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Nr280 przegląd KOLBUSZOWSKI [I] 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej 
I trzej królowie nie chcieli wierzyć, 
Że taka garstka ciała może zmieścić Boga -
I choć widzieli wszyscy, że Bóg w żlobie leży, 
O Jego słabość zimna przejęła ich trwoga ... 

Czuli : To wieczność w czasie ludzko objawiona 
(bo tyle blasku bilo z ciała niemowlęcia)
Lecz wyciągnęli nad Nim obronne ramiona, 
By chronić go od świata i ludzi dotknięcia -
I „ I I padli na kolana. 

Wojciech Bąk 

Dnia 6.01.2017 r., w Święto Trzech Króli, 
na spotkanie opłatkowe przybyli członkowie 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełno
sprawnym w Kolbuszowej. Przy wejściu do 
„Sary", piękne polskie kolędy śpiewał zespół 
folklorystyczny „Ziemia Podkarpacka", tworząc 
już na wstępie miły, świąteczny klimat. 

Prezes Stowarzyszenia, pan Wiesław Sa
łek przywitał przybyłych na uroczystość za
proszonych gości, w osobach: Ks. Proboszcza 
Lucjana Szumierza, Pana Starostę Wojciecha 
Cebulę, Kierownika ŚDS p. Marka Chmie
lowca, Laureatkę Konkursu na Wolontariusza 
p. Krystynę Stygę, p. Jana Skowrońskiego z 
Przeglądu Kolbuszowskiego. Pozdrowienia i 
Życzenia Świąteczne od Pana Burmistrza Zuby 
przekazała zebranym p. Dorota Koczur. Pan 
Wiesław Sałek podziękował Burmistrzowi 
Kolbuszowej za przekazanie Stowarzyszeniu 
środków finansowych w 2016 r., dzięki którym 
jego członkowie mogli uczestniczyć w zajęciach 
rehabilitacyjnych hydroterapii na basenie, pro
wadzonych przez instruktora. Słowa podzięko
wania skierował również do pana Stanisława 
Serafina za umożliwienie zorganizowania spo
tkania opłatkowego już po raz kolejny w Domu 
Weselnym „Sara", a także Panu Burmistrzowi za 
sfinansowanie spotkania. 

Za wsparcie finansowe w 2016 r. podzię
kował również Fundacji „Serce" oraz Kołu „Ca
ritas" przy Parafii Wszystkich Świętych oraz 
wszystkim, którzy w ciągu całego roku aktywnie 
uczestniczyli w pracy na rzecz Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kolbu
szowej i służyli mu wszelką pomocą. 

Starosta Wojciech Cebula pogratulował 
Stowarzyszeniu działalności i przekazał życze
nia od Pana Starosty Józefa Kardysia. 

Ksiądz Proboszcz Szumierz odmówił mo
dlitwę dziękczynną i chwalebną za to, że zostało 
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nam dane Dzieciątko. Modlitwę za chorych i 
cierpiących, by swoje cierpienia umieli łączyć 
z cierpieniem Jezusa. Za rodziny dotknięte róż
nymi tragediami, chorobami - o potrzebne łaski. 
Za wszystkich ludzi potrzebujących; Byśmy 
mogli spotkać Samarytanina na swej drodze i 
byśmy sami mogli być Samarytaninami. Na
stępnie uczestniczący w spotkaniu przełamali 
się opłatkiem i zasiedli do poczęstunku. 

Artyści zespołu „Ziemia Podkarpacka" 
zaprezentowali zebranym wspaniały występ 
w radosnym, świątecznym nastroju śpiewając 
piękne kolędy, pastorałki i przyśpiewki. Bardzo 
przyjemnie było słuchać w czasie spożywania 
posiłku przepięknej, starej, kolbuszowskiej 
kolędy autorstwa zacnego Kolbuszowianina p. 
Agenora Burkiewicza „ Bracia bądżmy gotowi" 

Bracia, bądżmy gotowi 
Przyjąć laskę w pokorze 
Anioł pasterzom mówił: 
Narodzenie dziś Boże 

Nowy czas się rozpoczyna 
Niechaj że nam ta Dziecina 
Wszelakiej laski doda 

Przez Nią szczęśliwi będziemy 
Z Nią zbawienie osiągniemy 
On nam swą rączkę poda. 

I rodzice wśród dziatek 
I znajomi i krewni 
Łamią Święty Opłatek 
A Iza w oku im rzewni 
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Jak szeroka polska ziemia 
Jak szerokie polskie niwy 
Wszędzie brzmi pieśń wesoła 

Dzisiaj z nas nikt smutku nie zna 
Dzisiaj z nas każdy szczęśliwy 
T z głębi duszy wola: 

Witaj Boże zrodzony, 
Witaj święte pachole 
Bądż stokroć pochwalony 
Na tym płaczu padole 

Mile Ci królów ofiary 
Drogie Ci dary pastusze 
A cóż my biedni damy 

Nas nie stać na wielkie dary 
Tylko serca, czyste dusze 
U stóp Twoich składamy 

Charakter powyższej kolędy oddaje w peł
ni nastrój tego spotkania opłatkowego, auten
tyczną bliskość serc jego uczestników, nadzieję, 
z jaką wkraczają w Nowy Rok. Zakończyło się 
ono wspólną radosną zabawą i życzeniami, by 
w takim samym nastroju można było się spotkać 
w 2018 roku. 

Maria Cacaj, 

członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej. 
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z Y JE. • • 
Franka 

Uspokój się 
-Kipi! -wrzasnęła Franka. 
Gabryśka zerwała się z krzesła, mało nogi 

nie skręciła w kostce, potknęła się bowiem na pod
rzuconych jej pod stopy pantoflach, z których nie 
skorzystała, a Franka jak zaklęta! Zamarła nad 
garnkiem z rozcapierzonymi szponiastymi palcami 
i tylko nozdrza niczym buchaj rozdęła. 

-Skręć! -rzuciła się do kuchenki sąsiadka, 
ale za późno. Mleko elegancko wypłynęło z garnka 
i już bez gracji oszpeciło kuchenkę oraz ów biały, 
śliczny garnek. 

A to był akurat Nowy Rok, do tego jeszcze 
niedziela, tuż przed obiadem i taki pech! 

Kobiety wystrojone w białe, obszerne bluz
ki z dużymi kołnierzami i obciśnięte czarnymi 
spódnicami zamarzły nad cuchnącymi plamami 
spalonego mleka. 

-I kakao poszłooo! - powiedziała nieszczę
śliwym głosem Gabryśka. 

-Co tam kakao -sarknęła Franka. Odciągnę
ła tę drugą od szkody i usadziła z powrotem przy 
stole. -Znicze na cmentarzu tak samo pooooszły 
w piz . . .  

-O czym ty  do  mnie -obruszyła się. 
-A o pogańskim zwyczaju! 
Gabryśka wybałuszyła oczy. 
- Na cmentarzu byłam dzisiaj, tym naszym, 

miejskim i tzw. starym -Franka podniosła głos o 
ton - i co zastałam? 

-No, co? - Gabryśka miała głupią minę -
przecież nie rozlane mleko. 

-Niestety, nie mleko -górna warga jej za
drżała - to wyglądało jakby banda jakaś przeszła 
i groby, które im się napatoczyły drągiem potrak
towała. Szkła jak dookoła kretowisk, znicze potłu
czone w iment, niektóre się jeszcze paliły, kwiaty 
powyrywane z wazonów. 

-Na waszym też? 
- Jedz - rozkazała Franka podsuwając jej 

pod nos sernik, makowiec i mazurek, wypieku 
własnego. Oczy jej się zaszkliły. 

- Odechciało 
mi się - szepnęła 
Gabrysia. 

-Najgorsza w 
tym wszystkim jest 
bezsilność -Franka 
była blada jak ścia
na - przyjdzie taki 
i rozpirzy ci znicze, 
okno, auto, a policja 
złapie ciebie za to, 
że na wysepkę najechałaś, poranek trzeźwy ci zro
bi, akurat wtedy, kiedy już jesteś spóźniona, a tacy 
jak pany po świecie chodzą, rozdęci niczym bomb
ki na choince i są bezkarni. Ty dostaniesz mandat, a 
taki jeden z drugim nawet za kradzież nie zapłaci. 
Ktoś ci głowę rozbije albo portfel ukradnie, ale to 
ciebie przesłuchują! To z tobą rozmawiają, jakbyś 
była przestępcą. 

-Co zrobić-szepnęła zafrasowana sąsiadka 
-uspokój się, Franka. 

Agnieszka Czachor 

SZLACHETNA PACZKA połączyła niemal 

600 osób z terenu gminy i powiatu! 
„Jedynie prawdziwy człowiek zauwazy 

potrzeby innego człowieka. Jedynie czło
wiek wielkiego serca wyciągnie doń pomoc
ną dłoń." 

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI I 0-
11 grudnia dostarczyli pomoc do 20 potrzebujących 
rodzin z terenu gminy i powiatu kolbuszowskiego -
osób starszych, samotnych, rodzin wielodzietnych. 
Dodatkowo 7 rodzin otrzymało pomoc w postaci 
paczek żywnościowych i środków chemicznych, ze
branych dzięki hojności indywidualnych darczyńców 
i kolbuszowskich „chodziarzy". 

I 0-11 grudnia to „weekend cudów" kiedy 
odbył się finał XVI edycji projektu SZLACHETNA 
PACZKA. Paczki przygotowane przez darczyńców 
dla konkretnych rodzin dotarły do domów potrzebu
jących. Żywność, środki czystości, zimowa odzież, 
przybory szkolne -te rzeczy znalazły się w pudłach. 
Nie zabrakło też przedmiotów o które szczególnie 
prosiły rodziny, takie jak meble, lodówki, pralki, 
węgiel oraz upominki -perfumy, ciepłe pantofle, 
książka sensacyjna, album, czy strój piłkarski. 

W sumie Paczki przygotowywało prawie 600 
osób (średnio 30 osób robiło jedną paczkę). Zaan
gażowanie w projekt okazało się wydarzeniem spo
łecznym do którego angażują się rodziny, szkoły, 
grupy przyjaciół. Dla niektórych finn wspólny wybór 
rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy rytuał. 

Jesteśmy też nieziemsko szczęśliwi. Świat zno
wu stał się lepszy. 

W imieniu obdarowanych rodzin pra-

gniemy przekazać słowa DZIĘKUJEMY za 
otwartość, szczodrość, wrażliwość, empa
tię, otwarcie się na potrzeby drugiego czło
wieka i zaangażowanie w niesienie pomocy 
a My jako Wolontariusze dziękujemy za wspaniałą 
współpracę. 

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom 
i Dobroczyńcom, którzy otwarli swoje ser
ca dla innych. Dziękujemy za nieocenioną po
moc przy rozwożeniu paczek Panom kierowcom 
oraz nieocenionym Strzelcom za „męską siłę 
i wytrwałość" w dźwiganiu ciężkich niekiedy paczek. 

Dziękujemy tym, którzy wsparli nasze dzia
łania i siły przekazując nam pierogi, pizzę i bigos. 
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy także 
cukiernikom, którzy przygotowali wspaniałe „Szla
chetne" torty. 

Z całego serca DZIĘKUJEMY i życzymy 
szczęśliwego Nowego 2017 Roku. 

Dziękujemy za Waszą pomoc! 

Kolbuszowska Drużyna Super W 

MIŁOŚĆ JEST JAK AKUMULATOR 

SZLACHETNA PACZKA ciągle się dzieje. W 
sercach obdarowanych i radości tych, którzy na nowo 
odkryli sens dzielenia się z innymi. 

SZLACHETNA PACZKA organizowana jest 
po raz szesnasty. W pierwszej edycji projektu gru
pa studentów z duszpasterstwa akademickiego w 
Krakowie kierowana przez ks. Jacka Stryczka (dziś 

prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 
ubogich rodzin. W tym roku projekt organizowany 
jest w prawie 500 lokalizacjach w całej Polsce. Po 
raz kolejny Szlachetną Paczkę przygotował Papież 
Franciszek. Także prezydent Andrzej Duda wraz z 
żoną Agatą przygotował paczkę dla rodziny. Również 
wielu artystów i sportowców włączyło się w wielką 
akcję pomagania. Ludzie zaangażowani w projekt 
kierują się zasadą „Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego". Wierzą, że postępując zgodnie z nią, 
sprawiają, że świat zmienia się na lepsze! 

W SZLACHETNEJ PACZCE wciąż możesz 
zrobić coś dobrego, nie tylko na święta -masz wiele 
możliwości, żeby mądrze pomóc: 

• Wpłać na Paczkę i spraw, że dotrzemy do kolej
nych rodzin w potrzebiewww.szlachetnapaczka. 
pl/wiecejpaczki 

• Dołącz do Klubu WIOSNA i Przyjaciele i bądź 
z Paczką przez cały rok -http://www.szlachetna
paczka.pl/wip 

• Pamiętaj o nas przekazując 1% podatku - 1% 
na Paczkę ma moc zmieniania świata na lepsze 
-KRS 

Szlachetna Paczka to nie jedyny projekt po
mocowy realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna 
(więcej informacji na stronie http://www.szlachet
napaczka.pl/). W tym roku w Kolbuszowej kilko
ro dzieci zostało włączone do Projektu Akademia 
Przyszłości -tu również jest możliwość pomagania 
-można ufundować indeks lub wesprzeć wpłatą 
działania Akademii. 
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Koncert w Przedszkolu Publicznym nr 3 
w Kolbuszowej 

Dzięki uprzejmości Pana Bronisława Niezgody oraz Pana Toma
sza Blicharza w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kolbuswwej 20 grud
nia 2016r. odbył się koncert z udziałem dzieci i nauczycieli Państwowej 
Szkoty Muzycznej I stopnia w Kolbuswwej. 

Wszyscy z uwagą i w wielkim skupieniu przysłuchiwali się pięknym wykonaniom 
mniej lub bardziej znanych piosenek. Dzieci zaznajomiły się również z różnorodnymi 
instrumentami, energią i pozytywnymi dźwiękami. Na pewno nie jedno dziecko w 
przyszłości odkryje swój talent muzyczny. 

Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy znane kolędy. Po występie artyści 
zostali nagrodzeni brawami. Spotkanie wywołało uśmiech na twarzy, a jednocześnie 
wprowadziło w atmosferę i w wyjątkowy klimat świąt. 

