości. Do tych auto-
rów właśnie często sięgają młodzi ludzie szukają-
cy informacji historycznych. Także wielką wartość 

mają artykuły z bieżącego życia Gminy, obrazu-
jące inwestycje realizowane na naszym terenie, z 
imprez odbywających się. Członkowie zespołów 
utrwaleni na zdjęciach za kilka lat będą mieć miłą 
pamiątkę ze swojej działalności. W ciekawy spo-
sób przedstawia historię sprzed kilkudziesięciu lat 
naoczny świadek tamtych wydarzeń, mazurski ro-
dak, pan płk. Marcin Kus.

- Jakie zespoły aktualnie działają przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Raniżowie?

Najstarszym jest Zespół Obrzędowy „Mazu-
rzanie” z Mazurów, istniejący od marca 1997 roku. 
Przez te kilkanaście lat zdobył już tyle tytułów, dy-
plomów, odtworzył i wystawił wiele widowisk o 
tematyce obrzędowości regionalnej, że zrobiła się 
z tego wielka kronika, którą zespół sam prowa-
dzi. Kolejnym jest Kapela Ludowa „Raniżowia-
nie”, która zawiązała się w styczniu 2005 roku. Jej 
twórczość utrwaliliśmy na dwóch płytach. Pierw-
sza pt. „Jadą chłopcy spod Rzeszowa” ukazała 
się w kwietniu 2006 roku, a okazją do jej wypro-
mowania była III Ogólnopolska XIV Podkarpac-
ka Parada Straży Grobowych w Raniżowie. Dru-
gą pt. „My są chłopcy z Raniżowa” wydaliśmy we 
wrześniu 2009 roku, i też to było szczególne wy-
darzenie – 600 lat Parafii Raniżów. Aktualnie ka-
pela ćwiczy i przygotowuje melodie i przyśpiew-
ki na trzecią płytę. Kapela występując na konkur-

sach wojewódzkich, czy ogólnopolskich, z regu-
ły zajmuje czołowe miejsca. Następnym zespo-
łem, który również zbiera laury, jest Zespół Pie-
śni i Tańca „Lesiaki”. Młodzież skupiona w tym 
zespole przedstawia repertuar z tańcami lasowiac-
kimi, rzeszowskimi i narodowymi. Tutaj zarówno 
zespół jak i GOKSiR, zawsze może liczyć na Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, 
Sportu w Raniżowie, które wspiera zespół w roz-
woju i pomaga sfinansować wiele przedsięwzięć. 
Od lutego 2011 roku dzieci z II i III klasy z Rani-
żowa zachęcone sukcesami i działalnością swoich 
starszych kolegów i koleżanek tańczą w „Małych 
Lesiakach”. Już sama nazwa wskazuje, że będą to 
następcy Lesiaków. Przy Ośrodku działa również 
Zespół Tańca Nowoczesnego „Nante”, w którym 
młode dziewczęta w miarę posiadanego czasu wol-
nego ćwiczą nowe układy choreograficzne. Przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach dzia-
ła Zespół Pieśni i Tańca „Mazurek”, a przy Zespo-
le Szkół w Woli Raniżowskiej jest Zespół Pieśni 
i Tańca „Wolanie”. Oba działają we współpracy z 
GOKSiR-em i przy wsparciu finansowym Gminy. 

Jako mieszkaniec gminy Raniżów i radny 
Rady Gminy obecnej kadencji dziękuję Panu za 
wkład w rozwój naszej rodzimej kultury i życzę 
dalszych sukcesów w działalności.

 „Polak mądry po szkodzie” 
Problem bezpieczeństwa żywnościowego pojawił się na prze-

strzeni XX w. wiele razy i to w kontekście, zarówno zbrodni ludo-
bójstwa, jak też pełnego dostatku. 

Niech posłużą tylko przykłady głodu na 
Ukrainie pod rządami komunistów (miliony ofiar) 
i nadprodukcje zbóż w USA, tysiące ton niszczo-
nych przez farmerów. Szczególnie problem ten 
nabrał znaczenia w Polsce po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej. Wcześniej, oczywiście zwłasz-
cza w latach 50. i 60. mieliśmy problemy wynika-
jące bezpośrednio z przesłanek ideologicznych. 
Tysiąc Państwowych Przedsiębiorstw Gospodar-
ki Rolnej, ponad dwa tysiące spółdzielni produk-
cyjnych, nie osiągało tak wysokich wyników pro-
dukcyjnych, jak gospodarstwa rodzinne. Na do-
miar złego rządcy PRL-u sprzedawali żywność 
w przeliczniku rubla transferowego do Rosji So-
wieckiej, a na Zachód po zaniżonych cenach, aby 
z kolei uzyskać walutę wymienną (dewizy) na za-
kup technologii dla przemysłu. 

Dostaliśmy twardą szkołę, a mimo to po 
1989 r. nie wyciągnęliśmy właściwych wniosków 
z minionych lat. Pierwszy przykład z brzegu, to 
nieudane negocjacje z UE nt. ilości produkcji 
żywności, a następnie możliwości swobodnego 
eksportu do krajów unii. Mieliśmy wówczas nie-
wielkie nadwyżki w produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, byliśmy chwilę niezależni i samowystarczal-
ni w produkcji żywności. Uległość i poddawanie 
się naciskom w tych sprawach było charaktery-
styczne dla kolejnych ekip rządowych prowadzą-

cych negocjacje z unijnymi komisarzami. Jeszcze 
większym złem był proceder cichego handlu tzw. 
kwotami produkcyjnymi na terenie Polski. De-
moralizowało to kierownictwa partyjne, a także 
ich przedstawicieli w poszczególnych wojewódz-
twach np. odstąpienie części kwoty mlecznej jed-
nego województwa drugiemu, jest dowodem na 
to, jak interesy polityczne przedkładano nad inte-
res gospodarczy rolników jako grupy zawodowej. 

W artykule 23. Konstytucji RP czytamy: 
„podstawą ustroju rolnego państwa jest gospo-
darstwo rodzinne”. Jakkolwiek pojęcie „ustroju 
rolnego” może brzmieć dla niektórych anachro-
nicznie, to przypomnę im, iż w tej samej konsty-
tucji w art. 20. znajdziemy zapis, że społeczna go-
spodarka rynkowa oparta jest na wolności dzia-
łalności gospodarczej. Nikt, nawet kierownictwo 
partii politycznej, nawet wojewoda, nie powinien 
w najmniejszym stopniu uchybiać tej zasadzie.

Czeka nas jeszcze wielkie wyzwanie i twar-
da walka z GMO. Na dzień dzisiejszy, nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć skutku spożywania nie-
zdrowej żywności.   

Reasumując nie chodzi przecież o to, żeby 
postawić na produkcję przemysłową lub odwrot-
nie, na rolnictwo. Chodzi o to, żebyśmy byli pań-
stwem bezpiecznym i pod względem energetycz-
nym i pod względem żywnościowym, a także 

ekologicznym. A co jest najważniejsze? Rów-
ne i sprawiedliwe traktowanie obywateli. Gwo-
li rzetelności debatę nt. bezpieczeństwa żywno-
ściowego Polski, rozpoczęło – szkoda, że kulu-
arowo – środowisko związane z doradcą Stefana 
kardynała Wyszyńskiego, śp. prof. Romualda Ku-
kołowicza i Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”. 

Bezpieczeństwo żywnościowe niech nie bę-
dzie traktowane, jako kolejne hasło przed wybo-
rami. Niech stanie się obiektem zainteresowania 
władz, a nawet należałoby przeprowadzić kilka 
debat publicznych na ten temat.  

