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NOWA 
/: ��·IZBA PRZYJĘĆ 

ODDANA DO UZYTKU 
Izba Przyjęć w kolbuszowskim Switalu Po

wiatowym im. Jana Pawia II już s łuży potrze
bującym pacjentom. Nowa Izba została uroczy 
ście poświęcona przez ks. bpa Jana Wątrobę. 
Ks. bp przebywał w naszy m powiecie, wizytując 
parafię pw. Św. Brata Alberta w Kolbu szowej. 

cd. czytaj na str. 13 

OTWARCIE 
SZKOŁY 
W WERYNI 

Rozpoczęta w 2014 roku rozbudowa 
szkoły w Weryni dobiegła końca. 

23 lutego odbyło s ię uroczyste otwarcie 
budynku. Uroczystość została połączona 
z obchodami Narodowego Dnia Pamię ci 
Żołnierzy Wyklętych. 

cd. czytaj na str. 3 



Poseł na Sejm RP 
Starosta Kolbuszowski 
Burmistrz Kolbuszowej 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej 

zapraszają na obchody 

1.ROGZNIGY 
EAGJ'AS1'ROFY SMOI,EŃSEIEd 

9 KWlETNlA 2017r. 
( tj. niedziela) 

Program obchodów: 

Godz. 11.25 - Zbiórka delegacji i zaproszonych gości 
przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września l939r. w Kolbuszowej (ul. Janka Bytnara 2) 

Godz. 11.30 - Rozpocz'rcie uroczystości 
* Odegranie Hymnu państwowego 

* Referat okolicznościowy 
* Złożenie kwiatów pod pamii!tkową tablicą ku czci oAar Katastrofy Smoleńskiej przez delegacje 

Godz. 11.45 - Przemarsz ulicą Mickiewicza do Kolegiaty Kolbuszowskiej pw. Wszystkich Świ'rtych 

Godz. 12:00 - Uroczysta Msza Świ'rta w intencji tragicznie zmarłych w KatastroAe Smoleńskiej 

Godz. 13:00 - Zakończenie uroczystości 
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OTWARCIE SZKOŁY W WE RYNI 
Rozpoczęta w 2014 roku rozbu

dowa szkoły w Weryni dobiegła końca. 
23 lutego odbyło się uroczyste otwar
cie budynku. Uroczystość została po
łączona z obchodami Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

O godzinie I 0.00 w kościele parafial
nym w Weryni odprawiona została msza świę
ta koncelebrowana przez księdza biskupa, 
dziekana dekanatu wschód Kazimierza Osaka, 
dziekana dekanatu zachód Jana Pępka, ks. dr. 
Sławomira Zycha. 

Po nabożeństwie zebrani uczniowie 
szkoły, nauczyciele, władze samorządowe, 
dyrektorzy szkół i instytucji, radni rady miej
skiej, radni powiatowi przeszli na plac szkoły 
podstawowej. 

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrow
skiego" złożono wiązanki kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą patrona szkoły mjr. 
Józefa Batorego. W uroczystościach wzięła 
udział również Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart oraz biskup Jan Wątroba ordyna
riusz diecezji rzeszowskiej. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w sali gimnastycznej stanowiącej wraz z 
budynkiem przedszkola część nowo wy
budowanego skrzydła szkoły. Tutaj po 
wprowadzeniu sztandaru SP w Weryni oraz 
OSP w Weryni uczniowie zaśpiewali hymn 
szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor 
szkoły oraz Burmistrz Kolbuszowej, którzy 
serdecznie powitali wszystkich gości. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi do
konali Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, 
dyrektor departamentu Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszał
kowskiego Aleksander Konopek, Starosta Kol
buszowski JózefKardyś, Burmistrz Kolbuszo
wej Jan Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk, radny Rady Miej ski ej Julian 
Dragan, Dyrektor Szkoły Agata Świętek, ab
solwent SP Werynia- wielokrotny mistrz Pol
ski w biegach Kamil Zielińs"k.i, uczennica kl. 
I Wiktoria Sajdak, Z-ca Przewodniczącego 
Rady Rodziców Marcin Biestek. 

Następnie ksiądz biskup poświęcił salę 
gimnastyczną, sale lekcyjne, przedszkolne i 
boisko wielofunkcyjne. 

Ostatnim punktem części oficjalnej były 
wystąpienia zaproszonych gości. Z programem 
artystycznym wystąpili uczniowie szkoły. 
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z Y JE. • • 
Kultura upokarzania 

Pierwszym programem, w którym mocniej
szy kopał słabszego był teleturniej pt.: ,,Najsłabsze 
ogniwo". Program ten z założenia miał słownie po
liczkować uczestnika, wytykać mu błędy, niewie
dzę i dosłownie zrzucać do piwnicy. Prowadząca 
Kazimiera Szczuka doskonale wcieliła się w złego 
mądralę, miało się wręcz wrażenie, że sprawiało 
jej przyjemność plucie na ludzi. Kiedy ten pro
gram wszedł na antenę publiczność skrytykowała 
jego konwencję, odezwało się sporo głosów kry
tycznych, bo co to za przyjemność, oglądać jak 
mocniejszy znęca się nad słabszym. 

Upokarzanie związane jest z oglądalnością 
Tego chcecie, bronili się producenci. Upo

karzanie było w mediach obecne zawsze, bo ten, 
który posiada władzę, zawsze upokarza tego, któ
ry jest mu podporządkowany. Jednak traktowa
nie upokarzania jako atrakcji budziło negatywne 
uczucia. Mimo oporu, zaczęto nam wmawiać, że 
obserwowanie czyjejś niekompetencji sprawia nam 
(widzom) przyjemność. W czasach „Wielkiej gry", 
kiedy uczestnicy musieli wykazać się potężną wie
dzą, nie dość, że mogliśmy się czegoś ciekawego 
dowiedzieć, to czuliśmy dla zwycięzcy podziw. 
Nikt nie znęcał się nad tymi, którzy odpadli i nie 
wyszydzał tego, który wygrał niemałe pieniądze. 
Wszystko było zgodne z instynktem i etyką. 

DWUZNACZNA PRZYJEMNOŚĆ 

Potem mieliśmy na antenie „Wielkiego Bra
ta". Konwencja tego programu zakładała, że pro
wadzący walił człowiekowi prosto w oczy, że jest 

do kitu, że głupi, że się nie nadaje i wyrzucał go z 
programu. Widzom miało być przyjemnie, kiedy 
obserwowali zmiany na twarzy odpadającego. W 
świecie realnym raczej mamy odruch, by odwrócić 
oczy, kiedy ktoś się zawstydzi, albo kiedy na jego 
twarzy maluje się zawód lub rozpacz. Bronimy się 
przed oglądaniem tak intymnych emocji, bronimy 
w sposób oddalenia, budujemy niewidzialną barie
rę poprzez odwrócenie oczu. 

NIEPOKOJĄCE JEST TO, ŻE 
PRZESTALIŚMY REAGOWAĆ 

Przyjęliśmy do wiadomości, że upokorzenie 
jest częścią medialnego przedsięwzięcia. Teraz 
to już w TV mamy całą epidemię, wręcz wylew 
upokarzających show: policzkuje się ludzi w tak 
niewinnych programach, jak kulinarne, we wszel
kich Talent cos tam także, w „Rozmowach w toku", 
w „Kuchennych rewolucjach". Prowadzący, juro
rzy, ,,eksperci" obrażają uczestników, pastwią się 
nad nimi dla nas, bo my tego chcemy, bo gdyby 
nie igrzyska, gdyby nie lały się łzy, to nie byłoby 
oglądalności. 

ŁATWE USPRAWIEDLIWIENIE 

Zbyt łatwe, dlatego raczej nieprawdziwe. 
My nie znosimy takich programów, nie potrafimy 
obejrzeć wywiadu, w którym dziennikarz atakuje 
gościa. Już lepiej, gdyby sobie dali po razie, byłoby 
uczciwiej. Takich jak my jest więcej. Kto zatem 
chce upokarzania w mediach? O ile wiadomo, 
nikt nie prowadził, ani nie prowadzi takich ba-

dań, podczas których 
mógłby empirycznie 
sprawdzić, które emi-
towane materiały dla 
odbiorów są atrakcyj
niejsze: wredne czy 
przyjazne. Nie ma, 
żadnych badań stwier
dzających, że widzo
wie tego właśnie chcą: 
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upokorzenia, przemocy emocjonalnej, złośliwości, 
podglądactwa. Dlaczego mamy zgadzać się na 
bezkarne obrażanie ludzi? 

ETYKA MEDIÓW, CZYLI KOGO? 

Otóż właśnie, kogo? Producentów progra
mów, prowadzących, scenarzystów? 

To dowód pogardy mediów dla publiczności 
Może to klasa „wyższa" (posiadająca pie

niądze), instytucje (mające pieniądze i władzę) 
pokazują klasom niższym, gdzie ich miejsce? Takie 
programy stwarzają złudzenie w uczestnikach, że 
kiedy przetrwają te wszystkie kopniaki i strzały 
.w zęby, to nagroda wprowadzi ich do lepszego 
życia, da sławę, pieniądze, wyrwie ich z nizin, 
z których pochodzą. Czy druga strona lustra jest 
równie nęcąca? 

Przecież wygrana w takim programie polega 
na porzuceniu siebie na rzecz promowanego przez 
medium obrazu. Na udawaniu, że się posiada okre
ślony status społeczny. To bańka mydlana. 

Warto się nad tym zastanowić. 

Agnieszka Czachor 

Weekend z fotografią i wielkanocną palmą 
W surowym i z natury ascetycz

nym czasie Wielkiego Postu zapraszamy 
wszystkich (dzieci, młodzież i dorosłych) 
do uczestnictwa w minisesji fotograficz
nej oraz w warsztatach, które wprowadzą 
ciepły powiew wielkanocnej radości. 

Przez cały weekend (8-9 kwietnia) zapra
szamy na minisesję fotograficzną w niezwykłym 
miejscu-w parku etnograficznym w Kolbuszowej 
i w niecodziennym -świątecznym -towarzystwie. 
Za aparat chwyci zaprzyjaźniona już z kolbuszow
skim skansenem fotografka Karolina Migurska, 
a na plan (w piękny plener i do klimatycznych 
wnętrz) zaprosi kurczaczki i owieczki. W ich 
towarzystwie będzie można zrobić sobie fotografie 
w wielkanocnej odsłonie. 

Rezerwacja miejsc i informacja o ce
nie: migurska@interia.pl. Oferujemy: 1-2 sty-

lizacje, I O zdjęć w formie odbitek 15 x 21 cm (i 
zgranych na płytę CD w pełniej rozdzielczości i 
poddanych starannej obróbce), możliwość doku
pienia większej liczby odbitek i zdjęcia na drewnie 
w promocyjnej cenie, czas sesji: 1 - 1,5 godziny. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Natomiast w Niedzielę Palmową (9 kwiet
nia) w stali warsztatowej szkoły z Trzebosi, pod 
fachowym okiem Urszuli Rzeszut-Baran będzie 
można zrobić palmę wielkanocną-tradycyjną-z 
jałowca, kwiatów trzciny, wierzbowych gałązek 
czy bukszpanu. Przy pracy będzie można posłu
chać o tym, jakie przeznaczenie mają palmy w 
naszej kulturze i jaką symbolikę ze sobą niosą. 
Mało kto wie, że połykanie bazi ze święconej 
palmy chroni przed bólami gardła. O tej i innych 
rewelacjach związanych z obrzędami Kwietnej 
Niedzieli będzie można posłuchać już niebawem. 

Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach od 
godziny 12.00 do 12.45 i od 13.00 do 13.45. 

Aby wykonana praca i zdobyta wiedza miały 
należyte umocowanie w rzeczywistości -o 14.00 
w kościele pw. św. Marka zostanie odprawiona 
msza święta z poświęceniem palm wielkanoc
nych. 