Anna Bryla 

Kolbuszowska wigilia na rynku 
Śpiewanie kolęd, łamanie się opłat

kiem, życzenia i poczęstunek tradycyi
nymi potrawami - tak w Kolbuszowej 
wyglądała miejska wigilia. Tegoroczne 
spotkanie odbyło się 18 grudnia na ryn
ku. Uroczystość zorganiwwana wstała 
po raz piąty. Poprzedziła je msza św. w 
Kolegiacie pw. Wszystkich Św. 

Spotkanie rozpoczęło się od przekazania 
Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy. 
Świąteczne życzenia złożyli: Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej, poseł Zbigniew Chmielowiec, 
Krzysztof Wilk Przewodniczący RM oraz Józef 
Kardyś Starosta Kolbuszowski. Wspólną modli
twę poprowadził ks. Proboszcz Lucjan Szumierz. 
Następnie zgromadzeni mieszkańcy połamali się 
opłatkiem. 

Na wszystkich przybyłych czekały tradycyj
ne potrawy. Po pierogi z kapustą, barszcz czerwony 
i z grzybami, gołąbki czy krokiety ustawiła się gotowali podopieczny Środowiskowego Domu 
długa kolejka. Nie zabrakło też pieczywa, słodyczy Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
i owoców. Centrum Psychiatrii Anima. 

Kiermasz ze świątecznymi stroikami przy- O świąteczny nastrój zadbała Grupa Folklo-

rystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka", Zespół 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach oraz 
grupa wokalna Marioli Nycek. 

Dodatkową atrakcją był przyjazd św. Miko
łaja z prezentami dla najmłodszych. 

Burmistrz Kolbuszowej serdecznie dziękuje 
wszystkim organizatorom. A byli nimi: 

Urząd Miejski, Miejski Dom Kultury, 
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, 
Spółdzielnia Socjalna „Smak", KGW z Nowej 
Wsi, Kolbuszowej Górnej i Domatkowa, Miejsko 
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samo
pomocy, Fundacja „Serce", Centrum Psychiatrii 
Anima, Caritas, Akcja Katolicka, Kolbuszowskie 
Koło Kobiet, Grupa Folklorystyczna Seniorów 
,,Ziemia Podkarpacka", Martins Marcin Szypuła, 
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu- Samopomoc 
Chłopska, Piekarnie - Jana Stobierskiego, Witolda 
Węgrzyna, Spółka Komunalna, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Zarządy Osiedli 1,2,3, 
Centrum Rozwoju Artystycznego Śpiew, Taniec, 
Muzyka -Mariola Nycek, Restauracja Kwadrans. 
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WODA KOLBUSZOWSKA(?) 
- Od wielu lat słyszymy o sporze między 

gm. Kolbuszowa , a gm. Cmolas o tzw . Ujęcie 
Wody w Cmolasie .Proszę przybliżyć nam to 
zagadnienie . 

W latach 70-tych Kolbuszowa stanęła przed 
problemem skrajnego braku wody dla potrzeb mia
sta. Wstrzymywane były inwestycje, a poszuki
wania wody nie przynosiły efektów. 

Stwierdzane zasoby były małe i złej jakości. 
Dopiero rozszerzenie badań pozwoliło ustalić ,że 
wystarczające zasoby znajdują się na obszarze 
pradoliny o długości 14 km., od Świerczowa do 
Wilczej Woli. Pochodzą z okresu trzecio i czwar
torzędu , co przekłada się na jej wysoką jakość. Z 
kilkunastu odwiertów wybrano 5 na terenie Cmo
las u i tam zaprojektowano lokalizację Ujęcia 
Wody. Wówczas lokalni przedsiębiorcy, Zjed
noczenie GKIM, a nawet mieszkańcy Kolbuszo
wej zebrali część środków , która wystarczyła na 
główną część inwestycji pn. ,,Wodociąg grupowy 
dla m. Kolbuszowa " . W 1985 r oficjalnie uru
chomiono Ujęcie - nazwane Zakładem Produkcji 
Wody -i woda popłynęła do Kolbuszowej , a po 
rozbudowie w l 990r - do Cmolasu i Dzikowca. 
Zastosowana technologia uzdatniania jest skutecz
na, uzyskujemy wodę bardzo dobrej jakości i w 
ilości zaspokajającej potrzeby 3 gmin. 

Wspomniany spór powstał w latach 90-
tych, gdy Skarb Państwa zrezygnował z mono
polu własności nieruchomości państwowych na 
rzecz lokalnych samorządów. Prawa własności 
oczekiwała równocześnie gm. Cmolas -bo na jej 
terenie znajduje się Ujęcie, i gm. Kolbuszowa , 
do której należał Zakład Produkcji Wody będący 
częścią Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kolbuszowej,. 

- Wg niepotwierdzonych informacji, 
spór o to Ujęcie Wody dobiega końca, czy to 
prawda? 

Z satysfakcją stwierdzam, że zarówno wła
sność Zakładu Produkcji Wody, jak i 5-ciu studni 
została sądownie potwierdzona na rzecz PGKiM. 
Majątek ten wrócił do gm. Kolbuszowa , a prze
sądził o tym ostateczny wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wydany w ub. roku. Trwają 
odrębne prace końcowe dotyczące dróg zakła
dowych o wartości do I% całego majątku , co 
stanowi margines problemu. 

- Czy to oznacza ,że Kolbuszowa posiada 
majątek na terenie sąsiedniej gminy? 

To nic nadzwyczajnego, orzecznictwo w tym 
zakresie jest już utrwalone. 

Problemy, które pojawiały się przy zbie
gu uprawnień jak w naszym przypadku, były już 
wielokrotnie rozstrzygane . I potwierdzam ,Przed
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej, należące od 50- ciu lat do gminy Kolbuszo
wa, posiada mienie na terenie gm. Cmolas. Warto 
podkreślić , że próby wynegocjowania podziału 

Ujęcia dla 3 gmin nie dały rezultatu, więc gmina 
Kolbuszowa korzystająca w 70-ciu % z produko
wanej wody była zmuszona do sporu . Łatwo to 
zrozumieć, obcy monopolista miałby stały i chyba 
niemały dochód na mieszkańcach Kolbuszowej. 
Przecież Kolbuszowa nie ma alternatywnych źró
deł wody. 

- Jeśli dobrze rozumiem, Ujęcie Wody 
należy do PGKiM, a PGKiM do gm.Kolbuszo
wa, czyli koniec zagrożenia dla mieszkańców 
naszej gminy? 

Myślę, że tak, chociaż to pytanie niewłaści
wie skierowane. Gmina Kolbuszowa jako właści
ciel tego mienia zdecyduje o jego przeznaczeniu 
wg własnego uznania. Ja wierzę w zdrowy jak 
dotychczas rozsądek lokalnej władzy jak i miesz
kańców Kolbuszowej. 

- To nie wybrzmiało uspokajająco. 
Wręcz przeciwnie. Przez wszystkie długie 

lata regulacji prawnej zrozumienie Burmistrzów i 
większości Radnych dla podjętych działań praw
nych pozwoliło doprowadzić do finału. 

- Dlaczego tak długo to trwało? 
Samo pytanie jest z założenia błędne. Czy 

można ustalić, jak długo należy walczyć o zwrot 
majątku, który ktoś nam zagarnął?. Błędnymi 
decyzjami gm. Cmolas chciała pozbawić tego 
spornego majątku gminę Kolbuszowa i wszystkie 
pierwsze decyzje czyniły ją właścicielem Ujęcia. 
Wyceniono go na 25 mln zł, a wartość rynkowa 
może być nawet 2-krotnie wyższa. 1 chociaż gm. 
Cmolas oczekiwała tylko ok. 6 mln zapłaty, kto 
dobrowolnie zrezygnuje z takiego majątku? 

Dodatkowo zauważmy, prawa do wody dla 
miasta nie sposób przecenić. Dlatego nie rozumia
łem tych, którzy nas zniechęcali, a wręcz nama
wiali do ugody i zakończenia sporu za taką cenę. 

Dzisiaj widać, że było warto się upierać , 
tłumaczyć i wnioskować o dalsze przedłużanie 
tenninu zakończenia tego procesu. A bywało cięż
ko. Gdyby nie moja początkowa deklaracja , że 
doprowadzimy do odzyskania Ujęcia Wody dla 
Kolbuszowej, dawno zrezygnowałbym. W chwili 
zwątpienia, gdy okazało się jak bardzo różni się 
wizja moja i władz Kolbuszowej odnośnie majątku 
PGKiM , nawet taką rezygnację złożyłem. Ale 
ostatecznie przyjęte rozwiązanie pozwoliło na 
uzyskanie decyzji i wyroków potwierdzających 
własność studni i Zakładu dla gm. Kolbuszowa. 

- Intencje rozumiem, ale nadal pytam -
dlaczego tak długo trwała likwidacja? 

Po pierwsze - upór gm. Cmolas, której Wójt 
znał wartość sporu i jak mógł utrudniał, był nie
ustępliwy aż do ostatniego wyroku. A mógł, gdyż 
jako uprawniony z mocy przepisów Organ wyda
wał decyzje „w swojej sprawie", czyli na rzecz gm. 
Cmolas. Takie niestety mamy prawo. 

Po drugie -,,nierychliwość" organów, in
stytucji sądów. Skargi czy wnioski były rozpa-
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trywane nawet po 1,5 roku od złożenia, a ich brak 
blokował bieg postępowania. 

O ile Wójtowi gm. Cmolas nie można się 
dziwić, to postępowanie innych organów i insty
tucji było i jest wręcz zdumiewające, np. ginęły 
dokumenty, znikały z map działki, dzielono je i 
sprzedawano bez naszej wiedzy, odmawiano udzia
łu w rozprawach, itd. 

Cytując klasyka „Mrożek by tego nie wy
myślił". 

Po trzecie - złożoność tego sporu i niejed
noznaczność prawa. Zajmował się naszą sprawą 
Rzecznik Praw Obywatelskich, interpretował Try
bunał Konstytucyjny, opracowano 7 profesjonal
nych opinii i ekspertyz, zostało wydanych ponad 
50 wyroków, decyzji , postanowień, itp ., przy 
wielokrotnym udziale Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego w Warszawie. 

Podobne spory prawne w latach 90-tych 
były liczne, lecz jeśli ktoś się poddał to pozwalał 
na przejęcie przysługującego mu mienia przez 
ościenne gminy. Nasza wygrana stała się wska
zówką także dla dużych firm i kancelarii praw
niczych , ,, nasze" wyroki i orzeczenia znalazły 
się w podręcznikach akademickich i zasobach 
orzecznictwa. Trudno tu ukryć satysfakcję, gdy 
można illllym służyć pomocą. Jeszcze dziś niektóre 
gminy próbują odzyskać utracony majątek. Jest to 
trudne , lecz możliwe. My odzyskaliśmy 3 studnie 
po prawie I 0-ciu latach obowiązywania decyzji 
przyznających je gminie Cmolas. 

-Ale ta likwidacja ..... 
Likwidacja to bardzo nieszczęśliwa i przy

padkowa dla naszych problemów nazwa. I jest 
oczywiste , że pojęcie „likwidacja" źle się ko
jarzy. Niestety, Ustawodawca nie wymyślił innej 
, bardziej adekwatnej nazwy dla podobnych 
przypadków. 

W I 997r Rada Gminy w Kolbuszowej po
stanowiła zlikwidować PGKiM, które wówczas 
od kilku lat przynosiło straty. Nie znam przyczyn , 
dlaczego nie zdecydowano się utworzyć już wtedy 
spółki z o.o , ale przyjęte rozwiązanie, czyi i utwo
rzenie nowych zakładów budżetowych dawało 
nadzieję na poprawę i rzeczywiście przez wiele 
lat się sprawdzało . Jednak objęcie nim Zakładu 
Produkcji Wody skutkowałoby potwierdzeniem, 
że jest on własnością gm. Cmolas . Dlatego w 
likwidowanym PGKiM pozostawiono mienie tego 
Zakładu . Celem było jego prawne odzyskanie i 
równoległe - chociaż z piętnem likwidacji - prowa
dzenie normalnej działalności , czyli produkcji 
wody dla ludności. 

Tu nieskromnie przypomnę, że likwidato
rzy PGKiM udowodnili, że likwidator może być 
przysłowiowym „lekarzem, a nie grabarzem". 
Świadczy o tym funkcjonowanie, wartość i stan 
modernizowanego na bieżąco Zakładu. Przecież 
żadna z trzech gmin korzystających z wody tego 
zakładu nie była nawet na jeden dzień pozbawiona 
tej wysokiej jakości wody . Dodam, że za rozsądną 
cenę. 
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- Tu chyba Pan przesadzi/ - zdarzały się 

przerwy w dostawie wody, a jej cena przecież 
nie maleje. 

śmy założoną rok wcześniej cenę. Nie mogę od- stały drobne, mało istotne majątkowo regulacje, 
nosić się do ceny końcowej dla ludności, w której które dzięki zmianie orzecznictwa w większości 
cena naszej wody stanowi tylko część kosztów. prowadzić może gm. Kolbuszowa . 

_ Kończąc muszę zapytać _ co dalej. Oczywiście wierzę, że wysiłek tylu zaanga-Otóż wcale nie, całodobowo dostarczamy 
wodę do sieci trzech zakładów wodociągowych 
w gminie Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec, które 
zajmują się jej dystrybucją . Przecież awarie w ich 
sieciach nie mogą nas obciążać. A wzrost ceny 
hurtowej naszej wody dla gmin przez te wszystkie 
lata był niższy o ok. 50% od wskaźnika inflacji, 

Wszakże powstała kolbuszowska spółka ko- żowanych osób, w tym przedstawicieli miasta, ich 

muna/na z 3-ch zakładów budżetowych, ale wieloletniej i owocnej pracy nie zostanie zaprze

bez PGKiM. paszczony, a o wodzie nadal będzie można mówić 

Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, " kolbuszowska". 

nie mam do tego umocowania ani pełnej wiedzy. Z wieloletnim likwidatorem PGKiM Zhi
Oczywiste jest , że zdecyduje właściciel, którym gniewem Pietras rozmawia/ Jan Skowroński 

zdarzały się lata bez podwyżki, a nawet obniżyli- jest gm. Kolbuszowa. w procesie likwidacji zo-

Przeg ląd Widowisk  Ko lęd n iczych 
Występy ludowe, parada kolędnicza oraz 

kolędowanie z kapelami to główne atrakcje 
tegorocznego Przeglądu Widowisk Kolędni
czych. 