Dariusz Sobolewski

Koledze

Tomaszowi 
GRąDzKIemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY

składają:
Starosta, Wicestarosta

oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej
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Kontynuowane są prace modernizacyjne na ul. Ruczki.  W ramach tej 
inwestycji zostanie przebudowany istniejący odcinek ulicy Ruczki od skrzy-
żowania z ul. Tyszkiewiczów do Starostwa oraz wybudowany nowy odcinek 
drogi od Starostwa do ul. Towarowej. Ponadto wzdłuż ul. Ruczki planuje się 
budowę chodników, miejsc postojowych, budowę kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz przebudowę innych sieci zlokalizowanych w pasie drogowym.  

KAlejDOSKOP INweSTYcjI GmINNYch
Trwa realizacje inwestycji w Gminie Kolbuszowa. Oto przegląd najważniejszych zadań.

Do końca roku potrwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej 
nr. 875 Mielec- Leżajsk. Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka dłu-
gości ok. 20,3 km biegnącego od Mielca do Kolbuszowej oraz budowa dro-
gi obwodowej w Kolbuszowej. 

Dzięki połączeniu ul. Ruczki z ul. Towarową powstanie nowa droga ob-
jazdowa pozwalająca kierowcom kierującym się np. z Sokołowa w kierunku 
Rzeszowa (lub odwrotnie) ominąć rondo na drodze krajowej nr 9. Przewidu-
je się, że będzie miało to wpływ na rozładowanie ruchu drogowego oraz od-
ciążenie zatłoczonego rynku w Kolbuszowej.  Planowane zakończenie war-
tego ponad 2,5 mln. zł zadania to wrzesień br.

W jej zakresie w obrębie Kolbuszowej wchodzi budowa mostu na rze-
ce Nil oraz dwóch rond na ul. Mieleckiej i ul. Tarnobrzeskiej. Projekt obejmu-
je również budowę mostu w Świerczowie na rzece Świerczówka wraz z dojaz-
dami. Łączna długość budowanej obwodnicy będzie miała ok. 1 km. W ukła-
dzie lokalnym poprawi dostępność komunikacyjną powiatu mieleckiego  
i kolbuszowskiego a także wyprowadzi z centrum miasta ruch ciężkich samochodów.  

W trakcie budowy jest kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, pom-
powniami ścieków i zasileniami energetycznymi w Świerczowie oraz budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Dolnej po stronie północno-zachod-
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niej. Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Działa-
nie to ma celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich. W ra-
mach projektu wybudowanych zostanie 11 850 m kanalizacji w Kolbuszo-
wej Dolnej oraz 10 890 m w Świerczowie.  Zakończenie inwestycji wartej 6 
671 000 zł przewidziano na koniec 2011 r.

Pod koniec 2012 r. gmina wzbogaci się o w pełni uzbrojone tereny in-
westycyjne o pow. 8 ha. Celem wartego ponad 4,5 mln zł. przedsięwzięcia 
jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków do inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej a tym samym zwiększenia atrakcyj-
ności inwestycyjnej Kolbuszowej. Przedmiotem zadania jest kompleksowe 
uzbrojenie działek inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej poprzez: 
 -  budowę układu komunikacyjnego - przebudowę skrzyżowania na drodze 

wojewódzkiej nr 875 Leżajsk-Mielec na dł. 243 m, budowę dróg dojaz-
dowych o dł. 710 m 

 -  uzbrojenie w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wo-
dociągowej 

 -  budowę sieci elektrycznej 
 -  budowę, miejsc parkingowych  

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 3 814 107, 54 zł. 
Wkład własny gminy - 688 018, 68 zł.

Ponad 490 tys. zł kosztować będą prace modernizacyjne przy rozbudowie 
i przebudowie byłej szkoły w Kupnie na potrzeby budynku wielofunkcyjne-
go. Zmodernizowany budynek zostanie oddany do użytku pod koniec 2011 r. 

W tym roku przebudowany zostanie także budynek wielofunkcyjny w 
Bukowcu. Prace obejmą termomodernizację ścian, konserwację pokrycia da-
chowego, przebudowę sieci elektoelektrycznej, instalacji wodociągowej i ga-
zowej. W odnowionym budynku znajdować się będzie świetlica, remiza stra-
żacka i sołtysówka. Koszt inwestycji – 204 tys. zł. 

Ponadto trwają prace przy rozbudowie Domu Ludowego w Widełce. 

cd. na str. 12
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OGŁOSZENIA 
UMIG

BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ INFORMuJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo-
ściami   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) wykaz nieruchomości 
lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10, oznaczo-
nej nr 65 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obr.  Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j. Dz. U.  z  2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) wykaz nierucho-
mości lokalowej, oznaczonej nr 44 położonej w bloku komunalnym w Kol-
buszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie przetargu.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j. Dz. U.     2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) wykaz nieruchomo-
ści gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Św. Brata Alberta, 
oznaczonych nr ew. działek 48/71, 48/77, 48/78, 48/79, 48/80, 48/81, 48/82, 
48/85, 48/88, 48/95, 100/6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j. Dz. U.           z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) wykaz nie-
ruchomości lokalowej, oznaczonej nr 16 położonej w bloku komunalnym w 
Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 przeznaczonej do sprzedaży na 
rzecz najemcy.

Z upoważnienia Burmistrza 
Marek Gil - Zastępca Burmistrza

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 nieruchomo-

ściami (t. j. Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) wykaz nieruchomo-
ści gruntowej położone w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1546/16 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika.

  Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba

W ramach inwestycji zwiększy się powierzchnia zabudowy, powstaną nowe 
sanitariaty z obsługą osób niepełnosprawnych, rozbudowana zostanie estrada 
zewnętrzna oraz utwardzony plac na spotkania integracyjne. 

 Z kolei po remoncie jest już ul. Mickiewicza i ul. Krakowska. Ostatni 
etap robót przy ul. Mickiewicza obejmował budowę ciągu pieszo - jezdnego o 
długości 129 metrów oraz przebudowę odcinka ulicy o długości 104 metrów. 

Prace na ul. Krakowskiej polegały na wykonaniu nowej podbudowy 
wraz z ułożeniem krawężników, nowych chodników oraz nawierzchni jezd-
ni. Ponadto zakres rzeczowy objął zabezpieczenie i przełożenie urządzeń ob-
cych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy. 

cd. ze str. 11
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Wyniki egzaminu maturalnego zostały ogłoszone. Spośród 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego najle-
piej poradzili sobie uczniowie kolbuszowskiego liceum, któ-
rzy zdali maturę w ponad 90 procentach. Niezły wynik osią-
gnęli też uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekono-
micznych z Weryni oraz Zespołu Szkół Technicznych z Kol-
buszowej.

Uzyskane wyniki uczniów liceum pozwalają uplasować powiat kolbu-
szowski grubo powyżej średniej województwa podkarpackiego, która wyno-
si 85,7 proc. i krajowej – 86 proc. Na tle Polski dobrze prezentują się rów-
nież kolbuszowskie licea profilowane, w których zdawalność wyniosła 72,2 
procent, zaś w kraju jedynie 51 proc. Nasze technika z kolei dorównują śred-
niej krajowej i wojewódzkiej. 