Zgłoszenia można składać telefonicznie ( 17 
227 12 96) lub drogą mailową (sekretariat@mu
zeumkolbuszowa.pl). Koszt: 10 zł - osoba; 15 
zł -rodzic i dziecko; 20 zł -rodzice z dziećmi. 

Atrakcji jest wiele i wiosenny, weekendowy 
czas jest na nie najlepszy. Zapraszamy gorąco do 
wkroczenia w okres wielkanocny w sposób trady
cyjny, jak to dawniej bywało -z własnoręcznie 
zrobioną palmą i fotopamiątką. 

Agata Front 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

------
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W piątkowy wieczór /10.03.2017/ Galeria 
pod ratuszem w Głogowie Małopolskim ... 
... gościła w swych podziemiach miłośników fotografii 

przez duże F, bowiem w galerii zawisły prace Magdaleny Mala
czyńskiej będące odzwierciedleniem jej trzeciej miłości (oprócz 
męża i syna), a mianowicie muzyki a konkretnie jazzu. 

Nie bez powodu więc jej wystawa nosi tytuł „Muzyka obiektywem". Na 
wielkoformatowych w większości biało-czarnych fotografiach uchwycone są 
sylwetki znakomitych muzyków podczas koncertów , na których autorka była 
obecna, słuchała muzyki i robiła im zdjęcia . Są więc zdjęcia Ścierańskiego, 

Swiętuj z nami 
Kobietami 

Każda okarja do świętowania jest szansą 
na wspólne spędzanie czasu w towarzystwie 
przyjaciół, znajomych lub ludzi z którymi 
dzielimy wspólne pasje i zainteresowania. 

Taką okazją mieli mieszkańcy Kolbuszowej i oko
lic, którzy w czwartek 9 marca 2017 r. uczcili Święto 
Kobiet wspólnym marszem nordic walking. Organiza
torem marszu był Kolbuszowski Klub Nordic Walking 
wraz z Fundacją na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz 
Zarządy Osiedli 1,2, i 3. Kolbuszowski Klub Nordic 
Walking od kilku lat aktywnie działa na rzecz popu-

cd. na str. 6 

Karolaka, Breckemidgea, Urbaniaka . Patrząc na nie ma się wrażenie, że za 
chwilę rozlegną się dźwięki, organów , gitary czy saksofonu. ,,Wisienką na 
torcie" są fotografie muzyków z ich własnoręcznymi dedykacjami i autogra
fami. Całość dopełnia znakomita jakość, z jaką fotografie zostały wykonane 
oraz kameralna atmosfera galerii gdzie warto się wybrać, aby zobaczyć 
prace Magdaleny Małaczyńskiej, które będą tam prezentowane do 31 marca 
bieżącego miesiąca. 

Kolbuszowska Gildia Fografów 
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Zaproszenie 
na raniżowską trasę 

Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej 

W tym roku w Parafii Raniżów po raz pierwszy będzie moż
liwość wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Rani
żowska trasa jest jedną z około czterystu jakie w tym roku wstały 
»yznaczane nie tylko w Polsce ale również w kilku innych krajach. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości funkcjonu
jąca w wielu miejscach Polski od kilku lat, i polega na rozważaniu drogi 
krzyżowej Pana Jezusa podczas nocnej wędrówki na dystansie około 40 
kilometrów. Daje to możliwość nie tylko rozważanie drogi krzyżowej ale 
poprzez wysiłek fizyczny i cierpienie, jej autentyczne przeżycie. Trasa 
raniżowskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej rozpocznie się w kościele w 
Raniżowie i będzie biegła przez Staniszewskie, Zielonkę , Mazury, Posuchy, 
Poręby Wolskie, Wolę Raniżowską, Lipnicę, Dzikowiec, Zembrze i zakoń
czenie ponownie w kościele w Raniżowie. Przy tej trasie zlokalizowane są 
poszczególne stacje drogi krzyżowej. Przebieg ten nie jest przypadkowy i 
biegnie przez wiele miejscowości z którymi związany był sługa Boży ks. 
Stanisław Sudoł -patron raniżowskiej EDK. 

Rozpoczęcie w piątek 31 marca o godzinie 21,00 mszą świętą w ra
niżowskim kościele, po czym każdy wyruszy indywidualnie na trasę którą 
pokonujemy w milczeniu . Na trasie nie ma zorganizowanych posiłków, 
zabezpieczenia medycznego oraz samochodów towarzyszących, więc każdy 
z uczestników jest zdany na siebie. 

Informacje o zapisach na plakacie. 

Jan Puzio 

Swiętuj z nami 
Kobietami 

cd. ze str. 5 

laryzacji nordic walking jako wspaniałego sposobu rekreacji oraz 
dyscypliny sportowej w której każdy, niezależnie od metryki może 
osiągać sukcesy i bić kolejne rekordy. W czwartek jednak nie cho
dziło o rekordy lecz o miłe spędzenie czasu, na które zdecydowało 
się 30 osób. Po rozgrzewce i wspólnym pamiątkowym zdjęciu przy 
krokodylu ruszyłyśmy do przemarszu. Najpierw rundka „honorowa" 
wokół Rynku a następnie szliśmy ulicą Piłsudskiego tak by zakoń
czyć marsz na stadionie, gdzie czekała na nas gorąca herbata, kawa 
i przepyszne ciasteczko oraz niespodzianki .. . Tu przy radosnych 
rozmowach przy kawie i ciastku każdy z maszerujących otrzymał 
prezenty -niespodziankę z rąk Prezesa Fundacji oraz wiosennego, 
kolorowego motyla. 

Mamy nadzieję, że każdy maszerujący poczuł się wyjątkowo 
w tym pięknym dniu czego potwierdzeniem był dobry humor i 
nieustający uśmiech. 

Organizatorzy marszu dziękują wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację imprezy oraz tym którzy przyszli. Zapraszamy za rok. 

Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto 
organizować takie imprezy, aby wspólnie świętować oraz mile i zdro
wo spędzać czas. Ponownie zachęcamy i zapraszamy na spotkania 
z kijkami w każdy wtorek o godz. 17.00 na stadion (a od kwietnia o 
18.00) oraz w niedzielę o 8.30 na Białkówkę. 

Serdecznie Dziękujemy i Zapraszamy 

KKNW 

--------, 
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FILMOWY WIECZOR - WYKLĘTYM! 

/Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 28 lutego 2017 roku/ 
Podczas udanej ubiegłorocznej 

lekcji historii, poświęconej przywracaniu 
pamięci o zapomnianych bohaterach/ wy
klętych, niezłomnych!. 

Obejrzeliśmy film „Pilecki", którego po
kaz, prelekcją uświetnił Bogdan Wasztyl producent 
i autor książki o rotmistrzu. Wystawę poświęconą 
Wojciechowi Lisowi „ Mścicielowi" syntetycmym 
wykładem wzbogacił historyk rzeszowskiego IPN 
Mirosław Surdej. Nie mogło zabraknąć wówczas 
zbiorów Archiwum Rodziny Wesołowskich z prelek
cją Andrzeja Wesołowskiego i partyzanckim menu. 

W bieżącym roku /też 28 lutego/ doczeka
liśmy się kontynuacji, wywabiania białej plamy 
z najnowszej historii Polski. Niezłomni nadal nie 
funkcjonują w podręcznikach szkolnych, społe
czeństwo często powiela narzucone mu ubeckie 
stereotypy, które z narodowych bohaterów czynią 
bandytów. Dzięki Wesołowskim Andrzejowi i Ka
rolowi liczna grupa zainteresowanych miała rzadką 
możliwość uczestnictwa w krótkiej, niezwykle 
interesującej lekcji muzealnej. Szef rodzinnego 
archiwum zaprezentował zabytkowe przedmioty, 
opowiedział ich historię w kontekście wydarzeń i 
losów ludzi, którym towarzyszyły, często w ostat
nich tragicznych chwilach ich życia. Nieprzeciętna 
prelekcja, zbiory i reakcja odbiorców, którzy tą 
część Wieczoru filmowego w Hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym potraktowali wyjątkowo emocjonalnie, 
żywo reagując i uzupełniając wykład. Zapowiedzi 
filmów, fabularnej Historii Roja i dokumentalnego 
pt. Zapora dokonał z kolei Karol Wesołowski. 

Trwający blisko cztery godziny maraton 
filmowy obejrzała do końca spora grupa pasjo
natów historii. Wszyscy skorzystali z doskonałej 
żołnierskiej grochówki, nie zabrakło też sucharów, 
czarnego chleba i czarnej kawy. Film fabularny 
Jerzego Zalewskiego to pierwsza polska fabular
na produkcja, której tematem są tragiczne losy 
młodych niezłomnych bohaterów. Reżyser jak każ
dy prekursor naraził się na falę krytyki za swoją 
realizację. Film realizował przez sześć lat przy 
ciągle ograniczanych funduszach. Obraz spotkał 
się z pozytywnym odbiorem widzów. W ciekawy 

sposób charakteryzuje motywy buntu nielicznych 
Polaków, którzy mieli Polskę w sobie i byli Pol
ską. Służalcze postawy innych, których po prostu 
mamy obowiązek nazywać zdrajcami. Drugi film 
dokument Zapora wyświetlony dzięki przychylno
ści rzeszowskiego IPN to atrakcyjny, precyzyjny 
materiał historyczny o działalności niezłomnego 
z Tarnobrzega majora Hieronima Dekutowskiego 
/ps. Zapora/. Film łączy w sobie rzetelność histo
ryczną, atrakcyjną formę przekazu i profesjonalną 
realizację. Zapora to film którym warto zaintere
sować młodzież. Dzięki Janowi Skowrońskiemu 

i jego kolegom z re
dakcji Przeglądu Kolbu
szowskiego współorgani
zatorom spotkania, galeria 
MDK w Kolbuszowej już po 
raz drugi szczelnie wypełni
ła się publicznością. Kol
buszowianie, coraz bardziej 
doceniają pasję histpryczną 
i muzealną Andrzeja Weso
łowskiego i jego rodziny, 
wartość tej działalności dla 
ochrony od zapomnienia 
najbliższej nam historii jest 
wręcz nieoceniona. Pod
sumowując: spontaniczna, 
/po raz drugi/ udana lekcja 
historii i przywracania sza
cunku zapomnianym boha
terom pod liczącym 109 lat 
Sokołem. 
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Poetycki koniec zimy 
24 lutego 2017r. po raz dwunasty 

w ZSA-E w Weryni odbył się Powiatowy 
Konkurs Recytatorski Poe.ji i Prozy Ob
cojęzycznej. 

W recytacji wystąpiło 38 uczniów z 9 szkół 
powiatu kolbuszowskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 
Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje umiejęt
ności recytatorskie w wybranym przez siebie utworze 
w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub 
rosyjskim. W kategorii plastycznej rywalizowali au
torzy 26 prac. 

Wystąpienia konkursowe oceniało Jury w skła
dzie: mgr Elżbieta Stadnicka, mgr Magdalena Baran, 
mgr Małgorzata Urbańczyk, mgr Teresa Rząsa, mgr 
Joanna Godzisz, mgr Anna Kwiecień. Jury brało pod 
uwagę interpretację wiersza, poprawność językową 
oraz pamięciowe opanowanie tekstu. 

Prace plastyczne jury oceniało wraz z publicz
nością: każdy uczestnik konkursu i ich opiekunowie 
mogli oddać I głos na wybraną pracę plastyczną -
głosy były sumowane. Uczestnicy konkursu wykonali 
prace na temat „Fantastyczne postacie-stworzenia z 
utworów literackich obcojęzycznych". Można było 
więc podziwiać krasnoludki, królewny, czarownice, 
smoki i wiele innych znanych z literatury postaci. 