Rywalizację zespołów o nagrodę główną - Złote
go Turonia poprzedziła o godz. 12.00 w kościele p.w. 
Św. Brata Alberta msza św. w intencji kolędników. Po 

nabożeństwie poszczególne zespoły zaprezentowały się 
w kościele a następnie w uroczystym korowodzie kolęd
nicy wyruszyli do Miejskiego Domu Kultury, gdzie na 

scenie zaprezentowało się siedem zespołów ludowych z 
Podkarpacia i Małopolski. Grupy przedstawiły barwne 
tradycje kolędnicze ze swoich terenów. 

Jurorzy: Jerzy Dynia- przewodniczący, Jolanta Dra
gan, Maria Kula i Mateusz Starzec- członkowie, przyznali 
cztery główne nagrody: 

Zespołowi Kolędniczemu „Raj" z Ujeznej za wido
wisko „Kolęda z Herodem" 

Zespołowi Folklorystycznemu „Folusz" z Giedlaro
wej za widowisko „Po kolędzie z turoniem" 

Zespołowi Kolędniczemu „Herody" z Harasiuk za 

widowisko „Herody z Turkiem" 
Zespołowi Kolędniczemu„Lubcoki" z Lubczy za wi

dowisko „Kolędnicy z kozą" 
Jury postanowiło przyznać II nagrodę Zespołowi Ko

lędniczemu przy KSM z Przedborza, a także III nagrodę dla 
Zespołu Kolędniczego „Lubeckie Szkuty". Wyróżnienie 
otrzymał Zespół Ludowy Cmolesianie z Cmolasu. 

PODZIĘKOWANIA 

P ogrążona w smutku rodzina 

śp. Zofii Skowrońskiej 

składa serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy towarzyszyli  w o statniej drodze zmarłej .  

Kapelmistrzowi ,  solistce i Orkiestrze Dętej MDK 

za oprawę uroczystości pogrzebowej. 

W imieniu rodziny, córka Marta. 
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KOLĘDN ICZA PARADA IDZI E DALEJ , PRZEGLĄD 
KOLĘDN ICZY AD 201 7 W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  

Bogaty obyczaj ludowego kolędowania co
raz częściej przenosi się na sceny, świetlic i do
mów kultury. Ta prastara, niezwykle, popularna 
spontaniczna forma teatralna, służąca przetwo
rzeniu i emocjonalnemu wyrażeniu przez lud re
ligijnej tradycji jak co roku zagościła w Kolbu
szowej. Kolęda podobnie jak Jasełka odgrywana 
była kiedyś w kościołach. 

Dynamika kolędników, uznana została jed
nak za zbyt swobodną. Kolęda znalazła swoją konty
nuację w terenie, wyrażając w sposób entuzjastyczny 
radość z przeżywania świąt, interpretując biblijną 
wiedzę o narodzeniu Jezusa po chłopsku, stając się 
istotnym elementem ludowej, narodowej tradycji .  

W pierwszych kolędach uczestniczyły żywe 
zwierzęta /to wśród nich w stajni narodził się Je
zus/. W raniżowskiej kolędzie, pięknie ubrany koń 
wprowadzany był przez kolędników do izby, wraz z 
nimi uczestniczył w swoistym życzeniowym świą
tecznym rytuale. W kolędzie z Herodem czuje się 
jeszcze kościelne dostojeństwo obyczaju. Chodzenie 
z szopką nawiązuje do Jasełek, tylko odgrywanych 
kukiełkami .  Koza, turoń, kobyłka, Żyd, dziad to 
dynamiczne postacie kolędników wzbudzające w 
domu gospodarzy bardzo oczekiwany, nobilitujący 
rodzinę zamęt. 

Ochrona od zapomnienia, niezwykle pięknej, 
/jakże różnorodnej/ tradycyjnej polskiej kolędy, to 
główna motywacja do organizacji od ponad trzydzie
stu pięciu lat kolbuszowskiego przeglądu widowisk. 
Zaczęto w latach osiemdziesiątych za sprawą Mu
zeum Kultury Ludowej, Miejskiego Domu Kultury w 
Kolbuszowej i rzeszowskich instytucj i Wojewódzkie
go Domu Kultury a wcześniej Muzeum Regionalnym. 

Obecną kolędę tworzą pasjonaci, robią to z 
patriotycznego umiłowania rodzimej tradycji prze
noszonej w ich środowiskach przez pokolenia. W 
tym roku w przeglądzie brało udział ponad stu akto
rów amatorów. Zgłosiło się osiem zespołów, jak się 
okazało bardzo dobrze przygotowanych przyjechało 
siedem. Zawiodło zdrowie u bab od „Babskiej Kolę
dy" z Wólki Grodziskiej czego organizatorzy bardzo 
żałują, gdyż ta forma przedstawienia nigdy jeszcze 
na przeglądzie nie była prezentowana. Nie zawiodła 
rzeszowska telewizja zamieszczając reportaż z wy
darzenia na równi z coraz bardziej popularną nową 
formą Orszakiem Trzech Króli / Kacper, Melchior i 
Baltazar, wraz ze świtą Kolbuszowa ogląda od trzech 
dziesiątek lat plus sześć, towarzyszą im postacie ko
lędnicze, między innymi diabeł, niższej rangi niż 
Belzebub/. Parada kolędnicza tym razem z kościoła 

pw. Św. Brata Alberta do MDK. Mszę celebrował 
ks. dziekan Jan Pępek. Wśród występujących były 
trzy grupy dziecięce i młodzieżowe Lubeckie Szkuty, 
Lubcoki i Przedborzanie. Młodym i dojrzałym kolęd
nikom należą się głębokie ukłony za kontynuowanie 
pięknego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Słowa uznania kolędnikom przekazał, otwierjąc prze
gląd Wiceburmistrz Kolbuszowej Marek Gil. 

Ta płynąca z potrzeby serca, pasja do ochrony 
od zapomnienia tradycyjnych obyczajów, godna jest 
naśladowania a postawa artystów: dzieci, młodzieży 
i dorosłych największego szacunku. Przegląd utrwala 
wzór i nie pozwala zapomnieć starego obyczaju, rolą 
małych społeczności jest jego życie i funkcjonowanie 
w środowisku zgodnie z deklarowanym przez polity
ków różnej rangi umiłowaniem tradycji i polskości. 
Nowoczesność nie usprawiedliwia braku podstaw 
wiedzy o narodowej tradycji .  

Werdykt jury był z kolei w duchu króla 
Salomona. Jurorzy Jerzy Dynia przewodniczący, Jo
lanta Dragan, Maria Kula i Mateusz Starzec człon
kowie, przyznało cztery I nagrody kolędnikom z: 

- Zespołu Kolędniczego „Raj" z Ujeznej za 
widowisko „Kolęda z Herodem" w kwocie 750 zł 
ufundowaną przez Wojewódzki Dom Kultury w Rze
szowie 

- Zespołu Folklorystycznego „Folusz" z Gie-

dlarowej za widowisko „Po kolędzie z turoniem" w 
kwocie 750 zł ufi.mdowaną przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie 

- Zespołu Kolędniczego „Herody" z Harasiuk 
za widowisko „Herody z Turkiem" w kwocie 750 
zł ufundowaną przez Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 

- Zespołu Kolędniczego „Lubcoki" z Lubczy 
za widowisko „Kolędnicy z kozą" w kwocie  750 
zł ufundowaną przez Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej .  

I I  nagrodę otrzymali kolędnicy z Zespołu 
Kolędniczego przy KSM w Przedborza w kwocie 
650 zł ufundowaną przez Miejski Dom Kultury w 
Kolbuszowej. 

III nagrodę otrzymał Zespół Kolędniczy „Lu
beckie Szkuty" w kwocie 600 zł ufundowaną przez 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.  

Jury wyrózniło Zespół Ludowy Cmolasianie 
z Cmolasu kwotą 550 zł ufundowaną przez Miejski 
Dom Kultury w Kolbuszowej. 

Usatysfakcjonowanym kolędnikom nagrody 
wręczyli dyrektorzy Marek Jastrzębski WDK Rze
szów, Jacek Bardan MKL i Wiesław Sitko MDK w 
Kolbuszowej .  Do zobaczenie za rok niech zwyczaj 
kolędowania nigdy nie zaniknie. 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. Swiętego Józefa w Kolbuszowej 

JEST TAKI DZIEŃ, TYLKO JEDEN DZIEŃ DO ROKU . . .  

Ten dzień wyczekiwany jest przez wszystkich i małych 
i dużych. To czas, kiedy wszyscy stają się milsi dla innych, 
kiedy uśmiech gości na twarzach i panuje radosna atmos
fera. Ten niesamowity dzień to Wigilia Bożego Narodze
nia. 

Przedszkolaki od połowy grudnia poznawały zwyczaje i tradycje 
Bożego Narodzenia, te które są w dzisiejszych czasach i te, które były 
dawniej. Dzieci dowiedziały się, jakie są zwyczaje bożonarodzenio
we w innych krajach, a także w różnych częściach Polski. Wspólnie 
tworzyły kartki świąteczne, układały życzenia, piekły pierniczki. Tuż 
przed przedszkolną wigilią dzieci, wykonywały ozdoby świąteczne 
i ubrały choinkę. Wreszcie przyszedł długo oczekiwany dzień. Przed
szkolna wigilia. Już od rana, odświętnie ubrane dzieci oczekiwały kiedy 
rozpocznie się uroczysty posiłek. Zgodnie ze zwyczajem najpierw 
wszyscy odmówili modlitwę, potem dzieci wysłuchały fragmentu 
Pisma Św. o Narodzeniu Pańskim, a następnie dzieci, siostra Beata, 
panie pracujące w przedszkolu połamały się opłatkiem i składały 
sobie życzenia. Znakomity posiłek przygotowała p. Teresa i wszyscy 
starali się skosztować chociaż po odrobinie każdej potrawy. Było 
wspólne kolędowanie, a potem niespodzianka, bowiem niepostrzeżenie 

Wigilia - wspólna modlitwa. 

Św. Mikołaj podrzucił pod choinkę prezenty dla dzieci, ich rodziców, 
a także zabawki dla dzieci do przedszkola. Bardzo dziękujemy świę
temu za tę niespodziankę. 

Było to bardzo uroczyste i ważne wydarzenia w życiu naszej 
wspólnoty przedszkolnej, a także w życiu każdego z nas osobna. Dzieci 
tylko trochę żałowały, że nie ma w przedszkolu pasterki . . .  

Wielkie pieczenie pierniczków świątecznych. 

Wigilia -najbardziej uroczyste i wzruszające spotkanie w roku, wyzwalające w ludziach ich najlepsze uczucia. Długo oczekiwana przez dzieci. 
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INFORMACJA 
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w 

związku z ustawą z dnia I kwietnia 2016 roku o zaka
zie propagowania komunizmu lub innego ustroju tota
litarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej /Dz. U. z 2016 rok poz.744/ 
- Rada Miejska w Kolbuszowej Uchwałami z dnia 
28 października 2016 roku, numery: XXXI/395/20 l 6 
oraz XXXI/396/2016, dokonała zmian nazw ulic 
w miejscowości Kolbuszowa i tak : 

I .Dotychczasową nazwę ulicy: 22-go Lipca 
zmieniono na nową nazwę: Stanisława Krzaklew
skiego 

2.Dotychczasową nazwę ulicy: Janka Krasic-

kiego zmieniono na nową nazwę: Ignacego Kra
sickiego 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z zapi
sami w/w ustawy: 

Pisma oraz postępowania sądowe i administra
cyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księ
gach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany 
nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od 
opłat - art. 5 ust. I ustawy 

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność dokumentów zawiera
jących nazwę dotychczasową -art. 5 ust. 2 ustawy 

OGŁOSZENIE 
O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW w projekcie pn. ,,Rozwój 

odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa" 
Burmistrz Kolbuszowej informuje miesz

kańców Gminy Kolbuszowa, że podjął decyzję 
o zwiększeniu dofinasowania w ramach realizacji 
projektu pn. ,,Rozwój odnawianych źródeł energii 
w gminie Kolbuszowa" z 70 % do 84 % kosztów 
kwalifikowanych. 

Mieszkańcy, którzy złożyli stosowne wnio
ski o przystąpienie do przedmiotowego projektu 
w ramach podstawowego naboru w 20 1 6  roku, 
zostaną objęci zwiększonym dofinansowaniem bez 
ponoszenia przez nich jakichkolwiek dodatkowych 
formalności. 

Panu 

JANOWI PUZIO 
Kierownikowi KRUS w Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 

Pani 

MARZENIE PUZIO 
Pracownicy GOPS w Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIA 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 

Zgodnie z treścią przyjętego Regulami
nu w zakresie udziału w projekcie ogłaszam w 
dniach od 9 stycznia do 24 stycznia 20 l 7 r. na
bór uzupełniający wniosków. Wnioski o udział 
w projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w pokoju nr 2, w godz. od 
8:00 do 14:30. 

Więcej informacji: www.kolbuszowa.pl oraz 
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (pok. nr 2) w Urzędzie Miejskim w Kol
buszowej. 

ŻONIE I RODZINIE 
ZMARŁEGO 

JÓZEFA NIEZGODY 
Wieloletniego Dyrektora MDK 

w Kolbuszowej 
oraz 

Bibl ioteki Publ icznej Miasta i Gminy 
Kolbuszowa 

Wyrazy głębokiego współczucia 

składają 

Przewodniczący oraz 
Radn i  Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

Pani 

MAŁGORZACIE 
MIERZEJEWSKIEJ 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej 

Nr280 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 2 1  

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodar

ce nieruchomościami (t.j. z 201 5r., poz. 1774 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę. 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 2 1  

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodar

ce nieruchomościami (t.j. z 2015r. poz. 1 774 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w najem. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

ŻONIE I RODZINIE 
ZMARŁEGO 

JÓZEFA NIEZGODY 
Wieloletniego Dyrektora MDK 

w Kolbuszowej 
oraz 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Kolbuszowa 

Wyrazy głębokiego współczucia 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej 

Pani 

LUCYNIE STĄPOR 
Pracownicy ZGKiM w Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 
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URZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Podsumowanie roku 201 6 i p lany na przyszłość 
Rok 2016 byl rokiem szczególnym. 

Obchodziliśmy 1050 rocznicę Chrztu Pol
ski a także przeżywaliśmy Światowe Dni 
Młodzieży, które miały miejsce w Polsce, 
w Krakowie. 