Powiat kolbuszowski najlepiej kształci
Józef Kardyś, starosta 
kolbuszowski: Osobiście 
cieszę się, że przy ogólnym 
niżu demograficznym wzra-
sta liczba młodzieży uczą-
cych się w szkołach nasze-
go powiatu. Jako starosta 
kolbuszowski pragnę po-
gratulować poszczególnym 
szkołom wyników z egzami-
nów maturalnych. Mam na-
dzieję, że wypracowane me-
chanizmy naboru i kształce-
nia pozwolą patrzeć w przy-
szłość z optymizmem.

cd. na str.  14

LEPSI OD INNyCH 
Wysoki wynik kolbuszowskiego liceum pozwala zająć mu 

wysoką lokatę pośród innych tego typu szkół z województwa pod-
karpackiego. Dla przykładu w V Liceum Ogólnokształcącym w 
Rzeszowie zdawalność matur zatrzymała się na poziomie 71,55 
proc., zaś VII liceum – 42,36 proc.  

ZARZąD SZKOłOM POMAGA 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś: „Współpraca ze 

szkołami naszego powiatu układa się bardzo dobrze. Władzom po-
wiatu kolbuszowskiego bardzo zależy na tym, aby szkoły ponad-
gimnazjalne w naszym powiecie kształciły przyszłe pokolenie na 
profesjonalnym poziomie. Zarząd obecnej kadencji poczynił wie-
le starań i zabiegów, aby nasze szkoły zostały zauważalne wśród 
gimnazjalistów z powiatu kolbuszowskiego. Ogrom pracy, włożo-
ny przez Zarząd Powiatu, a także bardzo duża aktywność dyrekto-
rów i grona pedagogicznego w poszczególnych szkołach przynio-
sły zaplanowane rezultaty. Ja osobiście cieszę się, że przy ogól-
nym niżu demograficznym wzrasta liczba młodzieży uczących się 
w szkołach naszego powiatu.  

  Jako starosta kolbuszowski pragnę pogratulować poszcze-
gólnym szkołom wyników z egzaminów maturalnych. Mam nadzie-
ję, że wypracowane mechanizmy naboru i kształcenia pozwalają 
patrzeć w przyszłość z optymizmem”. 

Wyniki egzaminu maturalnego są dla absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych przepustką na studia. Uczniowie wybierający na-
sze szkoły w zdecydowanej większości kontynuują dalszą naukę 
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Wyniki egzaminu maturalnego w 2011r. w szkołach 
ponadgimnazjalnych w innych szkołach:





 









































 































































na wyższych uczelniach - Tak świetny wynik szkoły to zasługa nauczycieli i 
oczywiście naszej pracowitości oraz sumienności - dodaje z uśmiechem te-
goroczna maturzysta Natalia, uczennica klasy 3 A, która zdobyła 96 procent  
wyniku egzaminu maturalnego.





 









































 































































Drogi Gimnazjalisto! Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu 
kolbuszowskiego zapewnią Ci: 
 r bardzo dobrze przygotowaną, przyjazną kadrę pedagogiczną
 r ciekawe kierunki kształcenia przygotowujące do zdania egzaminu matu-

ralnego i podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach
 r bogatą ofertę kół przedmiotowych
 r przestronne, dobrze wyposażone klasopracownie
 r udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 r zajęcia sportowe
 r udział w projektach unijnych
 r korzystanie z biblioteki szkolnej z centrum multimedialnym
 r korzystanie z pracowni komputerowych z dostępem do internetu
 r chwile odpoczynku w przytulnej świetlicy
 r stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce
 r indywidualny tok i program nauczania dla uczniów najzdolniejszych
 r zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
 r opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej
 r bogatą ofertę imprez dydaktyczno - rekreacyjnych typu: kontakty z uczel-

niami wyższymi, wyjazdy do teatru, wycieczki, kuligi, kursy tańca, zaję-
cia na basenie, siłowni, dyskoteki itp.

ZESPół SZKół TECHNICZNyCH IM. BOHATERóW 
WRZEŚNIA 1939 R. W KOLBuSZOWEJ

Szkoły otwarte dla uczniów
 -  konstrukcje budowlane i inżynierskie ( nowoczesne technologie w bu-

downictwie) 
 -  drogi i mosty
 -  TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
 -  komputerowe wspomaganie projektowania odzieży 
 -  krawiec konfekcyjno usługowy
 -  TECHNIK INFORMATYK
 -  grafika komputerowa
 -  aplikacje internetowe
 -  TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
 -  komputerowe projektowanie mebli
 -  meblarstwo i stolarka budowlana
 -  naprawa i renowacja mebli
 -  TECHNIK MECHANIK
 -  programowanie i automatyzacja obróbki
 -  programowo wspomagane wytwarzanie
  Klasa mundurowa -  zajęcia poszerzone o przysposobienie wojskowe
 - TECHNIK HOTELARSTWA – dla najlepszych praktyki zagraniczne
 -  TECHNIK GEODETA 
 -  geodezja w gospodarce nieruchomościami
 -  geodezja inżynieryjna i kartograficzna
 -  TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
 -  strzyżenie 
 -  fryzury okolicznościowe
  Specjalizacje z komputerową wizualizacją fryzur
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia)
 -  stolarz 
 -  operator obrabiarek skrawających 
 -  fryzjer
 -  monter konstrukcji budowlanych 
 -  mechanik pojazdów samochodowych 
   ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2-letnia) 
 -  sprzedawca 
  LICUM PROFILOWANE
 -  ekonomiczno - administracyjny
 -  usługowo – gospodarczy
  Języki nauczane w ZST:
 -  angielski

ZST w Kolbuszowej nastąpiły radykalne zmiany, które wyniosły tę placówkę 
na czołowe miejsce w rankingu szkół technicznych.  

Szkoła dla aktywnych kształcąca średnią kadrę kierowniczą i fachow-
ców w zawodzie ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012 w następujących 
kierunkach:

TECHNIKUM
- TECHNIK BUDOWNICTWA 

cd. ze str.  13

Wyniki egzaminu maturalnego w 2011r. w szkołach ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego:
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 -  niemiecki
 -  francuski
 -  rosyjski

Wyżej wymienione kierunki są zgodne z potrzebami rynku i strategią 
rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Szkoła oferuje atrakcyjne praktyki zawodowe (również zagraniczne) 
oraz umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych wykraczających poza 
program nauczania takich jak: certyfikat ECDL, spawacz, operator wózków 
widłowych, kosmetyczki itp. Od 2010 roku, 

w ramach zajęć z wychowania fizycznego, odbywa się nauka pływa-
nia na basenie. 

Adres: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 
ul. Janka Bytnara 2; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: Tel/fax: (17) 22-71-632
www.zstkolbuszowa.pl    e-mail: zstkolbuszowa@op.pl

ZESPół SZKół AGROTECHNICZNO – 
EKONOMICZNyCH IM. KOMISJI EDuKACJI 

NARODOWEJ W WERyNI

Adres:
ZSA-E Werynia 501; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: tel. 17 22-71-441
www.zswerynia.pl     e-mail: zswerynia@zswerynia.pl

LICEuM OGóLNOKSZTAłCąCE IM. JANKA 
ByTNARA W KOLBuSZOWEJ

Otoczenie wokół LO zmienia swoje oblicze.

Tuż przy Sali gimnastycznej LO powstał uroczy skwer, który już we wrześniu 
zapełni się uczniami.

W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni zakończono do-
cieplenie budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę 
okienną i przebudowano instalację centralnego ogrzewania

Kształcimy z zawodach:
TECHNIKUM
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik technologii żywności
- technik kelner
- technik architektury krajobrazu
- technik ochrony środowiska
- technik agrobiznesu
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik kucharz
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- monter – instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiej-

skim (3-letnia)
- kucharz małej gastronomii (2-letnia)
- cukiernik (3-letnia)
ATuTy SZKOły:

 r 65 lat doświadczenie w edukacji 
 r Pomagamy w podejmowaniu prac sezonowych za granicą.
 r Posiadamy certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości”.
 r Osiągamy dobre wyniki z egzaminów zawodowych i maturalnych.
 r Kształcimy w atrakcyjnych zawodach.
 r Posiadamy e-dziennik, szkolną platformę edukacyjną, szkolną pocztę 

elektroniczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 r Pomagamy zdobywać dodatkowe kwalifikacje organizując kursy: barma-

na, kelnera, carvingu, księgowości, rachunkowości, spawacza, operatora 
wózków widłowych i inne. 

ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012 do klas  
z rozszerzonymi przedmiotami:

Politechniczna
matematyka, fizyka, język angielski
Medyczna
biologia, chemia, matematyka
Matematyczno-lingwistyczna
matematyka, język angielski
Humanistyczna
język polski, język angielski
warsztaty dziennikarskie lub plastyczne
Prawna
historia, język polski
elementy wiedzy o prawie
Ekonomiczna
matematyka, geografia
Szkoła daje możliwość nauki czterech języków obcych: 
j. angielskiego
j. francuskiego
j. niemieckiego
j. rosyjskiego
Zapewniamy utworzenie grup językowych kontynuujących naukę wy-

branego języka obcego na poziomie rozszerzonym
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej jest blisko Ciebie.
 Nowoczesna szkoła zapewni Ci bezpieczeństwo i dobre wykształcenie.
Adres: Liceum Ogólnokształcące
ul. Jana Pawła II 8; 36-100 Kolbuszowa
Kontakt: tel. 17/2271545, fax: 17/2271530
www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl      e-mail: lokolb@intertele.pl
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W ramach wniosku współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 
pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez 

Inwestycje drogowe w ramach RPO
modernizację dróg powiatowych na trasie Rze-
szów - Mielec”, trwają w dalszym ciągu prace przy 
przebudowie drogi powiatowej Tuszyma – Niwi-
ska – Kolbuszowa łącznie z ul. Obrońców Poko-

ju, polegające na przebudowie jezdni, chodników 
i wykonaniu kanalizacji deszczowej.   

Planowane zakończenie inwestycji to wrze-
sień 2011r.

W dalszym ciągu trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Tuszy-
ma – Niwiska – Kolbuszowa (ul. Obrońców Pokoju) polegające na przebu-
dowie jezdni, chodników i wykonaniu kanalizacji deszczowej. Fot. A. Jarosz

Wicestarosta Wojciech Cebula wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiato-
wych w Kolbuszowej wizytują prace wykonywane w ramach inwestycji RPO.

ABSOLuTORIuM DLA ZARZąDu 
POWIatU

Najważniejszym punktem obrad było roz-
patrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wyko-
nania budżetu powiatu kolbuszowskiego za 2010 
rok pod względem udzielenia mu absolutorium. 
Po rozpatrzeniu powyższego sprawozdania Rada 
Powiatu przy 17 – za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymu-
jących się, udzieliła Zarządowi Absolutorium za 

z prac Rady Powiatu
W dniu 21 czerwca 2011 r. odbyła się VIII Sesja IV Kadencji Rady Powiatu w 

Kolbuszowej. Podczas niej Radni Powiatu realizowali 12 – punktowy porządek obrad. 

rok 2010. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś: 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaprosze-
ni Goście. Chciałem w imieniu poprzedniej Rady 
Powiatu i poprzedniego Zarządu, który wykony-
wał budżet złożyć serdeczne podziękowania za to, 
że mogliśmy bardzo dobrze go zrealizować. Skła-
dam serdeczne podziękowania poprzedniemu Za-
rządowi, byłemu Panu Wicestaroście Waldemaro-
wi Machecie, Pani Skarbnik, która czuwa na bu-

dżetem i jego wykonaniem i wszystkim pracowni-
kom Starostwa, który byli zaangażowani w wyko-
nanie budżetu. Rok 2010 był bardzo intensywny i 
bogaty w inwestycje, było mnóstwo pracy. Jeszcze 
raz składam wszystkim serdeczne podziękowania”.         

 INFORMACJA Z PRAC 
INWESTyCyJNyCH W POWIECIE  

I GOSPODARKI MIENIEM POWIATu
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie 

przez Radę Powiatu informacji z prac inwesty-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, składa po-
dziękowanie za udzielenie Zarządowi Powiatu Ab-
solutorium. Fot. A. Jarosz

Głosowanie Radnych za udzieleniem Zarządu Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu kol-
buszowskiego za 2010 rok.
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz
Promocja i Kultura Powiatu

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

cyjnych w powiecie i gospodarki mieniem powiatu, 
którego dokonali Kierownik Architektury i Budow-
nictwa Władysław Grądziel, Geodeta Powiatowy 
Antoni Bosek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Kolbuszowej Eugeniusz Szczebiwilk oraz 
Sekretarz Powiatu Stanisław Stec. 

W następnej kolejności Rada Powiatu podjęła 
apel w sprawie uznania rolnictwa za priorytet pol-
skiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrówna-
nia dopłat rolniczych dla Polski.

 Ponadto Rada Powiatu w związku z udziele-
niem Absolutorium realizowała następujące punkty: 
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu 
Kolbuszowskiego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2010 r. i podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Kolbuszowskiego za 2010 r. wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. 2. Pod-
jęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Po-
wiatu w Kolbuszowej absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2010 rok, 
po zapoznaniu się z:
 -  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Kolbuszowskiego za 2010 rok,
 -  sprawozdaniem finansowym Powiatu Kolbu-

szowskiego za 2010 rok, 
 -  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o spra-

wozdaniu Zarządu Powiatu  w Kolbuszowej z 
wykonania budżetu za rok 2010,

 - i nformacją o stanie mienia Powiatu Kolbuszow-
skiego na dzień 31 grudnia 2010 r., 

 -  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powia-
tu w Kolbuszowej,

 -  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed-
łożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powia-
tu w Kolbuszowej wniosku w sprawie udziele-
nia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Na początku 2011 roku Nadleśnictwo Kolbu-
szowa wraz z Starostwem Powiatowym w Kolbuszo-
wej pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Chmielowca ogłosiło kolejną edycję za-
bawy dla uczniów z szkół podstawowych klas IV-VI. 
Młodzi artyści już wtedy rozmyślali nad ujęciem na 
papierze pomnikowych drzew. Do końca kwietnia po-
wstało 400 prac, które wykonane zostały jedną z czte-
rech technik tj. malarstwo, collage, grafika i rysunek. 
W dniu 16 maja 2011 roku oceniła je główna komi-
sja konkursowa w składzie: Natalia Wrona, Katarzy-
na Cesarz, Janusz Posłuszny, Jan Wozowicz. Jury wy-
brało i nagrodziło 48 prac z 38 szkół podstawowych. 

Uroczystość zakończenia i uroczystego wrę-
czenia nagród zgromadziła na terenie szkółki leśnej 
w Świerczowie około 100 osób. Nagrody wręczali 
organizatorzy konkursu: Eryk Maziarski, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz Jó-
zef Kardyś, starosta kolbuszowski. Szczególne gra-
tulacje dla uczestników konkursu przekazali również 

VIII konkurs plastyczny rozstrzygnięty
14 czerwca 2011 roku na terenie szkółki leśnej w Świerczowie odbyło się rozdanie nagród laureatom VIII-go konkursu 

plastycznego. Hasło przewodnie wspólnej zabawy to „Drzewo-Pomnik”.
Elżbieta Wróbel – wójt Gminy 
Niwiska i Marek Gil – zastępca 
burmistrza Kolbuszowej. Nad-
leśnictwo Kolbuszowa zostało 
szczególnie wyróżnione przez 
przybyłych gości, gdyż otrzy-
mało tytuł „przyjaciela szkoły” 
z rąk Marzeny Mytych – dyrek-
tor Zespołu Szkół Specjalnych 
oraz podziękowanie za pro-
mocję kultury z rąk Wiesława 
Sitko – dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Nagrodzeni oraz zapro-
szeni goście podziwiali wy-
stęp podopiecznych z Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Kol-
buszowej Dolnej, którzy za-
prezentowali przedstawie-
nie „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków” oraz te-
atrzyk drewnianych lalek. Ma-
rzena Rumak i Dawid Sudoł 
zaśpiewali dla zgromadzo-
nych piosenki „Rzeka ma-
rzeń” i „Szkolny Rock’n’roll”. 
Gromki aplauz zyskały wszyst-
kie występy młodych artystów.