Organizatorami XII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej były: 
mgr Anna Kwiecień i mgr Urszula Kuna. Słodki 
poczęstunek dla uczestników konkursu przygoto
wali uczniowie i nauczyciele ZSA-E. Sponsorami 
nagród byli: Regionalna Fundacja Rozwoju „Ser
ce" - Kolbuszowa, ZSA-E, Ambasada Szwajcarii, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Autolak", 
Stacja Paliw „Strumyczek" -Wiesława i Kazimierz 
Guzior-Przedbórz, Izolatorstwo Sanitarne, Grzewcze 
i Gazowe - Krzysztof Kluza - Bukowiec. 

W ZSA-E kładzie się nacisk na umiejętności 
językowe. Uczniowie wiedzą, że to może być dużym 
atutem w ich przyszłej karierze zawodowej. Szkoła re
alizuje projekty zagraniczne dzięki którym uczniowie 
rozwijają umiejętności komunikowania w różnych 
dziedzinach specjalistycznych i sytuacjach zawodo
wych. W przerwie zaprezentowano filmowe relacje 
uczniów ZSA-Ez praktyk zagranicznych odbytych w 
ramach programu Erasmus+ w Anglii i w Niemczech. 
Rozdano również ulotki informujące o działaniach 
projektowych. Obecnie szkoła realizuje projekt pt. 
„Praktyka zawodowa w Turyngii -szansa na dobrą 

pracę" oraz w ramach PO WER „Zdobywamy 
doświadczenie na europejskim rynku pracy". 

WYNIKI 
XII Powiatowego konkursu Recytator

skiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej w Weryni 
2017 

Nagrody główne zdobyli: 
Recytacja: 
1. Dominika Kicińska -Gimnazjum nr 1 

w Kolbuszowej 
2. Małgorzata Urban - Gimnazjum nr 1 

w Kolbuszowej 
Prace plastyczne: 
Izabela Zielińska - Gimnazjum nr 1 w 

Kolbuszowej w zakresie języka angielskiego 
(szkoły gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Patrycja Kędzior - Gimnazjum 
nr 1 w Kolbuszowej 

II miejsce: Klaudia Kobylarz - Gimnazjum w 
Widełce w zakresie języka angielskiego (szkoły po
nadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Natalia Dłużyńska-LO Kolbuszowa 
II miejsce: Anna Styczyńska-ZSA-E Werynia 
ill miejsce: Gabriela Magda-LO Kolbuszowa 
Wyróżnienie: Grzegorz Wilk-LO Kolbuszowa 

w zakresie języka francuskiego ( szkoły gimnazjalne) 
uzyskali : 

I miejsce: Oliwia Nowicka - Gimnazjum w 
Cmolasie 

II miejsce: Kinga Cesarz - Gimnazjum nr 2 w 
Kolbuszowej 

II miejsce: Konrad Świątek -Gimnazjum w 
Kupnie 

Wyróżnienie: Maksymilian Rudny - Gimna
zjum w Dzikowcu w zakresie języka francuskiego 
( szkoły ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Wiktoria Zięba - LO Kolbuszowa 
II miejsce: Patrycja Ofiara -ZSA-E Werynia 
ill miejsce: Karolina Wojtas -LO Kolbuszowa 

w zakresie języka niemieckiego ( szkoły gimnazjalne) 
uzyskali : 

I miejsce: Łucja Rzeszutek - Gimnazjum w 
Cmolasie 

II miejsce: Klaudia Krzemińska - Gimnazjum 
w Cmolasie 

III miejsce: Klaudia Zielińska - Gimnazjum 
w Cmolasie 

Wyróżnienie: Anna Misiak - Gimnazjum w 
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Cmolasie w zakresie języka niemieckiego (szkoły 
ponadgimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Ewelina Kopacz -LO Kolbuszowa 
Il miejsce: Justyna Witas - ZSA-E Werynia 
lII miejsce: Jagoda Sudoł- ZST Kolbuszowa 
Wyróżnienie: Adrian Lubach-ZSA-E Werynia 

w zakresie języka rosyjskiego (szkoły gimnazjalne) 
uzyskali: 

Wyróżnienie: Katarzyna Liszcz - Gimnazjum w 
, Widełce w kategorii plastycznej ( szkoły gimnazjalne) 
uzyskali: 

I miejsce: Weronika Kwiecień - Gimnazjum 
nr 1 w Kolbuszowej 

II miejsce: Zuzanna Sitarz - Gimnazjum w 
Widełce 

III miejsce: Kinga Cesarz -Gimnazjum nr 2 
w Kolbuszowej 

wyróżnienie: Paulina Potocka -Gimnazjum nr 
2 w Kolbuszowej 

wyróżnienie: Olga Róg -Gimnazjum nr I w 
Kolbuszowej w kategorii plastycznej ( szkoły ponad
gimnazjalne) uzyskali: 

I miejsce: Marta Kupiszewska - LO Kolbu-
szowa 

Il miejsce: Natalia Sitarz-ZSA-E Werynia 
ID miejsce: Natalia Hołówka- LO Kolbuszowa 
Wyróżnienie: Wiktoria Mokrzycka -ZSA-E 

Werynia 
Wyróżnienie: Beata Stochla -LO Kolbuszowa. 
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DOBRA KULTURA DLA DOBREJ PUBLICZNOSCI 

Giovanni Battista Pergolesi wioski 
barokowy kompozytor, skrzypek i organi
sta żyl zaledwie dwadzieścia sześć lat. 

Intennezzo La Serwa Padrona skomponował 
jako muzyczny przerywnik wystawiany pomiędzy 
aktami poważnych oper. Pergolesi przyczynił się 
tym samym do powstania gatunku muzycznego, 
opery buffa. Służąca Panią/ polskie tłumaczenie/, 
to zabawna komiczna intryga, oparta na dialogu 
werbalnym i wokalnym, pomiędzy służącą a jej 
trwającym w starokawalerstwie panem. Dwójce 
głównych aktorów towarzyszy pantomimiczny 
służący i akompaniator pianista. Cudownie lekkie 
arcydziełko, przyniosło sławę i popularność 
kompozytorowi. 

Minęło bez mała trzysta lat od premiery 
opery buffa Pergolesiego, a obyczajowa intry
ga nadal świetnie bawi publiczność. Najlepiej 
o tym można było się przekonać obserwując 
widzów, którzy nie przerazili się słowa opera i zapeł
nili salę Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
/5 marca 20 I 7roku/ z ogromnym zainteresowaniem, 
ciepło przyjmując aktorskie i wokalne popisy arty
stów. Kontekst obyczajowy jest wciąż aktualny, zro
zumiały i zabawny, dlatego też opera wystawiana jest 
na całym świecie w operach i teatrach muzycznych / 
chociażby w Palazzo Doria Pamphili w Rzymie cena 
biletu 66 euro/. 

Dzięki pomysłowi prezesa Rzeszowskiego 
Towarzystwa Muzycznego Andrzeja Szypuły kol-

buszowscy melomani mieli możliwość uczestnictwa 
wyjątkowym wydarzeniu muzycznym, jakim było 
przedstawienie La Serwa Padrony Pergolesiego. W 
roli służącej Serpiny wystąpiła Katarzyna Liszcz
Starzec - sopran, w rolę Umberta wcielił się Kamil 
Niemiec - bas. Trudną niemą rolę służącego Vespona 
zagrał bezbłędnie Paweł Przybyła. Na fortepianie 
z "talentem akompaniowała Aneta Czach. Całość 
wyreżyserował Jerzy Czosnyka, słowo wstępne i 
kierownictwo muzyczne przedstawienia należało do 
Andrzeja Szypuły. Brawa publiczności dla artystów, 
ale też brawa dla publiczności za cbraz częstszy udział 
w ciekawych wydarzeniach kulturalnych na wysokim 
poziomie. 
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VI I Gm inny Kon ku rsu Matematyczno-Przyrodn iczy 
d la  k las szóstych „Uczn iowie Ga l i leusza" 

22 lutego 2017 roku po raz 
siódmy odbył się konkurs matematyczno
przyrodniczy dla uczniów klas szóstych 
,, Uczniowie Galileusza". 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podsta
wowa w Widełce. Honorowy patronat nad konkur
sem sprawuje Nadleśnictwo Głogów Małopolski, 
które jest fundatorem nagród. Rywalizację w kon
kursie podjęło I O zespołów trzyosobowych z klas 
szóstych Gminy Kolbuszowa. 

OBWIESZCZEN I E  
16 MARCA 2017 R. 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), 
w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia I O kwiet
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 687), w związku z 
postanowieniem Wojewody Podkarpackiego znak 
I-IX.7840.3.3.2017 z 20.02.2017 r 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 

zawiadamia, 

że w dniu I 0.03.2017 r. zostało podjęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej p. n.: 
„Budowa i rozbudowa drogi gmirmej publicznej 
w miejscowości Wilcza Wola" oraz przebudowę 

Zadania konkursowe zawierały zadania z 
matematyki i przyrody. Do rozwiązania uczniowie 
mieli zadania tekstowe, test wielokrotnego wyboru, 
zagadki logiczne a także rozpoznawanie drzew i 
państw na podstawie opisu. 

Laureaci konkursu: 
I miejsce SP Zarębki : 

- Aleksandra Durak 
- Norbert Mokrzycki 

- Mateusz Bańka 

sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, 
wodociągowej i gazowej w jednostce ewidencyj

nej Wilcza Wola obręb Dzikowiec, 
powiat kolbuszowski, 

na działkach wchodzących pod inwestycję 
(położonych w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji): 

działka w całości wchodząca pod inwestycję: 
1432/14, 

działki dzielone pod inwestycję: 1382 
(1382/1, 1382/2, 1382/3), 1 391 (1391/1, 1 391/2, 
139 1/3), 1392/1 (1392/5, 1392/6), 1392/3 (1392/7, 

1392/8), 1393 (1393/1, 1393/2, 1393/3), 1394/1 
(1394/3, 1394/4), 1394/2 (1394/5, 1394/6), 1397 
(1397/1, 1397/2, 1397/3), 1398 (1398/1, 1398/2), 
1399 (1399/1, 1399/2), 1403/1 (1403/3, 1403/4, 
1403/5), 1403/2 (1403/6, 1403/7, 1403/8), 1406 
(1406/1,  1406/2, 1406/3), 14 15/10 (1415/11 ,  

1415/12, 1415/13), 1421 (1421/1, 1421/2, 1421/3), 

II miejsce SP nr I w Kolbuszowa: 
- Natalia Antkiewicz 
- Julia Łakomy 
- Robert Biesiadecki 
III miejsce SP nr 2 Kolbuszowa: 
- Łucja Chodorowska 
- Marta Flis 
- Filip Sobieszczański 
Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych 

sukcesów. 

1427 (1427/1,  1427/2, 1427/3), 1428 (1428/1,  

1428/2), 1429 (1429/1, 1429/2), 1432/ 16 (1432/19, 

1432/20), 1437 (1437/1, 1437/2, 1437/3), 1455 
(1455/1, 1455/2, 1455/3). 

(w nawiasach wskazano działki po podziale. 
Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono dział
ki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora). 

2) działki położone w terenie niezbędnym 
do realizacji inwestycji ( czasowe zajęcie): 8 I 8, 
1322/2. 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z do
kumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w 
poniedziałki od 8.00 do 16.00, zaś w pozostałe dni 
pracy Urzędu w godz. 7.30- 15.30 w Wydziale A r 
chitektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
-Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr I O, pokój 313 i 
w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia. 