Również w naszej gminie mieliśmy moż
liwość gościć młodzież z kilku krajów ro.in. z 
Ukrainy, Francji, Kanady, USA tworząc jedną 
wspólnotę przeżywającą wielką radość ze spo
tkania. Dużym wyzwaniem był dla nas Rządowy 
Program 500+, z którym nasz Ośrodek Pomocy 
Społecznej poradził sobie bardzo dobrze. Był to 
także rok wielu wydarzeń kulturalnych i sporto
wych, które promują nasze miasto, gminę i piękną 
ziemię kolbuszowską. 

Ubiegły rok wpisał się także dobrze w 
rozwój naszej gminy poprzez wiele inwestycji, 
wśród których wymienić należy modernizację 
dróg gminnych i ulic w mieście -ul. Wolską, ul. 
22 lipca -obecnie S. Krzaklewskiego, ul. Targo
wą, ul. Kossaka, ul. Kasztanową, drogę gminną 
w Widełce, Porębach Kupieńskich, Przedborzu. 
Dobiegła końca rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Weryni, a także rozpoczęła się przebudowa i 
remont budynku dawnej synagogi pod potrzeby 
kultury. Rozpoczęliśmy przygotowania do II-go 

nie dokumentacji na modernizację dworca PKP, 
budowy deptaku nad Nilem, budowy Dziennego 
Domu Seniora, rozbudowy ZSS w Kolbuszowej 
Dolnej, modernizację ulicy Parkowej i 1 1  Listo
pada, modernizację stadionu przy ul. Wolskiej. W 
trakcie opracowania są projekty związane z kole
jową aglomeracją dotyczące miejsc parkingowych 
w Widełce, Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej 
i Zarębkach. W planie inwestycyjnym na 20 1 7  
mamy przebudowę ul. Jana Pawła II, Piaskowej, ul. 
Żytkowskiego, Tetmajera, ul. Jaśminową a także 
modernizację dróg gminnych w Kolbuszowej Dol
nej, Świerczowie - droga do oczyszczalni ścieków, 
w Widełce, w Kolbuszowej Górnej - Wojków, 
kontynuacja budowy chodnika w Kupnie, kontynu
acja przebudowy budynku dawnej synagogi, prze
budowa kanalizacji w mieście -program 2-letni 
obejmujący zlewnię ul. Partyzantów aż do ul. Św. 
Brata Alberta, ul. Obrońców Pokoju, Kolbuszowa 
Górna III etap, Zielonej. W tym roku w marcu 
złożymy wniosek o dotację w wysokości I O mln zł, 
na instalację OZE na budynkach jednorodzinnych 
a także wniosek na wymianę, starych kotłów, które 
nie spełniają norm i przyczyniają się do zanie
czyszczenia powietrza w naszym mieście. W tym 
roku chcemy pozyskać środki UE na kanalizację w 

etapu rewitalizacji miasta obejmujące opracowa- miejscowości Zarębki -program dwuletni. Do tego 

trzeba dodać nasze kilkuletnie starania o budowę 
nowych powiązań drogowych poprawiające układ 
komunikacyjny w naszym mieście, które sprawiły, 
że do końca roku 201 8  powstaną dwie obwodnice: 
jedna w kierunku Sokołowa a druga w Kolbuszo
wej Górnej połączy drogę krajową nr.9 z drogą 
wojewódzką w kierunku Sędziszowa . 

W śród wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 
najważniejszy będzie rozegrany 3 czerwca w Kol
buszowej Puchar Świata Nordic Walking organizo
wany wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking, 
Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 
Fundację na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, 
Kolbuszowskim Stowarzyszeniem NW. 

Rozwój naszego miasta, naszej gminy nie 
byłby możliwy bez dużego zaangażowania pra
cowników urzędu miejskiego, bez dobrej współ
pracy z Radą Miejską, z przedstawicielami róż
nych środowisk, parlamentu, władz wojewódzkich, 
powiatowych, środowiska biznesu, szkół, przed
szkoli, jednostek organizacyjnych ,przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. 

Za pomoc i dobrą współpracę wszystkim ser
decznie dziękuję i życzę pomyślności w roku 2017. 

Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej 

Nowy wóz strażacki d l a  Ochotn iczej 
Straży Pożarnej w Domatkowie 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domatkowie przesiedli się ze Stara 244 do Opla Movano. 18 grudnia otrzymali bo
wiem nowy wóz bojowy. Ich nabytek jest fabrycznie nowy, a radość tutejszych ochotników jest wielka, gdyż teraz mają pewność, że 
bezpiecznie dojadą do akcji. 

Zakup samochodu został sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w kwocie 70 OOO zł, pozostałą na
leżność w kwocie 1 76 738 zł sfinansowała gmina 
Kolbuszowa. 

Lekki samochód pożarniczy marki OPEL Mo
vano posiada zbiornik wody o pojemności 1 .000 
litrów z agregatem wodno-pianowym o wydajności 
70 I/min i ciśnieniu 40 bar z dozownikiem środka 
pianotwórczego. Ponadto wyposażony jest maszt 
pneumatycznie wysuwany z reflektorami LED, ste
rowany automatycznie; posiada wyciągarkę i wiele 
istotnych elementów pozwalających na aktywny i 
bezpieczny udział w akcjach ratowniczych. 

W spółpraca 
samorządu gminy 
Kolbuszowa ze stra
żą układa się bardzo 
dobrze. Zarówno 
burmistrz, jak i rad
ni widzą potrzebę 
inwestowania  w 
rozwój pożarnictwa 
i wiedzą, że są to do
brze zainwestowane 
pieniądze. 

.. 
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Międzynarodowe spotkan ie  projektowe 
i Krótkoterm i nowy program szko len iowy w Centru l 

�colar Pentru Educatie l nc l uziva w C luj -Napoka 
W dniach 7-11 listopada 2016r. 

dyrektor Zespołu Szkól Specjalnych w 
Kolbuswwej Dolnej wraz z dwoma na
uczycielami wzięli udział w Krótkoter
minowym szkoleniu dla pracowników. 

W tym samym czasie odbywało się Mię
dzynarodowe spotkanie projektowe, w którym 
uczestniczyli koordynator projektu wraz z dru
gim nauczycielem. Obydwa spotkania zostały 
zorganizowane przez Centru! Scolar Pentru 
Educatie Incluziva w Cluj-Napoka, w Rumunii. 
Szkoła ta jest koordynatorem całego projektu 
,,Outdoor learning and sport activities". 

Podczas wizyty nauczyciele zapoznali się z 
funkcjonowaniem i specyfiką szkoły goszczącej 
oraz systemem edukacji specjalnej w Rumunii. 
Zwiedzili ośrodki dla osób z niepełnospraw
nością intelektualną w różnym stopniu oraz dla 
autystów. Poznawali kulturę i historię miasta 
Cluj Napoka oraz regionu. 

Nauczyciele podczas szkoleń czynnie 
uczestniczyli w aktywnościach sportowych z 
udziałem uczniów niepełnosprawnych i ich kole
gów ze szkół ogólnodostępnych. Miały miejsce 
szkolenia z zakresu gier i zabaw ruchowych, w 
nawiązaniu do tytułu projektu „Outdoor learning 
and sport activities". Odbyły się następujące 
aktywności: 

„Running, smiling and Winding a New 
friend" -pokonywanie toru przeszkód w parach, 

,,Bocce game, an opportunity for sociali
zation!" -gra w bocce w mieszanych grupach, 

,,Searching for treasures and new friends! " 
-poszukiwanie skarbów ukrytych w terenie. 

Podczas zajęć szkoleniowych nauczyciele 
ze wszystkich krajów mogli poznać nowe meto-

dy i formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi 
we współpracy z uczniami ze szkół ogólnodo
stępnych. Obserwowali ich zachowania, zakres 
współpracy oraz nastawienie uczniów do siebie. 
Uczyli się jak prowadzić tego typu zajęcia w 
swoich szkołach i jak je wykorzystać w ramach 
aktywności na świeżym powietrzu. Mieli możli
wość wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz 
dyskusji. Uczestniczyli także w wystawie prac 
uczniów ze szkół ogólnodostępnych na temat 
„Jak widzę Twój świat?" ukazującej postawę 
wobec kolegów ze specjalnymi potrzebami. 

Koordynator wraz z drugim nauczycielem 
brali udział w spotkaniu projektowym, podczas 
którego omawiane były aspekty dotyczące reali
zacji projektu przez wszystkie szkoły. Koordyna
tor projektu przedstawił zadania poszczególnych 

krajów co następnie przedyskutowane było przez 
wszystkich członków spotkania. Omawiano spo
soby komunikacji i jej częstotliwość. Ważnym 
pu.nktem była dyskusja na temat budżetu, re
zultatów projektu oraz ich upowszechniania. 

t•: 

Uczestnicy wybrali Jogo naszego projektu spo-
śród trzech koncepcji przygotowanych przez 
uczniów ze szkoły włoskiej i zaprezentowanych 
przez koordynatora z tej instytucji. Poszczególni 
koordynatorzy opracowali kontrakt obowiązują
cych zasad i norm oraz wartości, o których nale
ży pamiętać podczas realizacji zadania. Zaplano
wano również harmonogram przyszłych wizyt. 

W ostatnim dniu nauczyciele uczestniczą
cy w szkoleniu oraz w międzynarodowym spo
tkaniu projektowym brali udział w ewaluacji do
tyczącej wizyty i otrzymali certyfikaty udziału. 
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P O W I A T O W Y 
• POWIAT • RADA • STAROSTWO • 
www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17  22 75 880, fax +48 17 22 71 523 

BUDŻET NA 20 1 7 ROK UCHWALONY 
Radni Rady Powiatu Kolbuszow

skiego podczas grudniowej sesji uchwalili 
budżet Powiatu na 201 7 rok. 

-Dziękuję wszystkim radnym za przyjęcie 
budżetu -mówił Starosta Kolbuszowski tuż po 
podjęciu uchwały. - Nasz budżet jak co roku jest 
elastyczny. Taka konstrukcja pozwala nam na to, 
że możemy realizować inwestycje i to w trybie pil 
nym. Przykładem czego jest ubiegły rok, gdzie w 
czwartym kwartale na drogi pozyskanych i przezna
czonych zostało ponad dwa miliony złotych -dodał 
Starosta Józef Kardyś. 

Wśród ważniejszych wydatków na ten rok 
znajduje się m.in. dotacja dla Samodzielnego Pu
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbu
szowej w wysokości 300 tys. zł. Środki docelowo 
mają zostać przeznaczone na termomodernizację 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niwiskach -50 
tys. zł, zakup wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej - 50 tys. zł, zakup 
wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej - 100 tys. zł oraz 
modernizację sieci energetycznej wraz z zakupem 
i montażem agregatu prądotwórczego dla Szpitala 
Powiatowego w Kolbuszowej -100 tys. zł. 

DOCHODY NA 2017 ROK 

Dochody budżetu na 20 17  rok ustalone zo
stały w wysokości 47 390 845 zł, w tym dochody 
bieżące stanowią 37 894 392 zł, zaś dochody ma
jątkowe-9 496 453 zł. Wydatki natomiast ustalone 
zostały na poziomie 45 584 878 zł, w tym wydatki 
bieżące -35 567 1 07 zł oraz wydatki majątkowe 
- 1 O O 17 771 zł. W budżecie ustalona została nad
wyżka w wysokości 1 805 967 zł, która zostanie 
przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w 
latach poprzednich, oraz rezerwy: ogólna w wyso
kości 294 241 zł i celowe - 835 I 00 zł. 

WYDATKI NA 2017 ROK 

Wśród wydatków na 2017 rok znajdują się 
m.in. wydatki na: drogi publiczne w wysokości 
1 800 424 zł, Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej -3 636 OOO zł, nieodpłatną pomoc 
prawną -187 8 12  zł, Regionalne Programy Opera-

Uchwala budżetowa została podjęta przez radnych podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego -29 
grudnia. Fot. B. Żarkowska 

cyjne 2014-2020 fmansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
-4 1 65 342 zł, oświatę - 13 360 725 zł, w tym na: 
Liceum Ogólnokształcące-2 479 784 zł, szkolnic
two zawodowe -6 954 939 zł, Centrum Kształcenia 
Praktycznego - I 130 062 zł. W budżecie znajdują 
się również wydatki na ochronę zdrowia -2 092 700 
zł, pomoc społeczną, na którą przeznaczono 571 664 
zł, w tym na domy pomocy społecznej - 1 94 784 
zł, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie-12  OOO zł. Na pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej przeznaczono kwotę 2 9 1 8  398 
zł, w tym: działalność Powiatowego Urzędu Pracy 
-2 489 032 zł, rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych - 99 532 zł, zespół ds. 
orzekania o niepełnosprawności -233 1 72 zł. Na 
działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
przeznaczono kwotę w wysokości 888 575 zł. W 
budżecie 20 17  roku pojawił się nowy dział „Rodzi
na", na który przeznaczono I 412 344 zł, w którym 
znajdują się: rodziny zastępcze - 877 066 zł oraz 
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 
-500 278 zł. 

Z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w bieżą
cym roku udzielone zostaną dotacje, w tym: 

- 85 OOO zł dla gminy Majdan Królewski na bie
żące utrzymanie dróg powiatowych 

- 240 624 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno-Eduka
cyjno-Wychowawczego w Korczowiskach 

- 194 784 zł dla Domu Pomocy Społecznej w 
Cmolasie 

- 97 754 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
- 430 233 zł dla Katolickiej Placówki Wychowaw-

czej „Nasz Dom" prowadzonej przez zgroma
dzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widełce. 

Barbara Żarkowska 

PANI 

HALINIE WILK 

Pracownicy Biura Obsługi Jednostek 
Samorządu Powiatowego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 

składają: 

Starosta i Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady, Radni Powiatu 
Kolbuszowskiego 

oraz Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej 
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PODSU MOWANIE 201 6 roku 
Pod względem inwestycyjnym był to 

rok pomyślny dla Powiatu Kolbuszow
skiego. W tym czasie odremontowanych 
wstało prawie 23 kilometry dróg powia
towych, gruntownie przebudowany wstał 
most w Porębach Dymarskich, jak rów
nież wspólnie z samorządami gminnymi 
wybudowanych zostało kilka nowych 
odcinków chodnika. Co jeszcze działo się 
w 2016 roku w powiecie kolbuszowskim? 
Najlepiej Zobrazują to podane liczby. 