Spotkanie zakończyło 
się poczęstunkiem i wspólną 
degustacją lodów.

Prace młodych adeptów 
malarstwa można oglądać w 
Galerii 220 Starostwa Powiato-
wego w Kolbuszowej w dniach 
od 14 czerwca do 31 sierpnia 
2011 roku w godzinach otwar-
cia urzędu, gdzie jest ich wy-
stawa. 

Dzień ten był ostatnim 
dniem realizacji przez Nadle-
śnictwo Kolbuszowa projektu 
w ramach, którego wykonano 
zabiegi poprawiające stan zdro-
wotny drzew chronionych jako 
pomniki przyrody, których jest 
w Nadleśnictwie 306 szt. 

Konkurs był zwieńcze-
niem prowadzonych działań, 
promował a także miał za zada-
nie uczyć właściwych postaw 
do rodzimej przyrody – w tym 
pomnikowych drzew. 

Konkurs współfinansowany przez unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013.

Starosta kolbuszowski Józef Kardyś wraz z zastępcą Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Kolbuszowa Erykiem Maziarskim wręczają nagrody laureatom 
VIII-go konkursu plastycznego „Drzewo-Pomnik”.

Nagrodzeni oraz zaproszeni goście podziwiali występ podopiecznych z 
Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

Prace młodych adeptów malarstwa można oglądać w Galerii 220 Sta-
rostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
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Program sobótek rozpoczęła msza św. w 
kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Boże-
go w Domatkowie. Dalsza część imprezy od-
była się przy budynku OSP, gdzie przy licz-
nie zgromadzonej publiczności na scenie za-
prezentowały się młodzieżowe i dziecięce ze-
społy taneczne. 

Dla sympatyków muzyki folkowej zagra-
li Lesianie z Kupna, Muzykanty z Trzciany a 
także zespół muzyki dawnej Vox Angeli. Dla 

Tradycje świętojańskie w Domatkowie
Tradycyjnie w okresie letniego przesilenia mieszkańcy Domatkowa i okolicz-

nych miejscowości spotykają się, aby wspólnie świętować noc świętojańską. Atmos-
fera rodzinnego pikniku oraz magia starodawnych rytuałów przyciągnęły w nie-
dzielę 19 czerwca do tej małej miejscowości rzesze mieszkańców gminy, których nie 
zniechęciła nawet deszczowa pogoda.

młodszej części widowni przygotowano cieka-
we konkurencje. W programie poza rzucaniem 
wianków, pokazami tanecznymi i koncertami 
znalazły się konkursy, w których wzięły udział 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Panie rywalizowały w konkursie na naj-
ładniejszy śpiew świętojański, bukiet oraz naj-
smaczniejszą sałatkę ziołowo-warzywną. Na-
grodę główną za najlepiej wykonane pieśni lu-
dowe otrzymało Koło Gospodyń z Huty Przed-

borskiej. W dwóch kolejnych kategoriach bez-
konkurencyjne okazały się panie z Domatkowa.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu 
nagród przez Burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zubę i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Wilka zagrała Kapela Władysła-
wa Pogody. 

Tego dnia na scenie wystąpiły również 
Mogileńskie Wierchy a w świat sobótkowych 
obrzędów wprowadzili publiczność Górniacy 
i Wolanie. Finałem niedzielnego festynu była 
wspólna zabawa taneczna.

S. J.
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Tradycyjnie w trzecią niedzielę lip-
ca Rada Sołecka, OSP i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Porębach Kupieńskich zor-
ganizowało festyn sportowo-rekreacyjny. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 turnie-
jem piłkarskim o puchar Burmistrza Kolbuszowej. 
Na murawie miejscowego boiska zagrały drużyny 
w Kupna, Widełki, Przedborza i Porąb Kupień-
skich. W tym roku zespół z Widełki po raz kolej-
ny okazał się bezkonkurencyjny. Poza sportowy-
mi rozgrywkami w programie niedzielnego festy-
nu nie zabrakło konkursów dla dorosłych. W qu-
izie o sołtysie Stanisławie Miazdze i Porębach Ku-
pieńskich rywalizowały drużyny posła Zbigniewa 
Chmielowca i Wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu Stefana Orzecha.

Na nudę nie mogli narzekać również naj-
młodsi, dla których przygotowano dmuchane zjeż-
dżalnie, trampoliny i ciekawe konkursy np. mini 
you can dance czy quiz o Akademii Pana Kleksa. 
Imprezie towarzyszyła degustacja regionalnych 

Festyn w Porębach Kupieńskich

przysmaków przygotowanych przez Panie z Koła 
Gospodyń, a dla sympatyków muzyków folkowej 
zagrali Lesianie z Kupna i Muzykanty z Trzciany. 

Po wręczeniu pucharu zwycięskiej drużynie przez 
posła Zbigniewa Chmielowca rozpoczęto zabawę 
taneczną z zespołem ProDance.

10 lipca br. po raz kolejny na plenerowej 
scenie przy ulicy Towarowej rozbrzmiewała „mu-
zyka ponad podziałami”.  W programie tegorocz-
nej - szóstej edycji festiwalu znaleźli się przedsta-
wiciele raggae, metalu, rocka i hip-hopu. Gwiaz-
dami koncertu był GrubSon i Farben Lehre.

Impreza rozpoczęła się o 16.00 występami 

Spinacz feStiwal 2011
podkarpackich zespołów. Z sąsiedzką muzyczną 
wizytą przybył Dżidajla King – sędziszowski ze-
spół grający raggae. Ponadto wystąpił Hisnan z 
Rzeszowa, MaDDaM, i Exit a swoją najnowszą 
płytę zaprezentował rockowy Le Moor. 

Kolejnym gościem niedzielnego festiwalu 
był Farben Lehre – punk-rockowy zespół zagrał 

w Kolbuszowej po raz drugi. W 
2006 roku kapela z Płocka była 
gwiazdą pierwszego Spinacza. Z 
okazji 25-lecia powstania zespo-
łu zaprezentowali swoje najbar-
dziej znane utwory.

Dla kolbuszowskiej pu-
bliczności wystąpił także czo-
łowy polski raper – GrubSon. 
Przekrojowy koncert dotychcza-
sowych muzycznych dokonań 
GrubSona był niemałą atrakcją 

dla wszystkich fanów hip hopu. Występ rybnic-
kiego muzyka był ostatnim punktem tegoroczne-
go Spinacza.

S. J.
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 Zawody rozpoczęły się sztafetą ochotniczek 
z Kolbuszowej Górnej. Potem na bieżnię wyszły 
zespoły męskie. Zawodowi strażacy z Państwo-
wej Straży Pożarnej oceniali zawodników, któ-
rzy zmierzyli się z biegiem na 350 m z przeszko-
dami i zadaniami bojowymi z użyciem węży stra-
żackich. Sędziowie brali pod uwagę czas i techni-
kę wykonywanych zadań takich jak: dobiegnięcie 
do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ga-
śniczych, uruchomienie motopompy czy przewró-
cenie pachołków prądem wody.