------
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SERWIS I N FORMACYJ NY 

U RZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

I 
Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

..,� ._ �) • Wojewódzki Urząd Pracy 
,r w Rzeszowie 

Unia Europejska • 
Europejski Fundusz Społeczny P O D KA R PAC K I E  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL" zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA
wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim", nr RPPK.07.03.00-18-0003/15. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWAĆ BĘDZIE OD 3 DO 24 MARCA 2017 R. 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU 
W KOLBUSZOWEJ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA „NIL'' PRZY UL. JANA PAWŁA II 8 

W GODZINACH 08:00-16:00 
Projekt adresowany jest do osób spełniają

cych łącznie następujące kryteria: 
1) osoba bezrobotna (w tym długotrwale) 

lub bierna zawodowo, 
2) osoba zamieszkała w powiecie kolbu

szowskim (według Kodeksu Cywilnego), 
3) osoba w wieku powyżej 29 roku życia 

(ukończone 30 lat) 
4) osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej 
z poniższych grup: 

- kobieta, 
- osoba długotrwale bezrobotna ( osoba nie-

Informacja 
Rady Miejskiej w Kolbuswwej dnia 

31 stycznia 2017 uchwalą Nr XXXV 
/441/2017 w sprawie zmiany ulic w miej
scowości Kolbuswwa zmieniła dotychcza
sową nazwę ulicy „Aleksandra Zawadz
kiego" na ul. ,,rtm. Witolda Pileckiego" 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i 
wchodzi w życie 18.03.2017 roku. 

Zmiany nazw ulic dokonywane są w związku 
z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie pro
pagowania komunizmu lub innego ustroju totali
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej /Dz. U.z 2016 rok poz. 744/ 

Jednocześnie podajemy za wyżej cytowa
ną ustawą: 

Art.5 ust.I Pisma oraz postepowania 
sądowe i administracyjne w sprawach doty
czących ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach 
i dokumentach urzędowych zmiany nazwy do
konanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 

Ust.2.Zmiana nazwy dokonana na podsta
wie ustawy nie ma wpływu na ważność doku
mentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Andrzej Selwa 

pracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 
miesięcy) , 

- osoba niepełnosprawna, 
- osoba powyżej 50 roku życia. 
Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak 

i mężczyzn, jak i osoby niepełnosprawne. 
Uczestnikami projektu mogą być osoby, 

które zamierzają rozpocząć prowadzenie dzia
łalności gospodarczej na terenie województwa 
podkarpackiego. 

Więcej informacji dotyczących projektu uzy
skają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 
lub na stronie www.nil.kolbuszowa.pl 

U D Z I A Ł  W P R O J E K C I E  J E S T  
B E  Z P Ł A T N Y! ! !  

Projekt jest realizowany w ramach osi priory
tetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Dofinansowanie projektu z l]E: 2 714 263,35 zł 
www.mapadotacji.gov.pl 

PIERWSZA TAKA AKCJA W KOLBUSZOWEJ 
Uczniowie Zespołu Szkól nr 1, przy 

wsparciu dyrekcji szkoły w dniach 15-17 
marca br. wrganiwwali zbiórkę ELEK
TROZŁOMU. 

Inspiracją do zorganizowania zbiórki, była 
edukacja ekologiczna na temat prawidłowego po
stępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym (ZSEE) zainicjowana przez Fundację 
Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami (www. 
czystaziemia.org) 

Młodzież szkolną wspiera Burmistrz Miasta 
Pan Jan Zuba, a także Nadleśnictwo Kolbuszowai 
właściciel finny Florena z Kolbuszowej Pan Piotr 
Puzio. 

Każdy, kto dołączył do zbiórki i przyniósł 
zużyty kompletny sprzęt, otrzymał talon na sadzon
ki drzew lub kwiatów i ekologiczny gadżet z logo 
fundacji. 

Nadleśnictwo dostarczy sadzonki do szkoły i 

będzie można je odebrać od 06.06.2017 r. natomiast 
sadzonki kwiatów bezpośrednio w fmnie Florena. 

Zbiórkę nadzoruje Fundacja Czysta Ziemia. 
Patronat medialny: Tygodnik KORSO 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Kolbuszowej zapewnił odbiór ZSEE i prawi
dłowy przebieg zbiórki. 

ZMIANA LOKALIZACJI SIEDZIBY 
STRAŻY MIEJSKIEJ 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.03.2017r. zmieniło się miejsce siedziby 
Straży Miejskiej. Nowa siedziba mieści się przy ul. Piekarskiej 15a w Kolbuszowej. 
Telefony kontaktowe: 17 2271 333 wew. 153 i 154, komórkowy 601 909 026. 
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Warszawa, 4.01.2016 r. 
dr Anna Jagodzińska 

Litera " P" na scenie (2/2) 
Ćwiczyli w baraku tzw. trupiarni-bo tutaj 

prawie nikt nie zaglądał. Późną jesienią 1940 roku 
w bloku nr I O zaśpiewali dla prawie 400 więźniów 
-po raz pierwszy „Sen więźnia": 

Śniła mi się nasza wioska, 
mazowieckie nasze piaski, 
a pod gruszą Matka Boska, 
strojna w swej korony blaski, 
na rozstajnych drogach stała. 

Śniła mi się nasza chatka, 
Nad kądzielą pochylona 
Przędła sobie moja matka. 
Samiusieńka, opuszczona, 
Stara, jak gołąbek biała. 

Śniły mi się nasze łąki, 
Pola strojne ciężkim kłosem, 
a rozśpiewane skowronki 
Wydzwaniały drżącym głosem 
Bożą łaskę, Pana chwałę. 

Śniły mi się Wisły wody 
( . . .  ). 
A potem Mirosław Szopiński ze swoim chó-

Pieśń „Sen więźnia" - przypomnienie matki, domu 
rodzinnego, polskiego morza, lasu, łąk był dla 
nich, ciężko chorych, umierających „promieniem 
-skrawkiem nieba". 

O dziwo, pieśń „Sen więźnia" miał także 
żywy oddźwięk wśród Niemców. Wielu z nich 
przebywało w obozach od 1933 roku. Każdy z nich 
miał przecież matkę, dom rodzinny... . Poprzez 
twórcza pracę -sztukę- więźniowie obozów kon
centracyjnych pragnęli pokazać, że sens życia stale 
ulega przemianom, lecz nigdy nie przestaje istnieć, 
że można go odnaleźć pomimo cierpienia. Jednym 
ze sposobów na odnajdywanie sensu życia było 
doświadczanie dobroci, prawdy, piękna poprzez 
bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, któ
rego wyjątkowości doświadczali poprzez miłość. 

Chór Szopińskiego nie rozpadł się, w 1943 
roku należało do niego 200 chórzystów( m.in. zna
ny w całej Polsce śpiewak Tadeusz Faliszewski, 
muzykolog Gerard Mizigalski i inni). 

Podobnie jak w Ravensbriick Zofia Poci
łowska, Mirosław Szopiński ze swoim chórem 
obozowym w Wieczór Wigilijny 1943 roku, na 
placu apelowym Gusen w obecności najbardziej 
zwyrodniałych kapo, blokowych, SS-manów po 

rem śpiewał na rewirze, dla leżących tam chorych. odśpiewaniu kolęd niemieckich, polskich . . .  , na 
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zakończenie odśpiewali zakazaną w kościołach 
po 1939 roku polską pieśń: 

Podnieś rączkę Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą ( ... ). 
Mirosław Szopiński doczekał wyzwolenia 

5 maja l 945 roku. Wraca do Polski i w 1946 roku 
przerabia partyturę „Snu więźnia" na chór miesza
ny. Z chórem „Cecylia" jeździ po Polsce, pieśń 
,,Sen więźnia" odnosił sukcesy. 

Twórczość artystyczna pozwalała więź
niom na symboliczna ucieczkę od koszmarnego 
świata, w którym przyszło im żyć. Wszystko co 
przypominało choć w minimalnym stopniu inne, 
przedobozowe życie, co przywracało dawną struk
turę i pozwalało choćby na chwilę oderwać się od 
przytłaczającej rzeczywistości, pełniło funkcję te
rapeutyczną. Stwarzało więźniowi większe szanse 
przetrwania- nie pogrążał się w maraźmie, nie sta
wał się automatem, ale zachował człowieczeństwo, 
całą godność. Poezja, którą tworzyli więźniowie 
w piekle obozowej egzystencji, w warunkach naj
większego zniewolenia i poniżenia, stara się poka
zać wielkość człowieka. Pokazuje jego wrażliwość, 
marzenia i pragnienia- człowieka, którego chciano 
odrzec z wartości. 

Artykuł Anny Jagodzińskiej ukazał się w 
publikacji: Zofia Poci/owska-Kann, Noc wigilijna. 
Obraz symboliczny, Warszawa, grudzień 2016 . 

TELEFONY 

KOMÓRKOWE 

NA M ISJ E ! ! !  

Pomóż dzieciom 

W Wielkim Poście br. w szkołach i parafiach 
diece,ji sandomierskiej będziemy zbierać niepo
trzebne telefony komórkowe. 

Zapraszam wolontariuszy do wspólnego podjęcia trudu 
zbiórki. Po Świętach Wielkanocnych będzie odbiór zebranych 
telefonów komórkowych Telefon komórkowy powinien być w 
plastikowym woreczku. Można telefony przysłać lub przywieźć 
do Muzeum w Hucie Komorowskiej, chętnie też odwiedzę 
szkołę lub parafię. 

Szczegółowe informacje: 
667 339 673 lub danielk7@o2.pl 
Istnieje możliwość wcześniejszego odbioru po uzgod

nieniu. 
https://www.facebook.com/Muzeum-Kardyna%C5%82a 

-Adama-Koz%C5%82owieckiego-SJ-2298922938216 I 4/ 
Telefony można dostarczyć do Muzeum Kardynała 
Huta Komorowska 32 A 
36-11 O Majdan królewski 

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama 
Kozlowieckiego „Serce bez granic " 

Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski 
Tel./faks: +48 15 8 1  I 12 64, www.cardinalekozlowiecki.pl 
www.czasnamisje.pl 

z 

Zbiórka starych 

telefonów komórkowych 

w okresie Wielkiego Postu 2017 

miejsce zbiórki: 

szkoły, parafie, 

Muzeum Kardynała 
Adama Kozłowieckiego 

w Hucie Komorowskiej 

koordynator zbiórki 

Ks. Daniel Koryciński 

tel.: 667 339 673 
danielk7@o2.pl 

' 
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p r z e g l ą d 
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 

Nowa Izba Przyjęć oddana do użytku 
Izba Przyjęć w kolbuszowskim S7pitalu Powiatowym im. Jana 

Pawia II już słuzy potrzebującym pacjentom. Nowa Izba została uro
czyście poświęcona przez ks. bpa Jana Wątrobę. Ks. bp przebywał w 
naszym powiecie, wizytując parafię pw. Św. Brata Alberta w Kolbu
szowej. 

Uroczystość odbyła się w poniedziałek (27 lutego). Wzięli w niej udział 
członkowie Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego ze Starostą Kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, kapelan 
szpitala, dyrekcja szpitala oraz personel. 

PRZESTRONNA IZBA 
Nowa Izba Przyjęć liczy prawie 500 m kw. W sumie jej przebudowa, ada

ptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia kosztowała prawie milion złotych. 
Realizację inwestycji, kwotą w wysokości 350 tys. zł, wsparł Samorząd Powiatu 
Kolbuszowskiego. -Zawsze, jeżeli jest taka potrzeba, wspieramy finansowo szpital 

-mówi Starosta Kolbuszowski JózefKardyś. 
-Przebudowa Izby Przyjęć oraz adaptacja pomieszczeń była dla nas jednym 

z zadań priorytetowych. Wspólnie z dyrekcją dążyliśmy, aby nowa Izba Przyjęć 

Uroczystość poświęcenia Izby Przyjęć- 27 lutego br. Fot. B. Żarkowska 

W nowej Izie Przyjęć znajduje się m.in. sala do resuscytacji, sala obserwacji 
oraz specjalna wiata dla karetek. 