INWESTYCJE DROGOWO-MOSTOWE: 

• 23 kilometry-w 201 6  roku nowa nawierzch
nia została położona na prawie 23 kilometrach 
dróg powiatowych. 

• 1 most - jeden gruntownie przebudowany 
most. Tym razem inwestycja prowadzona była 
w Porębach Dymarskich. 

• 4,3 mln zł - taką kwotę pozyskał Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego na realizację in
westycji drogowo-mostowych w 201 6  roku 

• 2,5 mln zł -taką kwotę przeznaczyły samorzą
dy gminne na realizację inwestycji drogowych 
jako wsparcie dla Powiatu Kolbuszowskiego 

• 1 ,4 mln zł - tyle funduszy wydał Powiat Kol
buszowski na realizację inwestycji z własnego 
budżetu 

• 8,2 mln zł - taka suma została wydana w 20 1 6  
roku na  inwestycje drogowo-mostowe oraz 
budowę chodników 

OŚWIATA: 

• 350 - tylu uczniów w roku szkolnym 
201 6/20 17  wybrało szkoły ponadgimnazjalne, 
znajdujące się w naszym powiecie 

• 2,5 mln zł -taką kwotę pozyskał w 201 6  roku 
Powiat Kolbuszowski na modernizację i zakup 
wyposażenia Zespołu Szkół Technicznych w 
Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotecb
niczno-Ekonomicznych w Weryni 

• 1 ,2 mln zł - taka kwota została pozyskana w 
20 1 6  roku przez Samorząd Powiatu Kolbu
szowskiego na modernizację i wyposażenie 
Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej 

• 1 6  -tylu uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
funkcjonujących na terenie powiatu kolbu
szowskiego, w 20 1 6  r., otrzymało Stypendia 
Powiatu Kolbuszowskiego 

TERENY INWESTYCYJNE: 

• 3 - z tyloma przedsiębiorcami podpisane zo
stały umowy na oddanie w użytkowanie wie
czyste trzech działek na uzbrojonych terenach 
inwestycyjnych, mieszczących się przy kolbu
szowskiej podstrefie SEE Euro-Park Mielec. 

SŁUŻBA ZDROWIA: 

• 200 tys. zł -trafiło na przebudowę Izby Przy
jęć Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej 

• 450 tys. zł - taka kwota została przekazana 
w 20 1 6  roku na zakup wieży laparoskopowej 

dla Oddziału Urologicznego, doposażenie ist
niejącej aparatury medycznej dla Oddziału 
Urologicznego oraz zakup czterech łóżek dla 
Izby Przyjęć 

• 1 50 tys. zł -taka kwota została przeznaczona 
z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na ada
ptację i rozbudowę pomieszczeń Izby Przyjęć 
oraz zakup wyposażenia 

ZARZĄD POWIATU I RADA POWIATU 
KOLBUSZOWSKIEGO: 

• 52 -tyle posiedzeń Zarządu Powiatu Kolbu
szowskiego odbyło się w 201 6  r. Podczas nich 
podjętych zostało 284 uchwały. 

• 1 1  -w tylu sesjach w minionym roku uczest
niczyli radni Rady Powiatu. Podczas tych po
siedzeń podjęli 62 uchwały. 

• 56 - tyle posiedzeń Komisji Stałych odbyło 
się w 201 6  roku. 

INICJATYWY ZORGANIZOWANE 
NA RZECZ MŁODZIEŻY: 

• akcja „Aktywna Środa", skierowana do mło
dzieży gimnazjalnej polegająca na organizacji 
rozgrywek sportowych, konkurencji wiedzy, 
potyczek literackich oraz warsztatów kulinar
nych 

• w każdej szkole gimnazjalnej, znajdującej się 
w powiecie kolbuszowskim, zorganizowane 
zostały spotkania informujące o kierunkach 
kształcenia oraz ofercie edukacyjnej szkół 
ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez 
Powiat Kolbuszowski. Wzięły w nich udział 
władze Powiatu, dyrektorzy szkół ponadgim
nazjalnych, nauczyciele, rodzice oraz młodzież 

• uczniowie klas pierwszych, uczęszczający do 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kolbu
szowskim, przez cały rok 201 6  otrzymywali 
dopłaty do biletów miesięcznych 

• w 201 6  r. nastąpiło oficjalne otwarcie i oddanie 
do użytku młodzieży boiska wielofunkcyjnego 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszo
wej 

WYDARZENIA KULTURALNE, 
SPOŁECZNE I EDUKACYJNE, 

ORGANIZOWANE LUB 
WSPÓŁORGANIZOWANE 

PRZEZ SAMORZĄD POWIATU 
KOLBUSZOWSKIEGO: 

• organizacja spotkania noworoczno-opłatko
wego szkół ponadgimnazjalnych z Samorzą
dem Powiatu Kolbuszowskiego 

• organizacja XII Powiatowego Konkursu na 
Ludowe Ozdoby Wielkanocne 

• Kiermasz Wielkanocny w Starostwie Powia
towym 

• współorganizacja wspólnie z Nadleśnictwem 
Kolbuszowa Konkursu Plastycznego „Dary 
Lasu" 

• współorganizacja Turnieju Wiedzy Pożarni
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom" 
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• organizacja I I  Powiatowego Konkursu Twór
czości Patriotycznej „Dlaczego należy pamię
tać?" 

• obchody 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 
• organizacja wspólnie z Urzędem Miejskim 

w Kolbuszowej obchodów 225. rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

• współorganizacja Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 

• wizyta kolbuszowskiej delegacji w Romano
wie 

• rewizyta delegacji z zaprzyjaźnionego Powia
tu Romanowskiego na Ukrainie w Powiecie 
Kolbuszowskim 

• obchody rocznic wrześniowych 
• organizacja Konkursu wyłaniającego „Wo

lontariusza Powiatu Kolbuszowskiego" 
• uroczystości patriotyczne, upamiętniające 98. 

Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę zorganizowane wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Kolbuszowej 

• XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie 
Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskie
go 

• organizacja XII Powiatowego Konkursu na 
Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akce
soria Kolędnicze 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy 
• organizacja i przygotowanie Świątecznych 

Paczek dla dwóch potrzebujących rodzin z 
powiatu kolbuszowskiego ze zbiórki, prze
prowadzonej wśród pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej oraz jednostek 
podległych. 

INNE WYDARZENIA Z TERENU 
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO: 

• od 1 stycznia 201 6  r. w Starostwie Powia
towym w Kolbuszowej działa punkt udzie
lający bezpłatnej pomocy prawnej. Mogą z 
niego skorzystać m.in. kombatanci, wete
rani, młodzież do 26. roku życia, kobiety w 
ciąży, osoby powyżej 65. roku życia oraz 
posiadacze Karty Dużej Rodziny. Łącznie w 
powiecie kolbuszowskim uruchomione zosta
ły trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. 
Jeden z nieb mieści się w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, drugi punkt 
znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci w 
siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kolbuszowej. 

• od 9 maja 201 6  r. funkcję I Zastępcy Komen
danta Powiatowego Policji w Kolbuszowej 
pełni podinsp. Marzena Woźnik. Podinsp. 
Marzena Woźnik zastąpiła dotychczasowego 
I Zastępcę mł. insp. Rafała Pielę, który z po
czątkiem maja został powołany przez insp. dr. 
Krzysztofa Pobutę-Komendanta Wojewódz
kiego Policji w Rzeszowie do pełnienia służby 
na nowym stanowisku służbowym w Komen
dzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

• od października 20 1 6  r. obowiązki Powia-
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towego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
na terenie powiatu kolbuszowskiego pełni 
pani Teresa Skrzynecka-Skowron. Wcześniej 
stanowisko to piastował pan Janusz Stąpor. 

• dwudziestego pierwszego kwietnia 20 1 6  r., 
w Sanoku, zespół ratowników medycznych z 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej z Kolbuszowej zajął trzecie miej
sce podczas Mistrzostw Ratownictwa Me
dycznego. Jednak to nie jedyny dobry wynik, 
jaki na swoim koncie mają nasi ratownicy. 
Szczęście dopisało im również na Mistrzo
stwach Ziemi Lubelskiej, zorganizowanych w 
dniach 11-13 maja br. Tam drużyna z SP ZOZ 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Kolbuszowa zajęła drugie miejsce. Wynik 
ten pozwolił im na zakwalifikowanie się do 
Mistrzostw Polski. Gratulujemy! 

• Monika Zielińska -zawodniczka Kolbuszow
skiego Klubu Karate podczas Mistrzostw Eu
ropy w Sofii w Bułgarii w walce finałowej 
pokonała reprezentantkę gospodarzy. Dzięki 
czemu zdobyła złoty medal w konkurencji 
kumite do 65 kilogramów i tytuł Mistrzyni 
Europy. Monika w walce o medal pokona
ła również zawodniczki z Kazachstanu, ze 
Szwecji oraz z Rumunii. Mistrzostwa odby
wały się 25 i 26 listopada. 

• Szymon Zięba - to niezwykle utalentowany 

Plany na  20 1 7 rok 
- W przyszłym roku bardzo duże środki fi

nansowe zostaną zainwestowane w nasze szkoły 
ponadgimnazjalne. Fundusze trafią na zakup ma
teria/ów dydaktycznych, sprzętu komputerowego 
oraz na ich przebudowę. Ponadto planujemy re
monty dróg powiatowych, budowę chodników oraz 
inwestycje w służbie zdrowia. Realizacje naszych 
planów w dużej mierze uzależnione są od tego, czy 
i w jakiej wysokości pozyskamy pieniądze na ich 
dofinansowanie - mówi Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. 

Rok 2017 ma być rokiem bardzo udanym 
dla szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się 
na terenie powiatu kolbuszowskiego. Wszystko za 
sprawą wniosków, złożonych do RPO WP na lata 
2014-2020, w ramach których Powiat Kolbuszow
ski pozyskał prawie 3,5 mln zł. Część z tej kwoty 
trafi do Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych, natomiast 
druga część przeznaczona będzie na moderniza
cję i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w 
Kolbuszowej. 

W ramach tego wniosku w ZST prowadzone 
będą prace budowlane polegające na dostosowaniu 
piętra dla osób niepełnosprawnych. Wniosek obej-

muje również montaż paneli fotowoltaicznych oraz 
zakup wyposażenia do klasopracowni. Natomiast 
w ZSAE realizowane będą m.in. prace polegają
ce na przystosowaniu do potrzeb osób niepełno
sprawnych budynku dawnego internatu, w którym 
powstanie Szkolne Centrum Informacji i Bibliote
ki, wyposażone w nowy sprzęt komputerowy. W 
sumie wartość zadania ma wynieść 2,9 mln zł, z 
czego 2, 5 mln zł stanowi dofinansowanie, zaś 444 
tys. zł to wkład własny Powiatu Kolbuszowskiego. 

W LO prowadzone będą roboty budowlane 
polegające m.in. na przebudowie instalacji elek
trycznej, wymianie oświetlenia na energooszczęd
ne LED oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. 
W ramach zadania zaplanowano także doposażenie 
pracowni dydaktycznych. W ślad za tym szkoła 
wzbogaci się o: 8 tablic multimedialnych, 16 pro
jektorów i 16 laptopów. W sumie wartość zadania 
wynosi 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 
980 693 zł, zaś dotacja z budżetu Powiatu Kolbu
szowskiego - 292 179 zł. 

Wzorem roku 2016 prowadzone będą spo
tkania z uczniami klas III gimnazjum oraz orga
nizowane akcje promocyjne, dedykowane gimna
zjalistom. W dalszym ciągu Samorząd Powiatu 

sportowiec z naszego powiatu. Szymon ma na 
swoim koncie: Il miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży -Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, I 
oraz II miejsce na dystansie trzech kilome
trów w Finale Wojewódzkim Licealiady w 
Biegach Przełajowych, złoty medal w biegach 
na 1000 m na Halowych Mistrzostwach Pol
ski w Spale, złoty medal podczas Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajowych w Żaganiu 
oraz I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Lekkiej Atletyce w biegu na 
1500 m we Wrocławiu. 

Barbara Żarkowska 

Kolbuszowskiego dopłacał będzie do biletów mie
sięcznych uczniom klas I oraz udzielał stypendiów 
dla osiągającej wysokie wyniki w nauce i sporcie 
młodzieży. 

Zapadła również decyzja, aby przy ZST w 
Kolbuszowej powstał kort tenisowy. Trwać więc 
będą przygotowania dokumentacy jne do tego za
dania. Planuje się również, aby przy Liceum Ogól
nokształcącym powstała profesjonalna strzelnica 
oraz boisko lekkoatletyczne. Realizacja tych zadań 
w głównej mierze uzależniona będzie od tego, czy 
uda się znaleźć i pozyskać dofinansowanie. 

Pośród planów na 2017 rok znajdują się 
również: 

• remonty dróg powiatowych, budowa chodni
ków oraz mostu 

• zabieganie o pozyskanie funduszy zewnętrz
nych z przeznaczeniem na: inwestycje dro
gowo-mostowe, zadania z zakresu oświaty, 
szkolenia oraz kursy 

• dalsza praca i zaangażowanie czynione na 
rzecz rozwoju terenów kolbuszowskiej pod
strefy SSE Euro - Park Mielec oraz uzbro
jonych terenów inwestycyjnych dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców. 

Opr. B. Żarkowska 

S potkan ie  wig i l ij ne w Starostwie Powiatowym 
Wspólne kolędowanie i łamanie opłat

kiem towarzyszyło pracownikom Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek podległych 
podczas wigilijnego spotkania, które odbyło 
się we wtorek (20 grudnia). 

Wspólne kolędowanie pracowników Staro
stwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz jednostek 
podległych to już tradycja. Rok rocznie pracownicy 
urzędu spotykają się, aby połamać się opłatkiem, zjeść 
wspólnie posiłek i kolędować. Ubiegłoroczne spotka
nie wigilijne otworzył Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, który złożył wszystkim zebranym świąteczne 
i noworoczne życzenia, jednocześnie podziękował 
wszystkim pracownikom za całorocmą pracę. 

Opr. B. Żarkowska 

Spotkania wigilijne w Starostwie Powiatowym. 
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Spotkan ie  opłatkowe z Samorządami  Uczn iowski m i  
ffyzbycie się żalów, wzajemnych pre

tensji, dostrzeganie i pielęgnowanie dobra, 
które należy pomnażać i się nim zachwycać 
- to główne przesłania występu jasełkowego, 
zaprezentowanego przez uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych z Kolbuszowej podczas 
tegorocznego spotkania opłatkowego. 