 Strażacy z OSP Kolbuszowa Górna po raz 
kolejny okazali się bezkonkurencyjni. Poza pucha-
rem Burmistrza Kolbuszowej za zajęcie pierwsze-
go miejsca otrzymali również tzw. „puchar prze-
chodni”. Okazałe trofeum przechodzi w posiada-
nie drużyny wygrywającej zawody 3 lata z rzędu. 

zwycięstwo strażaków  
z Kolbuszowej Górnej

W dwóch konkurencjach – strażackim torze przeszkód i ćwiczeniach bojowych 
rywalizowały drużyny Gminnych Zawodów Jednostek OSP o Puchar Burmistrza 
Kolbuszowej. Strażackie zmagania odbyły się 19 czerwca na stadionie w Kolbuszo-
wej. Na starcie stanęło 12 drużyn męskich i jedna żeńska. 

Drugie miejsce przypadło Weryni a trzecie wywal-
czył zespół z Kupna.  

Pozostałe drużyny zajęły następujące miej-
sca:

IV OSP Domatków
V OSP Przedbórz
VI OSP Bukowiec
VII OSP Widełka
VIII OSP Huta Przedborska

IX OSP Zarębki
X OSP Poręby Kupieńskie
XI OSP Nowa Wieś
XII OSP Kolbuszowa Dolna
Za zajęcie II, III miejsca strażacy również 

otrzymali puchary. Zwycięzcom pierwszych 6 
miejsc przyznano nagrody pieniężne na zakup 
umundurowania lub wyposażenia. Za odwagę i 
dzielne zmagania na płycie stadionu puchar i na-
grodę pieniężną wręczono także drużynie żeńskiej.

Poza mieszkańcami, aby kibicować straża-
kom przybyli: poseł Zbigniew Chmielowiec, Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Józef Kardyś Sta-
rosta Kolbuszowski, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Józef Fryc i Krzysztof Wilk, Marek Gil 
Zastępca Burmistrza, Tadeusz Serafin Komendant 
Gminny Związku OSP RP w Kolbuszowej.

 S. J.

Krokodyl Niluś zwyciężył  w V Ogól-
nopolskim Zjeździe Maskotek, który odbył  
się w dn. 15-17 lipca br. w miejscowości 
Rowy koło Ustki. Rywalizacja nie była ła-
twa o zaszczytny tytuł walczyły 37 maskot-
ki z całej  Polski w tym z Poznania, War-
szawy, Gdańska czy Słupska.

Podczas imprezy nasz Niluś zaprezento-
wał się na ulicach Słupska, Ustki oraz Rowów 
przejeżdżając w odkrytym londyńskim czerwo-
nym autobusie.

Maskotki odwiedziły także oddział dzie-
cięcy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-

Kolbuszowski „Niluś” najpopularniejszą 
go w Słupsku gdzie zaniosły ra-
dość i uśmiech małym pacjen-
tom, a przy okazji umiliły im 
wakacje spędzane w szpitalu.

Po południu 16 lipca w 
parku przy muszli koncertowej 
na ul. Słonecznej w Rowach 
ruszyło miasteczko namioto-
we naszych maskotkowych go-
ści. Była to również okazja za-
poznania się z ofertami miast, 
gmin oraz stowarzyszeń w tym 
Kolbuszowej. 
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„crossDrumming nad Nilem” 
zakończony

Przez 10 dni w murach Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbu-
szowej rozbrzmiewała klasyka, jazz i 
etno. W środę 6 lipca br. oficjalnie za-
kończono tegoroczne kursy mistrzow-
skie – CrossDrumming nad Nilem. 

W ramach  fes t iwa lu  poza  l i czny -
mi koncertami chętni mogli wziąć udział  
w warsztatach i wykładach popularyzujących 
sztukę perkusyjną we wszystkich jej formach 
od muzyki etnicznej, jazzu, klasykę, aż po te-
atr instrumentalny i multimedialne formy elek-
troniczne. Wielopoziomowe skrzyżowanie tak 
różnorodnych estetyk, przyciągnęło zarówno 
znawców sztuki perkusyjnej, jak i jej miłośni-
ków, chcących podzielić pasję twórców i wy-
konawców. 

Tradycyjnie na festiwalu spotkali się wy-
bitni artyści i profesorowie prestiżowych uczel-
ni muzycznych z różnych części świata m.in. 

dził pożegnalny koncert prezentujący arcydzie-
ła sztuki perkusyjnej z udziałem zespołów i so-
listów. Następnie Dyrektor PSM Aleksandra 
Niezgoda wręczyła uczestnikom i zaproszo-
nym gościom podziękowania za udział i pomoc  
w przygotowaniu imprezy.

S. J.

USA, Czech, Łotwy, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch 
i Niemiec.

Oficjalne zakończenie kursów poprze-

maskotką w Polsce
Następnie wielka parada maskotek prze-

szła głównymi ulicami miasta na scenę gdzie 
odbyła się prezentacja oraz konkursy i plebi-
scyt na najpopularniejszą maskotkę. Rozstrzy-
gnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i 
gratulacji nastąpiło w dniu następnym w któ-
rym Nagrodę Publiczności w plebiscycie na 
Maskotkę „Naj…” przyznano kolbuszowskie-
mu Nilusiowi.

V Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Ro-
wach zgromadził kilka tysięcy ludzi z kraju                   
i zagranicy, na scenie koncertowej nie zabrakło 

występów znanych arty-
stów oraz dobrej zabawy 
dla wszystkich.

O r g a n i z a t o r e m 
Ogólnopolskiego Zjaz-
du Maskotek była Gmi-
na Ustka.
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W promieniach słońca na stadionie Kol-
buszowianki zmagało się 6 drużyn Oldboys z:  
Dębicy, Dzikowca, Mielca, Nowej Dęby, Zarę-
bek i drużyna gospodarzy Team Nutrilite Kol-
buszowa. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła 
drużyna z Dębicy, która wyprzedziła Oldboys 
Mielec i Team Nutrilite Kolbuszowa. Najlep-
szym strzelcem turnieju został Robert Szalony 
(Team Nutrilite), strzelec 7 bramek. Za najlep-
szego bramkarza uznano zawodnika z Dębicy.

 Mecze podczas turnieju były bardzo 
zacięte. Strzelono 58 bramek. Dopiero ostat-
nie mecze ustaliły kolejność trzech najlepszych 
drużyn. Przed tymi spotkaniami każda z drużyn 
pierwszej trójki, miała szansę na zwycięstwo. 
Szczęście piłkarskie uśmiechnęło się do druży-
ny z Dębicy. Wiele znakomitych akcji podczas 
całego turnieju w drużynie dębickiej, przepro-
wadził Mirosław Kalita, który występował na 
boiskach ekstraklasy w drużynie Amiki Wronki, 

Piłkarski turniej Oldboys
W sobotnie popołudnie, 9 lipca 2011r. odbył się w Kolbuszowej turniej piłki 

nożnej „Oldboys 2011” o Puchar Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Kolbuszowej. Po kilkudniowych opadach deszczu nastała prawdziwie letnia, upal-
na pogoda. 

gdzie grał przez trzy lata, zdobywając dwukrot-
nie Puchar Polski. Występował również w dru-
żynach: Wisłoka Dębica, Śląska Wrocław, RKS 

Radomsko, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i 
Resovii. Wspierał go Sławomir Maik piłkarz 
Wisłoki i Igloopolu Dębica. Drużynę z Mielca 
kibicował Mariusz Furdyna, zawodnik pierw-
szoligowej Stal Mielec, Wavelu Kraków, Che-
mika Pustków, Gryfu Mielec i Strażaka Niwi-
ska. 