Starosta Kolbuszowski zapewnia o zaangażowaniu Samorządu Powiatu Kol
buszowskiego w rozwój Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. 

Izba Przyjęć do użytku oddana została 20 lutego br. 

spełniała najwyższe standardy i cieszę się, że wszystko udało się zrealizować -
dodaje Starosta. 

KOMFORTOWE WARUNKI 
Nowoczesna Izba Przyjęć do użytku oddana została 20 lutego br. Jaka ona 

jest? Przede wszystkim zapewnia chorym większy komfort oraz prywatność. 
- Obecnie pacjenci przywożeni karetką pogotowia ratunkowego wjeżdżają do 
środka budynku, z tyłu Izby Przyjęć, gdzie znajduje się specjalna wiata dla karetek. 
Tam niezależnie od warunków atmosferycznych są w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach transportowani bezpośrednio do Izby Przyjęć, z której windą przewo
żeni są na konkretny oddział - tłumaczy dyrektor SP ZOZ Zbigniew Strzelczyk. 
-Wcześniej pacjenci na Izbę Przyjęć przywożeni byli przez wejście główne, gdzie 
każdy mógł ich zobaczyć. Podobnie było z transportem na poszczególne oddziały. 
Chorzy musieli wyjechać na korytarz główny, a stamtąd dopiero na oddział. Nie 
były to więc komfortowe warunki. Teraz jest znacznie lepiej -mówi dyrektor SP 
ZOZ. Do dyspozycji oddana została również przestronna, jasna poczekalnia. Mogą 

cd. na str. 14 
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z niej korzystać pacjenci, którzy zgłoszą się na Izbę 
Przyjęć, ale nie tylko. -To miejsce może również 
służyć wszystkim odwiedzającym chorych w naszym 
szpitalu -dodaje Zbigniew Strzelczyk. 

DYSKRETNIE NA IZBIE 
Jak podkreśla dyrektor atutem nowej Izby Przy

jęć jest przede wszystkim jej powierzchnia. 
-500 m kw. to jest bardzo dużo. Teraz można 

powiedzieć, że mamy coś na kształt Szpitalnego Od
działu Ratunkowego. W Izbie jest sala obserwacyjna, 
na której znajdują się dwa łóżka, wcześniej było jedno, 
jest izolatka, sala do resuscytacji, pokoje lekarzy i 
pielęgniarek oraz zaplecze socjalne. Naprawdę obecnie 
warunki są bardzo dobre. Zwiększył się tym samym 
nie tylko komfort pracy lekarzy i pielęgniarek, ale 
również samych pacjentów, którzy przyjmowani są 
w znacznie dyskretniejszych warunkach -tłumaczy 
dyrektor. Co więcej, nowa Izba Przyjęć została tak 
zaprojektowana i ułożona, aby pracujący personel miał 
wszystko w zasięgu ręki. 

-Pielęgniarka jest w stanie obserwować cho
rych na sali obserwacyjnej, ale również widzi pacjenta 
na izolatce -wyjaśnia dyrektor. 

NOWY SPRZĘT 

W nowo oddanej Izbie Przyjęć znajduje się spo-

ro nowego sprzętu. - Mamy nowe pompy infuzyjne, 
jeden kardiomonitor, dwa kolejne kardiomonitory 
przenieśliśmy z oddziału gin.-poł., nowy defibrylator, 
wózek transporotowo-kąpielowy i wiele innych. Część 
sprzętu przenieśliśmy ze starej Izby Przyjęć oraz z 
oddziału gin.-poł. -wymienia dyrektor. 

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE 
Podczas poniedziałkowej wizyty (27 lutego) 

ks. bpa Jana Wątrobę przywitał dyrektor Zbigniew 
Strzelczyk wraz ze szpitalnym kapelanem ks. Józe
fem Półchłopkiem. - Bardzo się cieszę, że mogę dziś 
wejść w progi tego szpitala, w takim pięknym kon
tekście i klimacie - powiedział ks. bp Jan Wątroba, 
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. - Dzięknję za 
nową cześć szpitala, kieruję ukłon w stronę włodarzy 
i dyrekcji, bo to jest piękna praca, która zasługuje na 
wielkie uznanie. Życzę wszystkim, którzy tworzą tę 
służbę zdrowia, dyrekcji, lekarzom, pielęgniarkom 
i salowym, abyście mieli świadomość, że jesteście 
przedłużeniem rąk miłosiernego Samarytanina. Trze
ba się cieszyć, że będziecie pracować w lepszych i 
godnych warunkach -dodał. - Gratuluję tego pięk
nego obiektu, jest tu wiele pomieszczeń, oby przy
czyniały się one do podnoszenia standardów. Izba 
Przyjęć to pierwsze miejsce, do którego trafia pacjent, 
gdy przychodzi do szpitala. Niech każdy odzyska tu 
upragnione zdrowie i zyska umocnienie -dodał ks. 
bp Jan Wątroba. 
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POTRZEBA WIĘKSZEGO 
ZAANGAŻOWANIA 

Starosta Kolbuszowski JózefKardyś podczas 
uroczystości zaznaczył, że Samorząd Powiatu Kol
buszowskiego dużą troską otacza Szpital Powiatowy 
w Kolbuszowej. - Jako Samorząd będziemy robić 
wszystko, aby szpital się rozwijał. Niestety nasz szpital 
nie ma zbyt wielu przyjaciół i tego żałuję, ponieważ 
bardzo bym chciał, żeby wszyscy byli zaangażowa
ni w jego rozwój, aby ten zakład, który jest jeden z 
największych zakładów pracy, z samej gminy Kol
buszowa pracuje tu ponad 330 osób, wzmacniał się i 
rozwijał. Jednak póki co szpital ma tylko środki jakie 
sarn wypracuje oraz fundusze przekazywane z budżetu 
Powiatu. Chcę jednak zapewnić, że jeśli zajdzie taka 
potrzeba, my nadal będziemy finansowo wspierać 
szpital -dodał Starosta. -Jednocześnie dziękuję le
karzom oraz całemu personelowi za wysoki poziom 
jaki reprezentują. Słowa podziękowania złożył również 
dyrektor Zbigniew Strzelczyk. - W imieniu całego 
szpitala dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Myślę, że 
od tej chwili w szpitalu będzie tylko lepiej. Jesteśmy 
szczęśliwi i mam nadzieję, że ta wizyta na długo po
zostanie w naszej pamięci -dodał dyrektor. 

Po uroczystym poświęceniu wszystkich po
mieszczeń Izby Przyjęć ks. bp odwiedził chorych, 
leżących na Oddziale Wewnętrznym. 

Barbara Żarkowska 

Reforma w szkołach ponadgimnazjalnych 
Od kilku miesięcy dyrektorzy, na

uczyciele oraz rodzice przyglądają się ja
kie zmiany niesie nowa reforma oświaty. 
W wielkim skrócie polega ona na likwi
dacji gimna,jów oraz wydłużeniu proce
su kształcenia na etapie ponadpodstawo-
wym. 

Co zmieni się dla ucznia? Czy nowe zmiany 
przyniosą więcej korzyści? Między innymi o to za
pytaliśmy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
w naszym powiecie. 

Zgodnie z nową reformą zmiany w oświa
cie rozpoczną się I września 2017, a zakończą w 
roku szkolnym 2022/2023. I września 2017 roku 
uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej 
staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. 
W ten sposób rozpocznie się wygaszanie gim
nazjów. Natomiast w roku szkolnym 20 18/2019 
gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. 

ZAMIAST SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
W miejscu wygaszanych gimnazjów funk

cjonować będzie 8-letnia szkoła podstawowa (w 
tym poziom wczesnoszkolny w klasach 1-4 oraz 
poziom gimnazjalny w klasach 5-8), po której 
uczeń będzie mógł wybrać: 4-letnie liceum ogólno
kształcące ( dzisiaj jest 3-letnie ), 5-letnie technikum 
( obecnie jest 4-letnie), 3-letnią branżową szkołę I 
stopnia, po której będzie mógł kontynuować naukę 
w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. 

OPINIE DYREKTORÓW 
Zmiany w szkolnictwie mają doprowadzić 

do stworzenia spójnej struktury organizacji szkół 
oraz wydłużenia okresu kształcenia, jak również 
wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie 

rówieśniczej. W konsekwencji ma to sprzyjać uzy
skiwaniu lepszych efektów kształcenia. Takie są 
założenia. O opinię na temat nadchodzących zmian 
zapytaliśmy dyrektorów obecnych szkół ponad
gimnazjalnych : Stanisława Olszówkę -dyrektora 
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni, Ryszarda Zielińskiego -dyrektora Ze
społu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz 
Dariusza Fusa -dyrektora Liceum Ogólnokształ
cącego w Kolbuszowej. 

POWRÓT DO LAT SO-TYCH 
Dyrektor ZSAE w Weryni Stanisław Ol

szówka twierdzi, że zmiany, które wprowadza 
nowa ustawa oświatowa, biorąc pod uwagę szkol
nictwo ponadpodstawowe, nie są złe. -Te zmiany 
oceniam raczej jako dobre. Na pewno będą one 
odczuwalne i bardzo korzystne dla uczniów tech
nikum, gdzie wydłużony zostanie proces kształ
cenia z czteroletniego na pięcioletni - zaznacza 
dyrektor Olszówka. - Do tej pory tak naprawdę 
nauka trwała tylko 3,5 roku, a to zdecydowanie 
za mało. Pięcioletnie technika to na pewno lepszy 
pomysł, ponieważ w cyklu pięcioletnim materiał 
jaki obowiązuje jest do zrealizowania i opanowania 
-dodaje. Stanisław Olszówka dodaje również, że 
obecne pięcioletnie technika to powrót do rozwią
zań, które obowiązywały przed ponad 50 laty. - W 
lutym 1953 r. szkoła została przekształcona na 
Państwowe Technikum Rolnicze o 5-letnim okresie 
nauczania -przypomina. 

CO ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI? 

Więcej niewiadomych natomiast rodzi 
sposób finansowania szkolnictwa. W obecnym 
roku bowiem ma zostać przygotowana ustawa o 

finansowaniu oświaty, która zróżnicuje subwencję 
oświatową na szkolnictwo zawodowe. Subwencja 
ma być wyższa dla tych placówek, które kształcą 
w zawodach oczekiwanych. Jak te zmiany mogą 
odbić się na naszych szkołach zawodowych? W 
tej kwestii dyrektor Stanisław Olszówka jest nieco 
bardziej sceptyczny. -Uważam, że trzeba poczekać 
na rozporządzenia, które będą regulować te spra
wy. Moim zdaniem jest za wcześnie na wszelkie 
spekulacje -mówi dyrektor Olszówka. Co więcej 
nasz rozmówca raczej w czarno-białych barwach 
widzi przyszłość szkół zawodowych. Zaznacza, 
że liczba uczniów w tego typu placówkach maleje 
z roku na rok. - Obecnie ok. I O procent uczniów 
uczęszcza do szkół zawodowych. Większość chce 
się kształcić w klasach maturalnych, także ta kwe
stia też może się różnie rozwinąć -dodaje. 

ŁATWIEJSZY START 

Ryszard Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych z Kolbuszowej proponowane zmia
ny w systemie oświaty również ocenia pozytywnie. 
- Biorąc udział w wielu debatach i konsultacjach 
z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Naro
dowej, Wojewódzkich Urzędów Pracy, przedsię
biorcami i dyrektorami szkół można powiedzieć, 
że wprowadzana reforma wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym -mówi. - Według zało
żeń to branża przemysłowa będzie czynnie uczest
niczyć w przygotowaniu podstawy programowej 
z przedmiotów zawodowych i wymogów egzami
nacyjnych na poszczególne kwalifikacje. Dzięki 
temu proces kształcenia zawodowego będzie od
powiadał realnym i aktualnym potrzebom rynku 
pracy, a absolwent szkoły będzie miał łatwiejszy 
start zawodowy -tłumaczy dyrektor Zieliński. 