W spotkaniu opłatkowo-noworocznym, które 
odbyło się we wtorek ( I  O stycznia) udział wzięły 
wszystkie Samorządy Uczniowskie ze szkół ponad
gimnazjalnych z naszego powiatu oraz ich opiekuno
wie. Uczestniczyli w nim również: władze Powiatu 
Kolbuszowskiego, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni 
goście. 

Głównym punktem wtorkowej uroczystości 

był występ uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej. Młodzi aktorzy w niezwykle po
ruszający sposób zaprezentowali jasełka, podczas 
których opowiedzieli historię o miłości. Nie zabrakło 
tradycyjnych polskich kolęd, barwnych kostiumów 
oraz doskonałej gry aktorskiej. Przedstawienie wspól
nie z uczniami przygotowały nauczycielki: Barbara 
Szafraniec oraz Grażyna Pełka. 

Wtorkowe spotkanie otworzył Starosta Kol
buszowski Józef Kardyś, który zapewnił przybyłą 
młodzież, iż w obecnym roku szkoły ponadgimna
zjalne w naszym powiecie czeka mała rewolucja w 
zakresie prac remontowych oraz doposażenia. W 
tym roku bowiem w placówkach realizowane będą 
dwa duże projekty unijne. -Myślę, że wszystko uda 

nam się pomyślnie przeprowadzić - dodał Starosta 
Kolbuszowski. 

Ks. Lucjan Szumierz natomiast odwołał się do 
występu jasełkowego uczniów ZST oraz do stycznio
wych mrozów, podkreślając, że dużo trudniejsza do 
przeżycia od chłodu i mrozu jest obojętność. - Życzę 
wam, abyście nigdy nie byli obojętni ani na zło, ani 
na dobro, które trzeba dostrzegać i pomnażać -za
znaczył. Następnie po wspólnej modlitwie zebra
ni połamali się opłatkiem i zasiedli do wspólnego 
posiłku, przygotowanego przez uczniów Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Po 
poczęstunku uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi 
uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu. 

Barbara Żarkowska 

Wtorkowe spotkanie otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Spotkanie opłatkowa-noworoczne w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. 

W tym roku jasełka przygotowali uczniowie Zespołu Szkól Technicznych w Występ uczniów z ZSTw Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 
Kolbuszowej. 

OBWIESZCZEN IE  
11 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z art. I O § I ,  art. 8 1  i art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca I 960 r. -Kodeks postępowania ad
ministracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016  r., poz. 
23), w związku z uchyleniem decyzji  Nr D/Ill/1/1 6 z 
dnia 1 0.08.20 1 6  r. (sprawa znak: AB.6747.3 . 1 .20 1 6) 
i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia sprawy 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
ZAWIADAMIA 

że zebrane zostały dowody i materiały niezbęd
ne do wydania decyzj i w sprawie z wniosku z dnia 
2 1 .06.20 1 6  r. Wójta Gminy Majdan Królewski, zs. 
Rynek l A, 36- 1 1 0  Majdan Królewski 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania p.n.: 

,,Budowa drogi gmiuuej w Krzątce „Ciepu-

cha", w jednostce ewidencyjnej Majdan Królewski, 
obręb Krzątka, powiat kolbuszowski. Zamierzenie zlo
kalizowane jest na działkach: 

I )  na działkach wchodzących pod inwestycję 
(położonych w liniach rozgraniczających terenu in
westycji): 

- działki dzielone pod inwestycję: 
903 (903/1, 903/2, 903/3), 918 (918/1, 91 8/2), 

9 1 9  (919/1, 9 1 9/2), 922/2 (922/3, 922/4); 
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wy

tłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w 
wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję) 

- działki w całości przeznaczone pod inwestycję: 
907, 908 i 909; 

2) działki położone w terenie niezbędnym dla 
obiektów budowlanych: 922/2, 919, 918, 914 i 906; 

3) działki położone w terenie związane z przebu
dową dróg innych kategorii: 924 i 925/3; 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z 

aktami sprawy, w poniedziałki od 8,00 do 16,00, zaś w 
pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 do 1 5,30 w 
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Po
wiatowego - Kolbuszowa, ul. 1 1  Listopada nr I O, pokój 
309, i w tym terminie wypowiedzieć się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 49 ustawy kpa, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 1 4  dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

� .e.t:.�e.,{� 
• P O W I A T  • R A D A  • S T A R O S T W O  • 

a do kontaktu: Barbara Żarkowska 
Promocja i Kultura Powiatu 

tel. 17 7445 730 
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl 
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Litera " P" na  sce n ie (1 /2) 

W niemieckim obozie koncentracyjnym Da
chau, jednym z przejawów zmian, korzystnych 
dla więźniów po roku 1 942, była namiastka „życia 
kulturalnego. Niemcy po klęsce pod Stalingradem 
w 1 943 roku złagodzili dyscyplinę obozową. Wła
dze obozowe zaczęły zezwalać różnym grupom 
narodowościowym na występy, w tzw. ,,Frei Buh
ne" -wolnej scenie. Największe brawa otrzymali 
Polacy, za przedstawienie Żniwiarzy z tekstem 
Warszawianki. 

W odpowiedzi na występ teatralny więźniów 
niemieckich, latem 1 943 roku Polacy wystąpili 
do komendantury obozu o wyrażenie zgody na 
prezentację programu muzycznego połączonego 
z wystąpieniami artystycznymi. Ponieważ przed
stawienie zostało zgłoszone jako „dożynkowe" 
, polscy więźniowie uzyskali na przedstawienie 
zgodę. W przygotowaniu teatru brała udział więk
szość polskich więźniów. Ambicją narodową Po
laków było udowodnienie Niemcom, że nie są 
„nur Arbeitskraft", ale przedstawicielami narodu 
z uznanym na świecie dorobkiem kulturalnym. 
Organizatorem występu polskiego teatru był Wal
ter Hnaupek, pisarz bloku 1 6, młody człowiek o 
niezwykłych zdolnościach organizacyjnych. Skupił 
wokół siebie gromadę zapaleńców, którzy zaczęli 
organizować buty, stroje, pawie pióra, karabele, 
ciupagi. Chór i orkiestra ćwiczyły codziennie. 
Plakaty rozwieszone 23 sierpnia 1 943 roku na 
terenie obozu, na pierwsze polskie przedstawienie 
teatralne wzywały wszystkich więźniów Dachau. 
Scenę teatralną ustawiono na szerokiej ulicy przed 
barakiem łaźni. Chór i orkiestra usadowiły się 
po bokach sceny. Podobno przybyły tłumy więź
niów. Na pierwszych miejscach widowni zasiedli 
esesmani z Raportfiihrerem. 

Kiedy 26 sierpnia 1943 roku odsłonięto 
kurtynę ludziom ukazał się Wawel, a z Wieży 
Mariackiej trębacz zagrał hejnał. Orkiestra pod 
batutą prof. Mieczysława Kulawiaka zagrała Pieśń 
Rycerską Moniuszki, ,,Bracia do bitwy nadszedł 
czas", ,,Miałeś chamie zloty róg". Pierwszy na 
scenę wybiegł Jerzy Wiśniewski-przebrany za 
krakowiankę- trzymając w ręce czerwony trójkąt 
z literą „P", znak upokorzenia do noszenia na pa
siaku, ale w tej chwili ten znak urósł do dumnego 
symbolu polskości w obozie. Byli górale i góralki, 
pary ubrane po krakowsku i góralsku tańczyły 
tańce góralskie. Był smok wawelski, symbol zła, 
którego zabija ciupagą góral. Kiedy po raz kolejny 
odsłoniła się kurtyna odśpiewano pieśń „O ziemio 
ojców naszych". Przedstawienie zakończyło się 
odśpiewaniem Pieśni żniwiarzy oraz na melodią 
Warszawianki odśpiewano pieśń: 

W górę czoła mili bracia 
Bo już dojrzał trudów naszych plon, 
Wijmy wieńce barwne z kwiecia 
I uderzmy w pieśni naszej dzwon 
Niech opiewa cud naszej ziemi 
Faliste łany zbóż 
Władczy Wawel, naród wieczny 
Śnieżne Tatry szmaragd naszych mórz 

Więc niech duch nasz będzie mocny 

Gdy na żniwa zabrzmi róg 
Aby trud nasz był owocny 
Niech pomoże nam miły Bóg: 

Słowa do pieśni napisał Franciszek Okroy. 
Sztuka Żniwiarze wystawiana była cztery razy. Po 
wojnie Pieśń żniwiarzy stała się hymnem Polskie
go Związku Byłych Więźniów Dachau. Więzień 
Dachau, Edward Wajkert - numer obozowy Dachau 
11970- po wojnie wspominał: Dostąpiłem zaszczy
tu bycia krakowianką. Polscy krawcy poszyli su
kienki, koszulki, majteczki damskie z koronkami, 
wypchane watą biustonosze damskie, zdobyli 
peruki z warkoczami. Jednym słowem zdobyli 
kompletny strój krakowianki. Po powrocie z pracy, 
całe wieczory -w tajemnicy przed widownią -
ćwiczyliśmy siarczystego mazura ( . . .  ).Śpiewając 
„Pieśń Żniwiarzy", czuliśmy się jakby silniejsi i 
pewniejsi . . .  to dodawał nam otuchy, że przyjdzie 
dzień wolności i będzie on szczęśliwy. Wielu z 
nas płakało i nikt się tego nie wstydził. Dumny 
jestem z tego, że przy pokazaniu polskiego tańca i 
naszych narodowych melodii pomogłem utrwalić 
wiarę kolegów na przetrwanie i szczęśliwy powrót 
do Polski. 

Ten występ polskiego teatru amatorskiego 
w KL Dachau przyniósł polskim więźniom wiarę 
w przetrwanie koszmaru obozowego i powrotu do 
Polski. Polacy zrozumieli przekaz przedstawienia : 

Ta dziewczyna - to Polska 
Ten smok-to Niemcy 
Dzień żniwny i snopek zboża ustawiony na 

scenie to zwycięstwo. 
Po przedstawieniu polscy więźniowie zada

wali sobie pytanie, czy Niemcy nie dopatrzyli się 
momentów politycznych?, a jeżeli tak, to dlaczego 
przemilczeli. 

Rok później, w 1 944 roku, wiersz poetycki 
Echo historii, nieudolny heksametr,jak go nazywał 
autor ks. Stanisław Kaczmarek-więzień Dachau 
opisujący przebieg przedstawienia, czytany był 
przez polskich więźniów na wszystkich blokach. 
Oto jego krótki fragment: 

Zagrała muzyka. Rozległy się dźwięki, 
I tony płynęły tej pięknej piosenki 
O tym, co kupił pęki pawich piórek, 
A kiedy je strwonił, pozostał mu sznurek. 
Dźwięk płynie za dźwiękiem. Ton goni za tonem. 
I serca słuchaczy ozwały się dzwonem. 
Zadrgały. Struchlały. Czarem upojone 
Przeniosły nas myślą w ojczyźnianą stronę (. . .). 1 

Boże Narodzenie 1 944 rok i Szopka w Da
chau. 

W 1944 roku w KL Dachau zaostrzono po
stępowanie w stosunku do więźniów. Odwołano 
zezwolenia na wszelkie imprezy, nawet chórów. 

Pomimo zakazu, Polacy nie zrezygnowali 
z życia artystycznego w Dachau. W Wigilię Bo
żego Narodzenia 1 944 roku polscy księża pota
jemnie wystawili widowisko teatralne Szopka w 
Dachau. Kukiełki do tego widowiska - czterech 
górali i bacę- wyrzeźbił w drzewie ks. Henryk 
Malak. Akompaniował na skrzypcach prof. Mie-
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czysław Kulawik. Libretto napisał ks. Aleksander 
Szymkiewicz i ks. Czesław Dukiel, muzykę ks. 
Jan Kasprzyk. Inicjatorem przedstawienia był ks. 
Mieczysław Januszczak. W tym okrutnym miejscu 
jakim był obóz to przedstawienie dawało więźniom 
pociechę duchową. Przedstawienia odbywały się 
w kaplicy obozowej oraz na różnych blokach. W 
1949 roku w „Radio Paris" Szopkę w Dachau wy
konał kwartet młodych górników z polskiej parafii 
w Sallaumines, natomiast w 1950 roku w „Radio 
Vaticano". W 1 974 roku staraniem salezjanina 
ks. Stanisława Ormiańskiego, także wybitnego 
muzyka, Orkiestra Kameralna i chór męski pod 
dyrekcją Romualda Miazgi nagrała na płytę całe 
przedstawienie w Sali Koncertowej Wyzszej Szko
ły Muzycznej w Warszawie. W 1 975 roku ukazała 
się ona nakładem „Veritonu" .. Tekst oparty jest 
na góralskich pastorałkach. Jakże wzruszające 
słowa, ile prawdy o życiu obozowym, ile tęsknoty 
za domem, bliskimi, chociażby w tym krótkim 
fragmencie z Szopki w Dachau: 

Tyś biedniutki Jezuniu, Jezuniu i ja biedny także. 
Tyś zamieszkał w Betlejem w Betlejem, 
aja w Dachau w lagrze (. . .). 
I stajenkę Dziecino masz lichutką taką. 
Jak ta izba z hiiftlinga, hiiftlinga 
w drewnianym baraku. 

Byś nie umarł Chudziaczku, Chudziaczku 
na świecie z głodówki 
Przyjmij ode mnie menażkę, menażkę 
z dolewką knorówki. 

(. . .) 

Dam też bon na sto marek, sto marek 
Maluśkiej Dziecinie 
To sprzedadzą Jej za, jej za to guziczek 
w kantynie. 
Oj biednuchnyś Jezuniu, Jezuniu 
i ja biedny także. 
Tobie źle jest w Betlejem, Betlejem 
a mnie jest źle w lagrze. 
Lecz złe czasy przeminą, przeminą, 
nie płacz, otrzyj łezki 

JA POWRÓCĘ DO POLSKI, DO POLSKI, 
A TY W KRAJ NIEBIESKI 

Oryginał tekstu Szopka w Dachau w obozie 
przechował i po wyzwoleniu z obozu wywiózł 
ks. Mieczysław Januszczak - przechowywał u 
siebie ,Jak relikwie". 

Szopka w Dachau po wojnie nigdy nie była 
wystawiona teatralnie. 