W drużynach występowali również przed-
stawiciele instytucji: Marek Opaliński – Prze-
wodniczący Rady Gminy w Kolbuszowej, Ja-

Kapitan zwycięskiej drużyny - Oldboys Dębica.Mirosław Kalita (Oldboys Dębica) w walce z zawodnikami Oldboys Team Nu-
trilite Kolbuszowa.

Uczestnicy turnieju.

Oldboys Team Nutrilite Kolbuszowa.
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„Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne do-
pływy i strumienie, a różnorodność tworzących je tradycji i kultur jest jej wielkim 
bogactwem.”

                Bł. Jan Paweł II 
 Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Starsburgu, 11 października 1988 roku  

 Konkurs kierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kol-
buszowskiego.

Organizatorzy Konkursu: Tomasz Poręba 
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew 
Chmielowiec Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w 
Kolbuszowej. Przy współudziale: Liceum Ogól-
nokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszo-
wej, Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939r. w Kolbuszowej, Zespołu Szkół 
Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Weryni.           

Konkurs objęli honorowym patronatem: Pan 
Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskie-
go, Pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Józef Kardyś, Sta-
rosta Kolbuszowski. 

Patronat medialny: Telewizja Rzeszów, Pol-
skie Radio Rzeszów.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw otwartości na integra-

cję rozumianą jako uznanie dla różnorodno-
ści w jedności.

2. Poznanie europejskiego dziedzictwa jako jed-
nego z najistotniejszych czynników tworze-
nia się Zjednoczonej Europy.

3. Ukazanie historii integracji UE na tle procesów 
integracyjnych współczesnego świata.

4. Poznanie podstawowych zasad i reguł obowią-
zujących w integrującej się Europie.

5. Zapoznanie się z mechanizmami i strukturami 
funkcjonującymi w UE. 

6. Uświadomienie znaczenia UE jako organizacji 
ponadpaństwowej. 

7. Zachęcenie młodzieży do podejmowania dzia-
łań na rzecz integracji europejskiej i poznawa-
nia źródeł informacji o Europie. 

8. Rozbudzenie u młodzieży polskiej zaintereso-
wania problematyką europejską oraz rozwija-
nie wiedzy na temat miejsca Polski w proce-
sie integracji europejskiej.

9. Kształcenie umiejętności krytycznej oceny ko-
rzyści i kosztów wynikających z funkcjono-
wania Polski w realiach UE. 

10. Przygotowanie uczniów do samodzielnego po-
szukiwania informacji o aktualnych proble-

cek Żebrowski – prof. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Marek Grzesik – dziennikarz i pracow-
nik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Drużyna z Kolbuszowej – Team Nutri-
lite osiągnęła dobry wynik, choć żal straconej 
szansy na zajęcie pierwszego miejsca. Team 
Nutrilite Kolbuszowa odniosł trzy zwycięstwa: 
z Oldboys Zarębki (4 : 3), Oldboys Nowa Dęba 
(2 : 1) i Oldboys Dębica (1 : 0), remis z Old-
boys Dzikowiec (1: 1) i przegrał z Oldboys 
Mielec (2 : 3). 

W Team Nutrilite Kolbuszowa występo-
wali: Marek Puzio, Janusz Książek, Arkadiusz 
Wlazło, Witold Cesarz, Marek Hałdaś, Grze-
gorz Lenart, Jacek Żebrowski, Krzysztof Mi-
tura, Michał Franczyk, Robert Trętowicz, Ro-
bert Szalony, Bogusław Cieśla. 

Dla wszystkich drużyn zostały przygo-
towane puchary i dyplomy. Daniel Jakubow-
ski, Kierownik WTZ w Kolbuszowej, gratulo-
wał wszystkim osiągniętych wyników i zaprosił 
na IV edycję turnieju za rok. Wszystko wska-
zuje, jak zapowiada organizator turnieju Kazi-
mierz Wiącek, że następny turniej będzie po-
szerzony o kolejne znane drużyny Podkarpa-
cia. Będzie można znów zobaczyć w Kolbu-
szowej piłkę nożną na dobrym poziomie w wy-
konaniu Oldboys.

Nad stroną medyczną podczas turnieju 
czuwał Andrzej Bańka, zaś swój komentarz 
i oprawę muzyczną realizował Wojciech Li-
genza. 

Sponsorami dzięki, którym mógł odbyć 
się turniej byli: Daniel Jakubowski - Warszta-
ty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Janusz 
Książek - Auto Kolbuszowa, Krzysztof Mitura - 
Koltex Kolbuszowa,  Kazimierz Wiącek - Team 
Nutrilite Kolbuszowa, Janusz Wiącek -  Eden 
Net Group, Jan Fryc - Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kol-
buszowej, Anna i Andrzej Kawa - Sklep Prima, 
Elżbieta i Edward Siwiec - Sklep Spożywczy.

POwIATOwY KONKuRS 
wIeDzY O ue

mach związanych z procesem integracji eu-
ropejskiej. 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywi-
dualnej i będzie odbywał się w 2 etapach:

I etap (szkolny)
Każda szkoła typuje dowolna liczbę uczniów, 

którzy przystąpią do konkursu szkolnego. Z każdej 
szkoły przechodzi do etapu powiatowego siedmiu 
uczniów, którzy, będą  reprezentować swoja szko-
łę  w etapie powiatowym.  Uczniowie ci powinni 
wykazać się szeroką wiedzą i zainteresowaniami 
dotyczącymi Unii Europejskiej.

II etap (powiatowy – finał)
Uczniowie rozwiązują test w czasie 60 mi-

nut. Laureatami zostają trzy osoby, które uzyska-
ły najwyższą liczbę punktów. 

Uwaga! W przypadku takiej samej liczby 
punktów  finalistów o przejściu do grona  laure-
atów decyduje ustna dogrywka.UWAGA!!! –do 
konkursu mogą przystąpić tylko ci uczniowie, któ-
rzy do 31 grudnia 2011 r. ukończą 16 lat),  

I etap Konkurs odbywa się w każdej  ze szkół 
( LO, ZST, ZSA - E) powiatu kolbuszowskiego we 
wrześniu 2011r. 

II etap  powiatowy odbędzie się w Staro-
stwie Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 
10   w Auli 220 odbędzie się w październiku 2011.

Dla Laureatów, którzy zajmą I, II, III 
miejsce przewidziane są dyplomy, nagrody rze-
czowe oraz wyjazd do Brukseli. Organizato-
rzy laureatom konkursu, zapewniają bezpłat-
ny przejazd, hotel  i wyżywienie w na przeło-
mie marca i kwietnia 2012 r. Dokładna data wy-
jazdu będzie podana w terminie późniejszym.