---, 
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DOBRE ZMIANY 
Również zamiana dotychczasowej szkoły 

zawodowej na szkołę branżową I i II stopnia, to w 
ocenie dyrektora Zielińskiego, dobre rozwiązanie. 
- Szkoła branżowa I stopnia łączy na wczesnym 
etapie ucznia z zakładem pracy i dzięki temu 
oraz zwiększonej liczbie godzin praktycznej na
uki zawodu pozwala wcześniej z odpowiednimi 
umiejętnościami wejść na rynek pracy. Natomiast 
dwuletnia szkoła branżowa II stopnia pozwoli 
uczniom na kontynuację kształcenia na poziomie 
szkoły średniej technicznej. Do tej pory uczeń po 
ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej śred
nie wykształcenie techniczne mógł uzyskać tylko 
po ponownym rozpoczęciu nauki w czteroletnim 
technikum - wyjaśnia Ryszard Zieliński. 

NIE POWINNO BYĆ ŹLE 
Z dużym spokojem szef ZST podchodzi rów

nież do pomysłu dotyczącego zróżnicowanego finan
sowania oświaty. - W Zespole Szkól Technicmych 
wszystkie uruchamiane kierunki kształcenia były 
poprzedzone wnikliwymi badaniami rynku, dlatego 
zróżnicowanie subwencji oświatowej nie powinno 
wpłynąć negatywnie na finansowanie naszej pla
cówki - tłumaczy dyrektor Zieliński. Jednocześnie 
zapewnia, że szkoła jest przygotowana do wprowa
dzenia reformy oświaty. - Od wielu lat dzięki projek
tom unijnym i zaangażowaniu władz Powiatu unowo
cześniamy bazę dydaktycmą i uruchamiamy nowe 
kierunki kształcenia, które odpowiadają wyzwaniom 
i potrzebom współczesnego rynku pracy -dodaje. 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

ZA WCZEŚNIE NA OCENĘ 
Na ocenę wprowadzanych zmian póki co nie 

chce się natomiast pokusić Dariusz Fus, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. - O 
tym czy zmiany są korzystne będzie można dopiero 
powiedzieć po minimum dwóch latach funkcjo
nowania reformy - mówi dyrektor. - Na dzień 
dzisiejszy jest zbyt wiele niewiadomych, m.in. 
nie znamy nowych podstaw programowych. Wie
my jakie są założenia reformy: czteroletnie licea, 
zdobywanie wiedzy ogólnej z każdego przedmiotu, 
położenie nacisku na nauczanie języka polskiego i 
historii, wprowadzenie progu min. 30 proc. pkt. dla 
przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie 
rozszerzonym -będzie decydować o zdaniu lub nie 
matury poczynając od roku szkolnego 2022/2023 
- dodaje Dariusz Fus. 

SZKOŁA JEST PRZYGOTOWYWANA 
Jednocześnie dyrektor Dariusz Fus zapew

nia, że liceum cały czas przygotowywane jest do 
nadchodzących zmian. - Podejmujemy działania 
poprawiające bazę dydaktyczną i sportową. Zaku
piliśmy ponad 600 książek do biblioteki szkolnej 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy
telnictwa, doposażamy klasopracownie w tablice 
interaktywne, projektory, laptopy, komputery sta
cjonarne, pracujemy nad projektem strzelnicy, na 
której znajdować ma się 1 O stanowisk do strzelania 
dynamicznego oraz 3 stanowiska do strzelania 
statycznego, jak również przygotowujemy pro
jekt Orlika lekkoatletycznego. Ponadto zgodnie 

z zapowiadanym projektem MEN pracujemy nad 
utworzeniem laboratoriów przedmiotowych: bio
logicznego, fizycmego, geograficznego i chemicz
nego - wymienia dyrektor. 

Barbara Żarkowska 

ZARZĄD POWIATU 
W KOLBUSZOWEJ 

PODAJE DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI, ŻE 
na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)wywieszony 
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 1 O 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przema
czonych do oddania w użytkowanie wieczyste w 
trybie przetargowym. Wykaz ten został również 
zamieszczony na stronach internetowych: 

(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kol
buszowski.pl Strona BIP - Powiat Kolbuszow
ski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w 
nieruchomości można uzyskać w Starostwie Po
wiatowym w Kolbuszowej ul.11  Listopada 1 O, 
pok. 214. tel. ( 17) 7445 732. 

Kolbuszowa, dnia 08.03.201 7 r. 

Z obrad sesj i  Rady Powiatu Ko l buszowskiego 
BEZPIECZEŃSTWO POWIATU 

W ZAKRESIE OCHRONY 
PRZĘCIWPOŻAROWEJ 

Informację o stanie bezpieczeństwa po
wiatu kolbuszowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej przedstawił na lutowej sesji 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego (23 lutego), 
komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kol
buszowej st. bryg. Florian Pelczar. 

Wynika z niej, że w 2016 r. Komenda PSP 
w Kolbuszowej odnotowała ogółem 582 zdarzeń, 
z czego 149 stanowiły pożary, 420 - miejscowe 
zagrożenia i 13 - alarmy fałszywe. Dla porównania 
w 2015 r. do tego typu zdarzeń doszło 654 razy, 
w tym: 249 stanowiły pożary, 39 1 - miejscowe 
zagrożenia oraz 14 - fałszywe alarmy. Spadek licz
by zdarzeń nastąpił więc o 11 proc., zaś odsetek 
pożarów spadł o 40,2 proc. Wzrost nastąpi! w tzw. 
miejscowych zagrożeniach, których w 2016 r. od
notowanych zostało o 7,4 proc. więcej. 

Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie 
gminy Kolbuszowa -282, dalej znalazła się gmina 
Majdan Królewski - 93. 

St. bryg. Florian Pelczar podczas posiedzenia 
poinformował zebranych o zmianie, jaka nastąpiła 
na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowe
go PSP w Kolbuszowej. Od I marca 2017 r. funkcję 
tę sprawuje bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeden. 
Zastąpi! on bryg. Marka Babulę, który 21 lutego br. 
zakończy! służbę w PSP w Kolbuszowej. 

INFORMACJE POLICYJNE 
Jednym z prelegentów, podczas lutowej 

sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, był ko
mendant Komendy Powiatowej Policji w Kol
buszowej insp. Stanisław Babula. Przedstawił 
on ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku pu
blicznego na terenie powiatu kolbuszowskiego 
za 2016 rok. 

Z przedłożonej informacji wynikało, iż w ubie
głym roku w kolbuszowskiej KPP wszczętych zostało 
592 postępowań przygotowawczych. Liczba ta była 
niższa w porównaniu do 2015 r. o 47 dochodzeń. 

INTERWENCJE 
Natomiast, jeśli chodzi o liczbę interwencji, 

to tych policjanci KPP w Kolbuszowej w 2016 r. 
podjęli w sumie 10 379. Z danych wynika, że śred
ni czas na zdarzenie wyniósł 9 minut i 9 sekund, w 
tym interwencji zgłoszonych przez mieszkańców: 

- w terenie miejskim podjętych zostało 1169 
(w 2015 r. - 1320). Średni czas reakcji na zdarzenia 
wyniósł 5 minut 40 sekund. 

- w terenie wiejskim podjętych zostało 2 362 
(22015 r. -2 1 87). Średni czas reakcji na zdarzenie 
wyniósł 9 minut 18 sekund. 

,,DROGÓWKA'' 
W ubiegłym roku policjanci Wydziału Pre

wencji i Ruchu Drogowego ujawnili w sumie 
6 431 wykroczeń, przeprowadzili 91 O czynności 
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, nało-

Od 1 marca 201 7 r.funkcję Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Kolbuszowej sprawuje bryg. 
mgr inż. Krzysztof Samojeden. Zastąpił on na tym 
stanowisku bryg. Marka Babulę, który 21 lutego br. 
zakończył służbę w PSP w Kolbuszowej. 

żyli 3 791 mandatów i zastosowali 1 785 pouczeń 
wobec sprawców wykroczeń. 

Ogółem w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie 
izolowanych zostało do wytrzeźwienia 99 osób. 

WYPADKI I KOLIZJE 
W 2016 r. na terenie powiatu kolbuszowskie

go doszło do 418 zdarzeń drogowych, w tym: 27 
wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, 
a 36 zostało rannych oraz 391 kolizji drogowych. 

cd. na str. 16  
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cd. ze str. 15 
Z danych wynika, że najczęściej do wypadków 
dochodziło w lutym, sierpniu oraz wrześniu. 

BEZPIECZNY POWIAT 
Komendant KPP w Kolbuszowej insp. Stani

sław Babula podsumowując stwierdził, iż w 2016 
roku większość priorytetów i mierników została 
osiągnięta, a powiat kolbuszowski, biorąc pod 
uwagę uzyskane dane, jest jednym z bezpiecz-

niej szych rejonów województwa podkarpackiego. 
- Wskaźnik zagrożenia w 2016 r. przestępczością 
na 1 O tys. mieszkańców wyniósł 80,5, co klasyfiku
je naszą jednostkę na 4. miejscu w województwie 
- dodał komendant. 

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ 

Starosta Kolbuszowski JózefKardyś podzięko
wał komendantowi PSP w Kolbuszowej oraz KPP w 
Kolbuszowej za dbanie o utrzymanie właściwego po-

Radn i  uchwa l i l i  s ieć szkół 

ponadg imnazja l nych i specja l nych 
Radni Rady Powiatu Kolbusww

skiego podjęli uchwalę w sprawie dosto
sowania sieci szkól ponadgimnaąalnych 
i specjalnych do nowej reformy szkolnic
twa. Decyąa ta zapadła podczas lutowej 
sesji Rady Powiatu (23 lutego). 

Ważniejsze zmiany polegają na: 
- przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodo

wej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Tech
nicznych w Kolbuszowej na Szkołę Branżową 
I stopnia. Swoje funkcjonowanie Szkoła Bran
żowa I stopnia rozpocznie 1 września 2017 r. 

- przekształceniu 4-letniego Technikum, wcho
dzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych 
na Technikum 5-letnie. Pięcioletnie Techni
kum po raz pierwszy zafunkcjonuje 1 września 
2019 r. 

dowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Agrotechniczna-Ekonomicznych w Weryni na 
Szkołę Branżową I stopnia. Swoje funkcjono
wanie Szkoła Branżowa I stopnia rozpocznie 
I września 2017 r. 
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ziarnu bezpieczeństwa w powiecie kolbuszowskim. 
- Wy nie pracujecie, wy służycie -mówił Starosta 
Kolbuszowski. Podkreślił, że rzetelna i sumienna 
służba policjantów oraz strażaków powoduje, że 
mieszkańcy mogą czuć się bezpiecmie. - Dziękuję 
wszystkim funkcjonariuszom i życzę, abyście po każ
dej akcji wracali szczęśliwie. Jeszcze raz dziękuję za 
owocną współpracę -dodał Starosta Kolbuszowski. 

Barbara Żarkowska 

- przekształceniu 4-letniego Technikum, wcho
dzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicz
na-Ekonomicznych w Weryni na Technikum 
5-letnie. Pięcioletnie Technikum po raz pierw
szy zafunkcjonuje 1 września 2019 r. 

- wyodrębnieniu Szkoły Podstawowej Spe
cjalnej ( ośmioletniej) oraz Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy. Placówki te swoje 
funkcjonowanie rozpoczną 1 września 2017 r. 

Opr. B. Żarkowska 

- przekształceniu 3-letniego Liceum Ogólno
kształcące w Kolbuszowej na 4-letnie Liceum. 
Szkoła w nowym trybie rozpocznie kształcenie 
w roku szk?lnym 2019/2020. 

- przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawo-
Podczas lutowej sesji radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego podjęli uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowej reformy szkolnictwa. Fot. B. Żarkowska 

Zapraszamy do udziału 
w Konkursie Wielkanocnym! 

Już po raz XIII, wspólnie z Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuswwej, organizu
jemy Powiatowy Konkurs na Ludowe Ozdo
by Wielkanocne. 

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze 
szkół: podstawowych -I kategoria wiekowa, gim
nazjalnych - II kategoria wiekowa oraz ponadgim
nazjalnych - III kategoria wiekowa z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. 

KATEGORIE TEMATYCZNE 

Podczas Konkursu obowiązują następujące 
kategorie: 1) pisanki; 2) serwetki, wycinanki do 
koszyczka; 3) stroik świąteczny; 4) palmy. Palmy 
oceniane będą w dwóch kategoriach: palmy trady
cyjne ( do 50 cm)-wykonane indywidualnie; palmy 
inspirowane tradycyjnymi wzorami (powyżej 50 cm) 
- wykonywane grupowo. 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

Pisanki należy wykonywać w technikach: bati
kowej, wyskrobywanej lub mieszanej. Z kolei serwet-

ki do koszyczka mogą być wycięte z półpergaminu 
jako wycinanka albo wykonane na szydełku. Jeżeli 
chodzi o stroik świąteczny, to najlepiej, by zawierał 
elementy, takie jak: koszyk, pisanki, gałązki wierzby, 
barwinku i inne naturalne materiały. 

POBUDZENIE INWENCJI TWÓRCZEJ 
Celem naszego konkursu jest zainteresowa

nie dzieci i młodzieży ludową tradycją Lasowiaków, 
zachęcenie ich do samodzielnego poszukiwania wia
domości na ten temat, ochrona przed zapomnieniem 
dziedzictwa kultury ludowej własnego regionu oraz 
pobudzenie inwencji twórczej. 

DO KOŃCA MARCA 
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Prace 

(maksymalnie 2 szt. od jednego ucznia) oraz listę 
zbiorczą uczestników z danej szkoły należy dostarczyć 
do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, pokój 
308 - Promocja i Kultura Powiatu Kolbuszowskiego 
lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kol
buszowej, ul. 1 1  Listopada 1 O, 36-100 Kolbuszowa. 

Barbara Żarkowska 

Panu 

HENRYKOWI WOJDYŁO 

Radnemu 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIA 

składają: 
Starosta, Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady, 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej 

.e.t!�S!.2?� 
• 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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Fotorelacja z przebiegu V Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Sołtysa Raniżowa, 
który odbył się 21 stycznia 2017 roku 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej 

BAL POSTACI Z BAJEK 

Bajki i baśnie zawsze kojarzą nam się z dzieciństwem. Wszyscy chętnie 
do nich wracamy, a dzieci uwielbiają słuchać i oglądać tradycyjne stare bajki i 
baśnie. W przedszkolu cały tydzień poświęcony był poznawaniu znanych i mniej 
znanych utworów z dziecięcej półeczki. Przedszkolaki miały okazję, by w zaba
wach wcielić się w Kopciuszka oddzielającego groch od fasoli, w Czerwonego 
Kapturka spotykającego wilka, czy w królewnę Śnieżkę. Kulminacją tych zabaw 
był bal, w trakcie którego wszyscy poprzebierali się za postacie z bajek i baśni. 
Dzieci wspólnie bawiły się przy piosenkach z bajek. Zabawa była wyśmienita. 

Cały tydzień poświęcony był poznawaniu znanych i mniej znanych utworów 
z dziecięcej półeczki. 

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM 

Od początku roku w ochronce zachęcano Rodziców do tego, by odwie
dzali przedszkole i czytali dzieciom książeczki. Obecnie do tej akcji zapro
szono starsze rodzeństwo przedszkolaków. Spotkanie ze starszą koleżanką 
- siostrą Martynki G.- która w bardzo ekspresyjny sposób czytała dzieciom 
książkę o małym dinozaurze wywarło na nich duże wrażenie. Dzieci nie mogą 
się doczekać, kto następny ich odwiedzi. 

� .... 
Spotkanie ze starszą koleżanką - siostrą Martynki G.- która przeczytała w 
bardzo ekspresyjny sposób dzieciom książkę o małym dinozaurze. 

WIZYTA W KSIĘGARNI 

Dzieci uwielbiają książki. W przedszkolu dowiedziały się, w jaki sposób 
i z czego wytwarzany jest papier, jakie są etapy powstawania książki. Aby 
zobaczyć, gdzie można je nabyć wybrały się z wizytą do księgami NOVA 
w Kolbuszowej. Dzięki uprzejmości pracujących tam pań, zobaczyły jak 
wygląda wnętrze księgami, z jakiej dziedziny można kupić książki, a także 
dowiedziały się na czym polega praca księgarza. Wysłuchały również wier
sza czytanego przez panią tam pracującą i odgadywały zagadki. Wszystkie 
obiecały wrócić w najbliższym czasie z rodzicami. 

Przedszkolaki z wizytą w księgarni „ Nova " w Kolbuszowej. 

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU 

Dnia 22 lutego br. przedszkole odwiedził teatr „Eden" z Wieliczki. 
Przybył z przedstawieniem pt. ,,Prawdziwy skarb". 
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Przedszkole odwiedzi! teatr „ Eden " z Wieliczki, który przybył z przedstawie
niem pt. ,, Prawdziwy skarb ". 

W barwny i bardzo ciekawy sposób aktorzy przybliżyli dzieciom, za 
czym człowiek w życiu goni, czego szuka, a co tak naprawdę się liczy. Naj
ważniejszym a zarazem tytułowym skarbem okazała się być Rodzina i dzieci 
zgodnie orzekły, że to jest szczera prawda. 

DZIEŃ KOTA 

27 luty to dzień kota. W tym dniu odwiedził przedszkole nieco
dzienny gość -kot o imieniu Miga. Wiele radości sprawiła dzieciom moż
liwość pogłaskania kota. Przedszkolaki dowiedziały się jak należy się nim 
opiekować, jak go pielęgnować, czym karmić. Poznały wiele ras kocich, a 
także same wcielały się w kotki podczas licznych gier i zabaw. 

Przedszkole odwiedzi! niecodzienny gość - kot o imieniu Miga. 

GÓRNICZY TRUD 

Przy okazji rozmów na temat czasów prehistorycznych, kiedy 
żyły dinozaury i rosły potężne paprocie z których powstał później 
węgiel , przedszkolaki poznały na czym polega praca górnika. Dzieci 
miały możliwość zobaczenia galowego munduru górniczego, poznały 
etapy powstawania węgla, do czego jest wykorzystywany węgiel, a 
także trud górniczej pracy. Wspólnie tańczyły do śląskiej melodii 
„Grozik", a na koniec malowały węglem drzewnym tunele w kopalni 
oraz górnicze czapki. 

Przedszkolaki poznały pracę górnika. 
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D o b ry teatra l ny wieczór 

w Ko l b uszowej G ó rn ej 
W sobotę 18 lutego 2017 mieliśmy przyjemność obejrzenia 

z talentem zagranej w skromnych warunkach filii Miejskie
go Domu Kultury w Kolbuswwej Górnej sztuki Włodzimierza 
Perzyńskiego „Polityka" .  

Komedię przedstawił Studencki Teatr Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Napisana w trudnych czasach two
rzenia się państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, komedia opowiada 
z humorem o patologii polityki tamtych czasów. Żywo reagująca współczesna 
publiczność, wyraźnie znajduje odniesienie do etyki obecnej polityki. 

Wydarzenie teatralne było możliwe dzięki Marii Łach z Podkarpackiej 
Rodziny Radia Maryja w Rzeszowie i księdzu proboszczowi Lucjanowi Szu
mierzowi. Propozycja spektaklu zaskoczyła kolbuszowian, pomysłodawcy 

pomogli, wkładając mnóstwo pracy w organizację co sprawiło że obydwa 
spektakle odbyły się przy pełnej widowni. Pomogły panie z miejscowego 
KGW z prezeską Danutą Olszowy, nie zabrakło pomocy strażaków komen
danta Józefa Kicińskiego. Okazało się że aktorzy wraz z reżyserem ojcem 
Dariuszem Drążkiem to mili i kontaktowi ludzie, na dodatek z niezłym 
apetytem (zaspokojonym przez lasowiackie gosposie). Młodzi aktorzy z 
kolei z sukcesem zaspokoili apetyt publiczności na dobry teatr. Gwoli 
sprawiedliwości należy dodać, że zainteresowanych spektaklem było dużo, 
dużo więcej niż miejsc na sali. Wszyscy pierwsi zapobiegliwi, zainteresowani 
obejrzeli przedstawienie bez problemu. Widownia bardzo dobrze oceniła 
występ amatorskiej trupy i przesłanie obyczajowe humoreski. Po prostu 
Dobry Teatralny Wieczór. 
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1 25 WYSTAW W ARTYSTYCZN EJ 
KAWIARN I STARB U C KS 

Kiedy dziesięć lat temu, w dawnym, ponad stuletnim, 
historycznym budynku Chopin Theatre przy 910 Manhat
tan Avenue na Greenpoincie otwierano kawiarnię Star
bucks szukałem miejsca na regularne wystawy sztuki. 

Dobrym dla nich miejscem mogła być biblioteka publiczna przy 
Norman Ave., czy przestronne wnętrze Citibanku ... Ale gdy zobaczy
łem w Starbucksie puste haczyki wystawowe na linkach, zapragnąłem 
właśnie tam zawiesić obrazy. 

Z niecierpliwością oczekiwałem decyzji menadżerki 
kawiarni, dotyczącej mojej propozycji wykorzystania tego 
miejsca dla eksponowania sztuki. 

Po otrzymaniu pozwolenia, szczęśliwy, w ciągu godziny 
przywiozłem z domu swoje pejzaże i tak otworzyłem pierw
szą wystawę na początku lipca 2007 roku. 

Później byli Emocjonaliści, Polacy, Amerykanie, artyści 
z Nowego Jorku, Polski i świata. Przez 1 0  lat zorganizowałem 
125 wystaw. N{ 'początku miałem pewne opory: czy miejsce 
jest odpowiednie, bo sztuka z zapachem kawy mogła źle się 
kojarzyć. Teraz wiem, że wybór był trafny. Artyści chętnie 
dawali swoje najlepsze prace do kawiarni. Na wiekowej, 
ceglanej ścianie zawieszałem obrazy, grafiki, ilustracje, ry
sunki, fotografie i plakaty. Te ostatnie (Rafała Olbińskiego) 
były tematem setnej wystawy. Oczywiste było dla mnie, że 
promował będę również kolbuszowian. W ekspozycjach brali 

Z.NOWOSADZKI A.SKOWRON 

"SYNERGY OF PAINTINGS" 

AUGUST i SEPTEMBER 2015 

udział: Maksymilian Starzec, Anna Zatorska, Kinga Kolouszek, Katarzyna Cesarz, 
Wojciech Trzyna, Jan Mazurkiewicz, Józefa Czachor i Marcin Lubera. 

Galeria sztuki w „moim" Starbucksie jest wyjątkowa, bo o ile wiem, nigdzie 
nie działają podobne. To również jedne z nielicznych miejsc w Nowym Jorku, gdzie 
od lat nieprzerwanie eksponuje się polską sztukę. ,,Polska Galeria" ma swoich stałych 
widzów i przyjaciół. Jest obecna w mediach a większość odbiorców artystycznego 
przekazu to młodzi Amerykanie. 

Mimo, że l O lat mojego wielkiego i niezłomnego zaangażowania w organi
zowanie wystaw, dla jednych wyglądać może na szaleństwo, dla mnie stanowiło 
wielką pasję. 