Może warto pomyśleć, aby po latach wydać 
ją ponownie na płycie CD?(Oryginał nagrania na 
płycie winylowej w Archiwum autorki). 

GUSEN-PRZEDSIONEK PIEKŁA . . .  
I „SKRAWEK NIEBA''. 

W niemieckim obozie koncentracyjnym 
Gusen I, obozu od 1 940 roku przeznaczonego do 
eksterminacji polskiej inteligencji i polskiego du
chowieństwa, największej fili obozu macierzystego 
Mauthausen, założonego w 1 938 roku po aneksji 
Austrii, formujący się Ruch Oporu poprzez modli
twę, śpiewanie pieśni religijnych-chór Mirosława 
Szopińskiego, Kaszuba z Kościerzyny (w 1 943 r. 
należało do chom 200 osób) mniej lub bardziej 
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świadomie ogarniał całą społeczność obozową. 
Po przekroczeniu bramy obozowej z cynicznym 
napisem „Arbeit macht frei", dotychczasowy świat 
z jego ideałami, wartościami rozpadał się, stawał 
się on nierealny, wracał w marzeniach sennych. W 
Gusen I w którym na 34 OOO tysiące uwięzionych 
Polaków, zginęło 27 OOO, w tej wydawałoby się 
beznadziejnej sytuacji drobna pomoc, uśmiech 
drugiego człowieka, życzliwe słowo stawały się 
skrawkiem „nieba", przywracały wiarę w czło
wieka, a zetknięcie się w obozie z człowiekiem, 
jego życzliwe słowo, często ratowało życie, było 
jak olśnienie. Jednym z więźniów, który swoja 
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postawą dawał nadzieję przetrwania „obozowego 
piekła"- a było ich wielu - był wspomniany Miro
sław Szopiński. Przywieziony do kamieniołomów 
Gusen w maju 1940 roku nie załamuje się, jeszcze 
tego samego roku tworzy chór obozowy. Wyszukał 
więźniów, którzy potrafili odśpiewać trudną, cho
ciaż melodyjną, skomponowaną w obozie pieśń 
„Sen więźnia". ,, Chór w Gusen-diabeł by się z tego 
uśmiał! Tu, gdzie ludzi topiono w gnojówkach, 
gdzie mary ludzkie przewracały się przy pracy 
z głodu i wycieńczenia-tu , w Gusen myśleć o 
chórze?- wspomina Włodzimierz Wnuk, więzień 
Gusen. cdn. 

Artykuł Anny Jagodzińskiej ukazał się w 
publikacji: Zofia Pociłowska- Kann, Noc wigilijna. 
Obraz symboliczny, Warszawa, grudzień 201 6 .  

1Fragment z poematu Echa historii, napisany 
we wrześniu 1943 roku, wkrótce po przedstawie
niu Żniwiarzy, ,,Biuletyn informacyjny dla Księży 
Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Da
chau ", Kościan -Leszno 1992, nr 19, s. 50-55.; A. 
Jagodzińska, Ksiądz Kanonik Leon Stępniak, wię
zień Dachau i Gusen-rozprawa doktorska, UKSW 
2014 r. 190-194. 

M i kołaj kowy Tu rn iej Piłki Siatkowej 
W dniu 18 grudnia na hali LO Kol

buszowa odbył się Mikołajkowy Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Posła RP Pana 
Zbigniewa Chmielowca. 

Była to już piąta jubileuszowa edycja. Przy
byłych zawodników, zaproszonych gości i kibiców 
na turniej przywitał p. Tomasz Łępa redaktor Radia 
Leliwa Mielec. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan 
Poseł Zbigniew Chmielowiec, który serdecznie po
witał wszystkich uczestników turnieju, w otwarciu 
uczestniczyli także Dziekan Dekanatu Kolbuszowa 
- Wschód Ksiądz Prałat Kazimierz Osak, Burmistrz 
Kolbuszowej Pan Jan Zuba, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Kupnie, Pani Elżbieta Chmielowiec, sołtys wsi 
Kupno, Pan Mieczysław Plizga. Po prezentacji dru
żyn dokonanej przez PanaAndrzejaAndrysia i poda
niu grup rozgrywkowych nadszedł czas na pierwszą 
niespodziankę turnieju, tort jubileuszowy, którym 
zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy imprezy. 

Do udziału w turnieju zgłosiło się dziewięć 
drużyn z terenu gminy Kolbuszowa, powiatu kol
buszowskiego i województwa podkarpackiego: 

! .Leśnik Kolbuszowa 
2.Spartakus Kolbuszowa Górna 
3.Team Mielec 
4.Auto Serwis 
5.SOS GIMNAZJUM NR 7 W RZESZOWIE 
6.EMP KŁODZINY 
7.MKS KOLBUSZOWA 
8.UKS KUPNO 
9.SŁOWIKI CMOLAS 
Zawodnicy przystąpili do rozgrywania za wo-

dów, a nad prawidłowym 
ich przebiegiem czuwali 
sędziowie: sędzia refe
rent p. Andrzej Andryś 
oraz sędziowie p. Marek 
Krogulec, p. Łukasz Pli
zga, p. Mariusz Magda. 

Rozgrywki prze
biegały w duchu sporto
wej rywalizacji i zgod
nie zasadami fair -play 
a wysokim poziomie 
mogą świadczyć spotka
nia rozstrzygane dopiero 
w tai - breku. Walka na 
parkiecie toczyła się o 
każdą piłkę, a zawodnicy pokazali charakter i wolę 
walki o zwycięstwo w turnieju. W zawodach spor
towych uczestniczyło blisko stu zawodników, w 

tym trzy zawodniczki, 
które zostały uhonoro
wane indywidualny
mi nagrodami. Każdy 
uczestnik turnieju za
wodnik, kibic otrzymał 
pamiątkową plakietkę z 
logo turnieju. 

Głównym celem 
imprezy była dobra 
zabawa i krzewienie 
aktywności fizycznej 

2.LEŚNIK KOLBUSZOWA 
3.AUTO SERWIS KOLBUSZOWA 
4.TEM MIELEC 
5.SOS GIMNAZJUM NR 7 wRZESZOWIE 
6.UKS KUPNO 
?.SPARTAKUS KOLBUSZOWA GÓRNA 
8.SŁOWIKI CMOLAS 
9.MKS KOLBUSZOWA 
Nagrody indywidualne: Najlepszy broniący 

-Adam Orlewski (Leśnik Kolbuszowa), Najlepszy 
zawodnik - Paweł Lasota (EMP KŁODZINY), 
Najlepszy atakujący-Piotr Dziekan (TEAM Mie
lec) 

Dokumentacje fotograficzną wykonał p. 
Przemysław Marut dziennikarz Korso Kolbu-

oraz propagowanie szowa. 
piłki siatkowej, wśród Zarząd UKS KUPNO składa serdeczne po-
mieszkańców gminy 
Kolbuszowa. Należy 

zaznaczyć, że taka fajna impreza sportowa mogła 
się udać dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy 
uczniów i nauczycieli oraz pracowników Zespołu 
Szkół w Kupnie: p. Urszula Niezgoda, p. Anna 
Chudzik, p. Aneta Sobolewska, p. Małgorzata 
Antosz, p. Artur Brandys, p. Mariusz Szamraj, p. 
Jacek Kret, p. Robert Chmielowiec, uczniowie i ab
solwenci ZS Kupno: Arkadiusz Borawiak, Krystian 
Orzech, Piotr Nowakowski, Wojciech Rozmus, 
Michał Białek. 

Kłasyfikacja końcowa turnieju: 
l .EMP KŁODZINY 

dziękowania dla sponsorów turnieju siatkarskiego: 
Poseł RP p. Zbigniew Chmielowiec 
Starosta i Rada Powiatu Kolbuszowa 
Burmistrz i Rada Gminy Kolbuszowej 
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II 

w Kupnie 
Sołtys i Rada Sołecka wsi Kupno 
Bogdan Drożdż Usługi transportowe Kupno 
Rafał Przybyło Firma „RAFKOP" Kupno 
Za patronat medialny: Radiu Leliwa, Korso 

Kolbuszowa oraz wszystkim, którzy uświetnili 
swoją obecnością zawody sportowe. 

Opracował: Witold Antosz 
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Mateusz Cetnarski na spotkaniu z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Domatkowie 

W ostatnim dniu nauki, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia uczniowie 
Szkoły Podstawowej w im. Marii Konop
nickiej w Domatkowie otrzymali niezwY
kly prezent. 

Miłą niespodziankę zrobił Mateusz Cetnarski, 
zawodnik Cracovii Kraków składając wizytę w ich 
szkole. 

Mateusz Cetnarski jest wychowankiem Kol
buszowianki Kolbuszowa. Jako junior szkolił się 
w UKS SMS Łódź i UKS SMS Bałucz. W polskiej 
ekstraklasie zadebiutował w barwach GKS Beł
chatów 22 września 2007 w spotkaniu z Jagielonią 
Białystok. 

18 października 2008 w pojedynku z Polonią 
Bytom strzelił swojego pierwszego gola w najwyż
szej polskiej klasie rozgrywkowej i tym samym przy
czynił się do zwycięstwa GKS 2: I .Przed sezonem 
201 1/2012 za kwotę około 300 tysięcy euro przeniósł 
się do drużyny wicemistrza Polski Śląska Wrocław, z 
tą drużyną wywalczył mistrzostwo Polski. 

6 lutego 2014 roku Cetnarski podpisał półrocz
ny kontrakt z Widzewem Łódź. Po tym jak Widzew 
spadł do pierwszej ligi Mateusz nie przedłużył kon
traktu, w wyniku czego został wolnym zawodnikiem. 

IO czerwca 2014 roku podpisał dwuletni kon
trakt z opcją przedłużenia o rok z Cracovią 

Zaproszony gość opowiedział o tym, jak trudną 
i pełną wyrzeczeń drogę musiał przebyć, jako młody 
zawodnik by znaleźć się w gronie zawodników naszej 
ekstraklasy, jak wygląda codzienny trening profe
sjonalnego piłkarza, ciężka praca nad sobą, atrak
cje związane z wyjazdami na zgrupowania ,mecze 
na najwyższym szczeblu, piękne stadiony , radość 
sukcesów i gorycz porażek, również wspomniał o 
debiucie w pierwszej drużynie narodowej ,podkreślał 
jak ważna w życiu jest nauka oraz samodyscyplina. 
Dzieci usłyszały odpowiedzi na liczne pytanie do
tyczące np. jego hobby, diety, ile strzelił bramek w 
polskiej ekstraklasie, jakiej słucha muzyk.i, jaki jest 
jego autorytet z boiska. 

Wszyscy z uwagą słuchali tego skromnego, 
n iesamowicie sympa
tycznego chłopaka, który 
dla wielu młodych jest 
niekwestionowanym au
torytetem i prawdziwym 
idolem. 

Cetnar zaznaczył 
także po raz kolejny, że 
wielkim wsparciem dla 
niego była i jest mama 
i najbliższe rodzeństwo, 
oczywiście jego wierni 
fani. 

Najgorętszym mo
mentem spotkania był czas 
robienia fotografii, selfe z 

idola na kartce, wizytówce ,swojej piłce a nawet 
w osobistym pamiętniku. Sznur młodych łowców 
autografów ciągnął się za nimi, aż na główny hol 
szkoły.Emocji nie brakowało! 

Na koniec wizyty Pani Dyrektor Maria Nowa-

gwiazdą i pozyskiwania autografów od Mateusza kowska, podzieWa się z opłatkiem z naszym gościem, 
Cetnarskiego. Każdy chciał zdobyć podpis swojego życząc mu zdrowia , bo to jest najważniejsze dla 

każdego sportowca i przekazała życzenia świąteczne 
dla niego i całej rodziny , wręczając mu skromny po
darunek od szkoły, a on zaś odwdzięczył się dużym 
zdjęciem w antyramie drużyny Cracovii Kraków. 
Obiecał również , że jeśli tylko będzie miał czas, na 
pewno jeszcze odwiedzi swoich młodych kibiców z 
Domatkowa. 

Jesteśmy przekonani, że to jeden z najwspa
nialszych prezentów świątecznych, jakie otrzymali 
uczniowie i nauczyciele a spotkanie to z pewnością 
należy do tych, które można zamknąć w najszla
chetniejszej skrzyni niezapomnianych wspomnień 
i przeżyć. 

Pana Mateusza Cetnarskiego , dzięki uprzejmo
ści pani dyr. Marii Nowakowskiej zaprosił pomysło
dawca, organizator spotkania nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Domatkowie pan Jacek Kret . 

J.K 
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W OCZEKIWANI U NA SWI ĘTA 
Choć nawiedzi/a nas mroźna zima 
Serca radosne niech grzeją. 
Bo wkrótce Jezus przybędzie na świat 
Obdarzyć ludzi nadzieją. 

Niechaj pokrzepi duszę i ciało 
Swą mocą z nieba mu daną 
By w każdym domu dobrze się działo, 
A ci co proszą- dostaną ... 

W Nowym Jorku powiało ostrym mrozem. 
Chociaż temperatura spadła do - 1 O Celsjusza, 
nasze serca rozgrzewają świąteczne emocje. 
Mimo, że do Bożego Narodzenia zostało jesz
cze trochę czasu, lecz klimat świąteczny za
czyna roztaczać swe uroki na amerykańskiej 
ziemi, wkrótce po Thanksgiving- Dniu Dzięk
czynienia. Każdy zakątek m iasta pięknieje, 
czaruje świątecznymi dekoracjami i tysiącami 
kolorowych lampek. Centra handlowe kuszą 
atrakcyjnymi cenami. Nagle nasze myśli za
czynają krążyć wokół prezentów pod choinkę. 
Z głośników rozbrzmiewają radosne utwory o 
niepowtarzalnym klimacie Christmas Carols, 
dodające energii i budzące uśmiechy szczę
ścia. Należy także zaznaczyć, że niezależnie 
od klimatu, bo również pod palmami, emanuje 
niezwykła atmosfera oczekiwania. Na florydz
kim lotnisku i w centrum turystycznym nie 
mogliśmy oderwać oczu od koncertujących 
zespołów dziecięcych, ze sztuczną choinką i 
dmuchanymi bałwankami w tle. I choć święta 
Bożego Narodzenia według polskiej i amery
kańskiej tradycji różnią się nieco od siebie, 
łączy nas na pewno choinka. 