Dla pozostałych finalistów przewidziane są 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje o wszystkich edycjach konkursu 
można znaleźć na stronach: 

www.powiat.kolbuszowski.pl 
www.zbigniew.chmielowiec.kolbuszowa.org.pl 

Pani Ani Jarosz 
oraz 

Panu Stanisławowi Stecowi 
najserdeczniejsze 

życzenia 
na Nową Drogę Życia 

składa 
Redakcja 

„Przeglądu 
Kolbuszowskiego”.
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Triumfalny marsz koalicji lewicowej w Radzie Miejskiej w Kolbuszo-
wej trwa nadal. Lewica bierze władzę w swoje ręce. Bardzo aktywny jest je-
den młody radny – debiutant, który nie tak dawno jeszcze chciał zaczynać 
samorządową karierę od fotela burmistrza.  Póki co, to rozpoczął samorzą-
dową karierę jako  bardzo aktywny radny – debiutant. Lewicowa koalicja ma 
już przewagę osobową w Komisji Finansowej. Stało się to między innymi za 
przyczyną  naszego bohatera, pana radnego Michała Karkuta, który zgłosił 
wniosek „… o przegłosowanie uchwały zwiększającej Komisję Finansową 
do 11 osób..” Uchwała w tej sprawie została przyjęta 11 głosami lewicowej 
koalicji. Teraz mają dostęp do pieniędzy podatników – to lewicowa koali-
cjo  „dziel i rządź”. Lewica ma przewagę osobową w kolbuszowskiej radzie 
to może i absurd przegłosować. Pożyjemy – zobaczymy. Pan radny Paweł 
Michno z Razem Dla Rozwoju Gminy złożył wniosek, by głosować imien-
nie, po to by wyborcy wiedzieli,  kto jak głosuje i jak się ma to do wybor-
czych obietnic. Znowu nasz aktywny bohater, pan Michał zaprotestował, że 
„ przedłuży to niepotrzebnie obrady sesji”. Czy pan Michał nie ma czasu dla 
wyborców, by określić się, na co i jak głosował? Co takiego jest do ukrycia? 
Później okazało się, że dla imiennego głosowania nie ma podstawy prawnej. 
No to w takim razie rolę informatora, kto i jak głosował może spełnić lokal-
na prasa. Przed miesiącem okoliczni przedsiębiorcy i handlowcy podnieśli 
larum przeciw budowie Tesco w Kolbuszowej. Wśród nich jest radny lewico-
wy, właściciel piekarni pan Jan Stobierski.  Jeżeli są większością w radzie to 
niech staną na wysokości zadania, bo mają możliwość przegłosowania czegoś 
sensownego w tej sprawie. Mają władzę w radzie, niech się wykażą. Lewica 
jednak odbija tę piłkę na barki burmistrza. W samorządzie zasada jest taka, 
że rada przegłosowuje, a burmistrz z pracownikami urzędu jest wykonawcą 
woli rady. Słowem,  Rada to ciało ustawodawcze, a burmistrz   wykonaw-
cze. Podobno lokalny patriotyzm to dać zarobić swoim. Czy aby do końca? 
Przed laty premier Pawlak kazał się wozić Polonezami. Ale to nie uchroniło 
FSO od upadłości. Nasi przedsiębiorcy wymieniają,  jakie to problemy po-
wstaną w Kolbuszowej w związku z powstaniem kolejnego marketu. I mają 
rację, ale niech się uderzą w pierś i popatrzą na siebie, jak traktowali swo-
ich pracowników. Nie wiem, jak swoich pracowników  traktuje pan Stobier-
ski, ale niektórzy okoliczni biznesmeni stosowali  metody żywcem wydarte 
z „Ziemi Obiecanej” Reymonta.  Relacja pracodawca – pracownik nie mia-
ła nic wspólnego z humanizmem, a dzisiaj wytykają to marketom. Jak na ra-
zie z marketów lokalni podatnicy mają taką korzyść, że jest tam taniej, a do 
urzędu wpływa znaczny podatek,  bo od niektórych lokalnych biznesmenów 
podatek wpływał różnie. Czy aby lokalny patriotyzm to do końca dać zaro-
bić swoim? Ale dość tego – czas pokaże, kto ma rację? Wróćmy do młodych, 

Samorządowe Przygody Nie Tylko Pana michała
Z życia lewicowej koalicji  cd.

 Komitet Wyborczy Imię Liczba
   i nazwisko głosów

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

 Porozumienie Samorządowe           Krzysztof Kluza
  
  Julian Dragan 270
  Marek Opaliński 192
 

 Nasza Inicjatywa
  Michał Karkut 238
  Dorian Pik 174

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

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

„Ojczyzna”
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bo w nich przyszłość. To dobrze, że młodzi szukają innowacyjnych rozwią-
zań. Jednak w ich działanie wkradają się dziwne metody, jak wojna  e- ma-
ilowa czy esemesowa i tą bronią chcą eliminować nawet swoich klubowych 
kontrkandydatów. Czy to jest uczciwe?  Czy tak ma wyglądać zdrowa rywa-
lizacja? Parcie do władzy za wszelką cenę, nawet na krzywdzie swoich klu-
bowych koleżanek i kolegów? Czy ich guru, były milicjant z peerelowską 
przeszłością, jest wzorcem osobowym do naśladowania? Ale to już temat na 
30 – tą rocznicę stanu wojennego.

S. Gorzelany 
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Dzięki ustawie o ograniczaniu barier admini-
stracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miej-
sce ponad 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz 
wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł 
złożyć oświadczenie (w wielu przypadkach pozosta-
wiono wybór pomiędzy oświadczeniem a zaświad-

mniej biurokracji
1 lipca zniknęło 220 rozmaitych urzędowych zaświadczeń. Przy ubieganiu się 

o świadczenia rodzinne, czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystar-
czą zwykłe oświadczenia.

czeniem). Ograniczona zostanie także liczba licen-
cji, zezwoleń i pozwoleń.

Przy konstruowaniu przepisów kierowano 
się zasadą, by organ jak najwięcej informacji pozy-
skiwał od innych organów administracji (w tym w 
szczególności drogą elektroniczną). Będzie to ła-

twiejsze do zrealizowania, gdyż w niedługim cza-
sie ważne rejestry, tj. rejestr przedsiębiorców w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym i ewidencja działalno-
ści gospodarczej (Centralna Ewidencja i Informa-
cja o Działalności Gospodarczej – od 1 lipca 2011 
r.), będą ogólnodostępne w Internecie.

Ponadto, w ustawie o ograniczaniu barier ad-
ministracyjnych znalazły się przepisy, które mają na 
celu m.in.: zwiększenie katalogu możliwości prze-
kształcania form prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz obniżenie kosztów sądowych wpisu (i 
zmiany wpisu) do rejestru przedsiębiorców KRS.
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r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCyJNE CENy

Na WyKONyWANIE ZDJĘĆ!!!

17 28 37 295

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

 Połącz piękne 
z pożytecznym 

i zgłoś się do naszej 
redakcji, a Przegląd 

pozwoli zaistnieć 
Ci medialnie!

Kontakt:  781 075 513,  
604 541 286,  

17/ 22 73 658, 
17/ 22 71 456
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 ”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 214 27

CENTRUM
DRZWI I PANELI

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

SIEDZIBA: KolBuSZowA, ul. HAnDlowA 3  
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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STALBET 
AdAm Foryś

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

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

oferuJe:
q  markowe płytki ceramiczne

q  systemy dociepleń
   (GReINPlAST, ceReSIT)

q  beton z transportem

zapraszamy 
w godz. 700 - 1700

w soboty 700 - 1300

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

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

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

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

F.H.u. LuPROM
ZłOTNIK

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

r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie 
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych 

z immobilizerem
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTuJEMy WySOKą  JA KOŚĆ I NISKIE CENy! 1

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

przeglπd
kol bu szow ski

KONTAKT
tel. 17 22 73 658,  781 075 513
       17 22 71 456,  604 54 12 86

Miejsce na 
Twoją reklamę
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sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

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

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

sPecjalistyczny 
gabinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

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

sobota od 8.00-13.00

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

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

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

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

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

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

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

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

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

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

ubezpieczenia 
Obsługa szkód

Zawarcie dobrego ubezpieczenia 
w atrakcyjnej cenie traktujemy 

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

jak i doradztwo w tym zakresie 
także jest niezbędne.

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

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

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZNe

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUNTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjONAlNY
MONTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWNIANYCH
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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
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