W sierpniu tego roku, z nadzieją na kontynuowanie wystaw w coraz bardziej 
amerykańskim i nowoczesnym Greenpoincie przekazuję opiekę nad artystycznym 
Starbucksem Joasi Sztencel, absolwentce krakowskiej ASP. 

-Janusz Skowron, Nowy Jork 
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Markus Kac - oprawca z Podkarpacia 
Markus Kac urodził się 30 listopa

da 191 Sr. w Świlczy kolo Rzeswwa. W 
1939r. znalazł się w zajętym przez Armię 
Czerwoną Lwowie. Dopuścił się wówczas 
krytycznej opinii o propagandowym .fil
mie sowieckim i za to został wywieziony 
do Kazachstanu, ale to nie przeszkodziło 
mu, by zarazić się komunizmem. 

Wrócił do Polski z II Armią generała Świer
czewskiego. Po wojnie awansował na naczelnika 
wydziału śledczego gdańskiej bezpieki. Później 
ciężko pracował utrwalając władzę ludową w Sta
linogrodzie na Śląsku, bo tak po śmierci Stalina 
nazywały się Katowice do l 956r. Gdy Kac praco
wał jeszcze w gdańskiej bezpiece, miał miejsce 
pożar zakładów metalowych „Zamech" w Elblągu, 
który znalazł swój finał w I I I  RP. Pożar ten zbiegł 
się w l 949r. z plenum KC PZPR, na którym Bierut 
skrytykował gdańską bezpiekę za nieudolność. 
UB postanowiło na siłę udowodnić, że jest ak
tywne i wysłało do Elbląga spec grupę na czele z 
Humerem. W tej grupie znalazł się i Markus Kac. 
Grupa Humera szybko znalazła winnego podpa
lenia „Zamechu" w osobie strażnika tych zakła
dów. Materiał dowodowy wymusił oficer śledczy 
Markus Kac, w którym strażnik miał dokonać 
podpalenia na polecenie francuskiego konsula. W 
czasie śledztwa Markus Kac znęcał się bestialsko 
na tym strażniku. W I I I  RP sprawa strażnika i 
Markusa Kaca znalazła finał w sądzie. W I 992r. 
prześladowany strażnik i sześciu pracowników 

byłego „Zamechu" wniosło sprawę do sądu. Tym 
razem oskarżonym był funkcjonariusz PRL-u, a 
poszkodowanym strażnik - jego ofiara. Sędzi
wy ubek wszystkiemu zaprzeczał, ale sąd nie dał 
temu wiary i w 1 996 r. skazał go w tzw. procesie 
,,parszywej dwunastki Humera" na 6 lat więzienia. 
Ten spektakularny w I I I  RP proces „parszywej 
dwunastki Humera" pokazał, że oprawcy PRL-u 
nie mogą się czuć bezkarnie. Oskarżonym w nim 
był sam sadysta Adam Humer i 11 innych funk
cjonariuszy PRL -owskiej bezpieki ( stąd nazwa 
,,parszywa dwunastka Humera"), tj. Adam Humer, 
Eugeniusz Chimczak, Jan Dąbrowski, Markus 
Kac, Mieczysław Kobylec, Eugeniusz Kwasek, 
Roman Laszkiewicz, Leon Mido, Jan Pugacewicz, 
Tadeusz Szymański, Tadeusz Tomporski i Wiesław 
Trutkowski. Wszyscy oni trafili do więzienia z 
wyjątkiem Markusa Kaca, który ze względu na 
zły stan zdrowia do końca swoich dni cieszył się 
wolnością. Ten kat-wirtuoz, jak nazywali go więź
niowie, w czasie procesu okazało się, że jeszcze 
po 1989r. przebywał w Polsce na nieaktualnych 
sowieckich dokumentach. Markus Kac zmarł 5 
listopada 2005r. i został pochowany na cmenta
rzu żydowskim w Katowicach. Natomiast szef 
„parszywej dwunastki" Adam Humer otrzymał 
wyrok I O lat więzienia, a sam wyrok skomentował 
opluciem kamery telewizyjnej. Ten prześladowca 
żołnierzy wyklętych, Stanisława Skalskiego- le
gendy naszego lotnictwa, przesłuchiwał więzione 
kobiety przy pomocy nahajki zakończonej metal o-

wą kulką oraz drutem kolczastym. Bił je po pier
siach i kroczu. Zmarł w 2001 r. w czasie przerwy w 
odsiadce. Wszystkich zainteresowanych tym tema
tem odsyłam do publikacji Tadeusza Płużańskiego. 
Większość oprawców przedstawionych w publika
-cjach Płużańskiego uniknęła odpowiedzialności 
(,,parszywa dwunastka Humera" jest wyjątkiem) 
i cieszyła się długim życiem oraz wysoką emerytu
rą. Dzisiaj byli funkcjonariusze PRL-u nie wyżyją 
za 2000 zł. Ja piszący te słow� l_!Ważam, że to i tak 
za dużo, a przyznanie im emerytury socjalnej by
łoby obrazą tych, których srodze doświadczył los. 

Stanisław Gorzelany 

P i kn i k  s portowy i półmaraton „ B iegam i wsp ie ram"  
20 maja z Kolbuszowej wystartuje 

półmaraton „Biegam i wspieram". Or
ganizuje go Fundacja Centrum Animacji 
Społecznej w Cmolasie oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas Diece;ji Rze
swwskiej w Kolbuswwej przy współpracy 
Gminy Kolbuszowa i Głogów Małopolski. 
Impreza może zgromadzić nawet trzy ty
siące osób. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć piknik 

.-. ' 

sportowy z licznymi atrakcjami m.in. dmuchane 
zjeżdżalnie i ścianka wspinaczkowa, przejażdżki 
konne, kącik maluszka, wystawa prac artystów i 
ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne, 
zawody sportowe. 

Start maratonu będzie na stadionie w Kolbu
szowej. Meta w Centrum Promocji Natura 2000 w 
Budach Głogowskich, gdzie odbędzie się również 
piknik. 

1 

Impreza jest częścią kampanii „Wszyscy róż-

P ó  

g 1 p l  

K o l b u s z o wa - Bu d y  G ł o g o wsk i e  

2 0  2 0 17 

,�� \ .!:. � 

ni  - wszyscy równi" mającej na  celu przeprowadze
nie z udziałem wolontariuszy szerokiej Kampanii 
na rzecz Promowania Pozytywnego Wizerunku 
Osób Niepełnosprawnych. 

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane 
będą do l O maja. W tym celu wypełnić trzeba 
formularz elektroniczny dostępny na stronie http:// 
timekeeper.pl, a także wpłacić wpisowe� 

�entrum 
połeczn 
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BAD M I N TO N I S C I NA PO D I U M  
W dniachl0-12 marca zawodnicy 

Startu Widełka w składzie Paweł Ko
pański, Konrad Ploch , Szymon Maciąg 
wzięli udział w kolejnym turnieju rangi 
Grand Prix Polski, tym razem w Su
wałkach. Cala ekipa zdołała wywalczyć 
miejsca na podium. 

W grach finałowych wystąpił dwukrot
nie Konrad Płoch, w grze mieszanej z Dorotą 
Matysiak (KS Hubertus Zalesie Górne) oraz w 
grze podwójnej z kolegą k lubowym Pawłem 
Kopańskim. Zdobywając dwa srebrne medale. 
Młodszy reprezentant Startu Widełka Szymek 
także stanął na podium, w grze mieszanej z Zu
zanną Luban i w grze pojedynczej zdobywając 
dwa brązowe medale. 

I! 
LCi! l a  r a k  

RESTAURAdA 

Przed nami kolejne ważne starty naszych 
zawodników, w Kępnie na Mistrzostwach Polski 
Województw Drużyn Mieszanych do gry stanie 
Paweł, Konrad w kategorii junior i Szymek w 
kategorii młodzik. W ostatnim tygodniu marca 

od 23 do 25 zawodników „Startu" będzie można Yonex Polish Open 20 17 w Warszawie, w grach 
oglądać na dużym turnieju międzynarodowym wystąpią Katarzyna Kutacha i Konrad Płoch. 

ERGO warta. 
HESTIA 

�� 

lnterRisk IC 
VIENNA INSURANCE GROUP 

� 
GENERALI 

Proama Gothaer 

Piotr Surowiec 

Allianz ® 

36-1 00 Kolbuszowa, ul . Kościuszki 1 2  (okok Urzędu Skarbowego), tel . (1 7) 22 71 588 

36-050 Sokołów Młp., u l .  Rynek 1 4, tel .  (1 7) 77 1 3  21 

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

e-mai l :  poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczenia.eu 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, u l .  Handlowa 2 

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

Badania techniczne pojazdów: 
Czynne pon iedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3  �=====�>--

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 ciągn ików roln iczych oraz 
samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, 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 etyl ina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje si lnikowe • przekładniowe 

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

• Sprzedaż materiałów 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!!! 

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

O PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

• DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt -
AGD.RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora" - Poście l ,  Ręczn iki , Usługi 
Foto . 
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki , 
dodatki krawieckie 

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

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

• l i  PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatolog i i  , Lekarze Specjal iści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabil ita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z N FZ 

16\iia �k\SZAMY 
www.sklepy.orzech .com . pl  
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Z. e. U .  H .  

ADAM FORYŚ 
KOLBUSZOWA, UL. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA U L .  RZESZOWSKIEJ} 

TEL./FAX 1 7  22 73 047 
KOM 51 0 463 899 

O FERUJ E :  
MARKOWE PŁYTKI CERAMICZNE 

SYSTEMY DOCIEPLEŃ 

(GREINPLAST, CERESIT) 

BETON Z TRANSPORTEM 

ZAP RASZA MY 

W GODZ. 7oo - 1 7°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

!JJwt �tawutja 
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. fi isa rkad i usz.com 

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

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZYJĘĆ: 
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 fotografowanie wszelkich uroczystości 

• fotoksiążki , a lbumy tradycyjne ze zdjęciami  

PROMOCYJNE CENY � _ _  . 
N� WYKONYWANIE ZDJĘĆ! ! !  ' 1 1�JC� 

�Woiska Polskiego91, 

Jan Cichoń r � tODD� "' -

li S:JVDI0\ l�9
r
!�oo 

�...,,_ � \:. _ _ _ _ _  [l/7 

lo!:::((ile::::-.... 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

36-100 Kolbuszowa. ul. Vltoiska Polskiego 10 
tel. 17/ 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. 

Spnedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków 
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 1 3.00 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! 11 

M i ej sce  

n a  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 

I d 
Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J . Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 

P.rzeg ą 17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny · Adam JAROSZ, IStanislaw Bujak, I I Halina Dudzińska I Dorota Gorzelany, 
Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO _S.A. NRB 

A all KOLBUSZOWSKI 21124026271 111 000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" SC, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21 ,  tel. 1 7  22 70 230, e-marl: siudro@ 

V '111' 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 dociepteniowe • 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 

ODDZIAŁY: 
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 

I �A 
CHEMIA BUDOWLANA • _,,_ � 1sover �"PAROC � @[;]!JD[]][;){]LfI? W1enerberger "'-./ <łl!ililllw �/ __ _____. 

FREX 
[ł]KJlRCHER 

www.frex. pl 

_. CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  

· • posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • biur • hal 

u l .  Tarnobrzes ka 67 

36-1 00 Ko l buszowa 

te l .  501 456 002 

36· 1 OD  Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14  
tel./fax 1 7  22 73  200, kom. 605 281 968 

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

..,......--.,...,.,.,.,,........,....-r,-....., R'R·O,F.E'.S:J�O.N 'A'UN!i( 
M:O�N1I1A�Ż1i 

ff)A' R' K� I E iTL0:W/ 
I �C;H�QJt� 

D�R,E1W1N l 'A'N�YlC:HI 



SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ EMY: 

• pasy klinowe • łożyska • tuleje • 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 

�wm:fł. .;r., om.pl 

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 