Corocznie na Manhattanie, na Rockefeller 
Center odbywa się uroczyste zapalenie lampek 
na Bożonarodzeniowym drzewku. W tym roku 
norweska jodła, dochodząca do prawie 30 me
trów wysokości została sprowadzona z niedale
kiej Oneonta i ozdobiona 50 tysiącami lampek. 

I 

Zapalenie światełek odbyło się 30 listo
pada w atmosferze wielkiej radości, do 
której nawiązują słowa utworu „Joy to 
the World"- rozbrzmiewającego pod
czas tego uroczystego wydarzenia. 

Amerykańskie Święta Bożego 
Narodzenia ograniczają się właści
wie do jednego dnia- Christmas Day. 
Polska Wigilia, której amerykańskim 
odpowiednikiem jest Christmas Eve, 
jest n iepowtarzalnym przeżyciem z 
zakorzenioną w nas symboliką opłat
ka, pierwszej gwiazdki, sianka pod 
białym obrusem, 12 postnych dań i 
dodatkowego miejsca przy stole dla 
niespodziewanego gościa. Przygoto
wanie wigilijnego stołu to wciąż duże 
wyzwanie dla pań domu. Żadne piero
gi czy uszka z grzybami nie smakują 
tak dobrze jak zrobione własnoręcz
nie, a kutii, którą przygotowujemy co 

/2 
/ 

roku nie udało się nam kupić w żadnym skle
pie. Zanim jednak nadejdzie czas krzątaniny 
przy kuchni, warto znaleźć chwilę na relaks 
i odpoczynek, na przykład w ramach spaceru 
kolorowymi ulicami Manhattanu i obejrzenie 
ciekawych wystaw świątecznych. Można też 
wybrnć się na lodowisko w Central Parku czy 
przy Rockefeller Center, albo na koncert kolęd. 
Każdego roku przed świętami organizacje i 
firmy polonijne urządzają spotkania opłatkowe, 
nie zapominając również o najbiedniejszych, 
czy pokrzywdzonych przez los. To doskonały 
sposób na zacieśnianie więzów międzyludz
kich, okazywanie sobie życzliwości i składanie 
radosnych życzeń Merry Christmas. 

- Anna Skowron z Nowego Jorku 
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Oprawca z Podkarpacia 
Jednym z najokrutniejszych ubeków był 

Ludwik Szenborn. Właściwie Ludwik Schonborn 
urodził się w Rzeszowie 25 sierpnia l 915r. W tym 
mieście po ukończeniu siedmioklasowej szkoły 
powszechnej uczył się zawodu malarza. W okre
sie międzywojennym był członkiem Organizacji 
Pomocy Rewolucjonistom i Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej. 

Za tę antypolską działalność trafił do więzie
nia i dzięki temu uniknął stalinowskich czystek w 
ZSRR pod koniec lat 30-tych ubiegłego stulecia. W 
czasie Il wojny światowej znalazł się w szeregach 
Gwardii Ludowej (ps. ,,Jaś") i PPR, organizacji 
działających na pasku sowieckiej Moskwy. Od 
maja 1941r. działał jako sowiecki agent i rozpra
cowywał ZWZ i AK. 

Po sowieckim „wyzwoleniu" został szefem 
rzeszowskiego UB. Później jako szef krakowskie
go WUBP likwidował niepodległościowe pod
ziemie rozpracowując „Żelaznego", ,,Groźnego", 
,,Pióro", ,,Gurgacza", ,,Mikołajczyka" i innych żoł
nierzy wyklętych. Kiedy w lasach umilkły strzały, 
przyszedł czas na likwidację Kościoła w Polsce. 
Ludwik Szenborn zarządzał wówczas tajnym wię-

zieniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
o kryptonimie „Spacer" w Miedzeszynie. Zarzą
dzający tym obiektem miał absolutną władzę nad 
więźniami. 

Był jednocześnie szefem stołecznego UB w 
Warszawie. Inwigilował biskupa Zygmunta Cho
romańskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Po aresztowaniu 25 września I 953r. kardynał 
Wyszyński trafił do „Spaceru" w ręce Ludwika 
Szenborna. Przez ręce tego ubeka przeszli ro.in. 
„Żmudzin", spółka „TUN": Tatar, Utnik, Nowicki 
i Kirchmayer oskarżeni o spisek w wojsku oraz 
torturował partyjnego kolegę za odchylenia pra
wicowo-nacjonalistyczne Mariana Spychalskiego. 
Kiedy Spychalski, Gomułka i inni prawicowo-na
cjonalistyczni odchyleńcy w l 956r. doszli do wła
dzy nie zapomnieli o Ludwiku Szenbornie. Pozba
wiono go zajmowanego wówczas stanowiska szefa 
bydgoskiej UB i wysłano na rentę inwalidzką. Po 
czym w l 962r. powrócił do Rzeszowa i mieszkał 
tu do śmierci w l 990r. 

Niedaleko jednak pada jabłko od jabłoni. 
Syn Ludwika Szenborna, Marek Szenborn zwal
czał Kościół w Polsce. Został zastępcą redaktora 
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naczelnego lewackiego czasopisma „Fakty i Mity". 
Tego właśnie czasopisma, w którym pisze oprawca 
księdza Jerzego Popiełuszki, były oficer SB Grze
gorz Piotrowski, szkalując wiernych i hierarchów 
Kościoła w Polsce. Marek Szenborn zmarł 8 paź
dziernika 2012. Był również redaktorem „Nowin" 
i „Gazety Wyborczej". 

Stanisław Gorzelany 

Puchar dla „Sokoła" 
Tradycyjnie 1 stycznia o godz. 12.00 rozegrany został No

woroczny Mecz Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kolbuszowej 
pomiędzy drużynami MUKS „Sokół" Kolbuszowa Dolna a KKS 
,,Kolbuszowianka". 

Walka pomiędzy dwoma kolbuszowskimi drużynami była bardzo wyrów
nana i zacięta. Już w 3 minucie pierwszą bramkę w 2017 roku dla „Kolbuszo
wianki" strzelił Tomasz Warzocha. Po dwóch 30 minutowych połowach mecz 
zakończył się remisem 4:4, a ostatecznie o zwycięstwie „Sokoła" zadecydowały 
rzuty karne. Decydującą bramkę strzelił Grzegorz Romaniuk. 

Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny wręczył Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej natomiast statuetka dla strzelca I bramki w 2017 roku ufundowana, 
przez Zbigniewa Clunielowca Posła na Sejm RP wręczyła Grażyna Hałat sołtys 
Kolbuszowej Dolnej. 

Mecz, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych był 
również okazją do złożenia noworocznych życzeń. 

Andrzej Selwa 



Nr 280 przegląd KOLBUSZOWSKI --------- @] 

S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, u l .  Handlowa 2 

Tel .  1 7  2271 666, 1 7  2271 962, Fax 1 7  2271 465 
OFERUJEMY USŁUGI :  Badania techniczne pojazdów: 

Czynne pon iedziałek - piątek 7 - 1 6 , 
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t 
Ciągniki rolnicze 
Samochody z instalacją gazową - motocykle 
Badania: c, d, e, f 

O F E R U J E M Y 
• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia:  

• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników roln iczych oraz 
samochodów osobowych • profesjonalne u rządzen ia  i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów si ln ikowych, przekładniowych, hydraulicznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 3 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

Stacja pal iw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5  

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje si lnikowe • przekładniowe 

• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp. 

• Sprzedaż materia/ów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir. 

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.  

Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

ERGO warta. 
H ESTI A  

l nterRisl< IC 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Allianz (ili) 

tf• JQ.. � --- ....  G t" � ,:1,c ·t)· LINK40 
G • •  �:!� UN IQA GK\TERALI 

Proama o . ,aer � Ulw,pin m1i.1 

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12  (okok Urzędu Skarbowego), tel . ( 17) 22 71 588 

36-050 Sokołów Młp., u l .  Rynek 1 4, tel .  ( 17) 77 1 3  21 

39-460 Nowa Dęba, ul .  Słowackiego 1A, tel .  (1 5) 84 65 31 

e-mail : poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczenia.eu 
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{JJI(!JI1JI) � 
na Falach Średnich AM 1 062 kHz 

codziennie od poniedz:iałku do soboty 
w riostępujqcych godz:inach 

rano od 7:00 do 9:00 

wieciorem od 1 7:00 do 1 9:00 

w niedziele I święta od 1 3:00 do 1 5:00 
c;.A;.,.... ..,ł•=nia � � - regionu, in/.,,,.ac;., wywim/r, ralac;., r/olwa 

muzyka„ lmneffl iyczeń„ o,głDsrenio, n:lda�, i:yti� gmpodo,nc t społcune„ 
oudycfo dla mlfld,,riy, sport i /w/tura, <kłowe initjutywy; opinie. 

lnformocje, qłouanla, rokłomy, qałołnnio/do nitth.lełnep konc1trtu życz.erl 

tel/fox 1 7  28 37 295 od godz. 8:00 do 15:00 
A.d .... s: « Twoje Rodio Cmolas•, Cmolo1 269A, 36-105 Cmolas 

TELEFON DO RADIA: (01 7} 744 44 22 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski ' ' 

l i czy na młode ta lenty ! ! !  
Masz dz ienn i karski pazu r? 
P isan ie  jest Twoją pasją? 

Połącz p iękne 
z pożytecznym 

i zgłoś s ię do naszej 
redakcj i ,  a P rzeg ląd 

pozwol i  za istn ieć 
C i  med ia l n i e !  

Kontakt :  78 1  075 51 3,  
604 541 286, 
1 7/ 22 73 658, 
1 7/ 22 7 1 456 

GRUPA POLSKICH SKLf PÓW PASSA 
UL .  1 1  L ISTOPADA 3 ,  36- 1 00 KOLBUSZOWA 

O PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

• DOLNA KON DYGNACJA: Neopunkt -
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora" - Pościel , Ręczniki , Usług i  
Foto . 
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki , 
dodatki krawieckie 

• PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko 
monopolowe, Chemia Gospodarcza, 
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka 
Kawa z ekspresu , Hot -Dog i 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

• 1 1 PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatolog i i  , Lekarze Specjal iści , 
Stomatolog ia, Medycyna Pracy , Rehabi l ita
cja , Laboratorium,  USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z NFZ 

1k\B�AS1h\Mi'f1 NA lU 0AN Iz Zh\�lU �i'r1! ! ! 

www.sklepy.orzech . com . p l 
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Z. P. U .  H .  

ADAM FORYŚ 
KOLBUSZOWA, UL. J. WIKTORA 1 5  

( BOCZNA U L .  RZESZOWSKIEJ) 

TEL ./FAX 1 7  22 73 047 

KOM 5 1 0 463 899 

O F E RUJ E :  

MARKOWE PŁYTKI CERAMICZNE 

SYSTEMY DOCIEPLEŃ 

(GRE INPLAST, CERESIT) 

BETON Z TRANSPORTEM 

ZAP RASZAMY 

W GODZ. 7oo • 1 7°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

9JWt �lruvtacia 
Kolbuszowa, ul .  Sokołowska 79 

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 10°0-21 °0 

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tel . 17  744 40 77 
Dowóz na terenie miasta gratis ! 

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.fl isarkadiusz.com 

ul. Nowe Miasto 51 ( I  piętro) 
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/ 

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZVJĘĆ: 
Wtorek, Piątek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA:Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 
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• profesjonalne videofi lmowanie (HD-Blue Ray) 
i fotografowan ie wszelkich uroczystości 

• fotoksiążki , a lbumy tradycyjne ze zdjęciami 

PROMOCYJNE CENY ,_ .  _ .  
N� WYKONYWANIE .ZDJĘĆ! ! !  , �b 

Jan Cichoń r 1 -�DL
J

,�. 
"" slJDD1�. 

li B2VD -� k=-· 11a_oo 
� For ·- --1017 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

P.rzegląd 
O li KOLBUSZOWSKI 

36-100 Kolbuszowa. ul. Woiska Polskiego 10 
tel. 1 7/ 22 71 687, tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

ZŁOTNIK 
36 - I 00 Kolbuszowa ul. 1 1  - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 1 7  22 74 096. 

Oferujemy: 
• sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie 

• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych 
z immobilizerem • usługi grawerskie. 

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 JAKOŚĆ I NISKIE CENY! j1 

M i ej sce 
na Twoj ą 
re kl a m ę  

KONTAKT 

tel. 1 7  22 73 658, 781 075 513 

17 22 71 456, 604 54 12 86 

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. B tnara, skr. pacz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bu'ak, I Halina Dudzińska! Dorota Gorzelany, 
Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 
21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21 ,  tel. 17 22 70 230, e-mail: studio@ 
abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J .  
36-1 00 Kolbuszowa, ul . Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7  22 72 396 

OFERUJ E:  
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski , żwiry • stal 
• usługi  transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA F IRMY: 

36-1 00 Kolbuszowa, 

ul. Piłsudskiego 1 25c, 

tel. 1 7  22 72 396 

ODO-ZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 1 7  2295 835 

ZAPRASZAMY 

codziennie od 7°0 - 1 1°0 

sobota 7°0 - 1 3°0 

fj;j;] EM I � •• EM .. •u•owu•• ·-• Q..... 1sover •> PA ROC �J ozARow � ©[JJOW[)[!Bf]i] Wienerberger '-.../ <tl!!IIl!lw 

FREX 
[ł]KJlRCHER 

www.frex.p l  

� CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  
• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • b iur • hal 

u l .  Tarnobrzeska 67 

36-1 00 Kol b uszowa 

36-1 oo Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 1 4  
tel./fax 1 7  22 73 200, kom. 605 281 968 

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODŁOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 
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SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ EMY: 

• pasy klinowe • łożyska • tu leje • segery 
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydrauliczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

ul. Handlowa 3, 36-1 00 Kolbuszowa 
tel .  1 7  227 28 00, 1 7  227 58 00, 

Czynne 
00 - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00 

. , com.pl 

0ruga połowa 
dla Ciebie 
Rzetelnym obniżamy oprocentowanie 
kredytu gotówkowego nawet o połowę 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 

• wymianę rozrządu 
• naprawę zawieszenia 
• naprawę układu hamulcowego 
• wymianę amortyzatorów 
• wymianę klockó� szczęk i tarcz hamulcowych 
• wymianę olejów, filtrów 
• wymianę tłumików 
• toczenie tarcz hamulcowych 
• montaż haków holowniczych 

Kolbuszowa, P lac Wolności 9 (Rynek strona południowa) 
Bank Zachodn i  WBK 

• Gru a Santander 


