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'l(_p(6uszowa

12. 00 :A1.sza Święta w 'l(o{egiacie pw. Wszystkjcli Świętycli

13.00 SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
Wspó{na modutwa, opfate� potrawy wigi{ijne przygotowane
przez organizatorów, fi..p{ędowanie,
Oprawa muzyczna:
qrupa Po{liforystyczna Seniorów "Ziemia <Podk,arpac�" z 'l(o{6uszowej
Zespóf Szfi..pfy <Podstawowej nr 2 w 'l(o{6uszowej
Vczniowie k,fasy wok,a{nej - 9vl_ariofi Szypufa
:A1.uzyczna niespodzian� w wyfi..pnaniu Orkjestry (J)ętej
:A1.ie.Jskjego (J)omu 'l(uftury w 'l(o{6uszowej
(J)odatfi..pwe atraks.Je
Szopk,a, 'l(iennasz Świąteczny,
Święty :A1.ifi..pfaj
Zapraszamy do wspó{nego spędzenia czasu
w św14tecznym nastroju

WSPÓŁORGANIZATORZY

Organizatorzy:
Burmistrz Kolbuszowej, Miejski Dom Kultury, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, Spółdzielnia Socjalna "Smak", KGW
z Nowej Wsi, Kolbuszowej Górnej, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Fundacja "Serce", Caritas, Zarządy Osiedli nr 1,2,3, Akcja Katolicka, Kolbuszowskie Kolo Kobiet, Grupa Folklorystyczna
Seniorów „Ziemia Podkarpacka", Martins Marcin Szypula, Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu- Samopomoc Chłopska, Piekarnie - Józefa
Magdy, Jana Stobierskiego, Witolda Węgrzyna, Spółka Komunalna, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Mariola Szypuła-trener wokalny, Zielone Ogrody-Magdalena Miloś-Zygora
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Zbadane dziedzictwo kulinarne
20 grudnia 2017 r. odbędzie się uroczyste spotkanie promocyjne poświęcone
zakończeniu prac nad badaniami tradycji
kulinarnych Puszczy Sandomierskiej.

O godz. 12.00 w szkole z Trzebosi modera
torka prof. dr hab. Katarzyna Smyk rozpocznie
podsumowanie kilkunastomiesięcznych badań
nad kuchnią mieszkańców terenów położonych
w widłach Wisły i Sanu oraz promocję książki
pt. ,,Puszcza Sandomierska od kuchni. Między
tradycją a współczesnością".
Badania nad kuchnią lasowiacką, które prze
prowadzili pracownicy Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej zostały zebrane i wydane w
postaci eleganckiej publikacji. Książka, o której
będzie mowa, jest skarbnicą wiedzy na temat tego,
jak przez pokolenia kształtowała się tradycja kuch
ni lasowiackiej oraz jak wygląda ona współcześnie.
Publikacja zawiera wiele artykułów dotyczących
przyzwyczajeń żywieniowych mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, tego, jak pochodze-

nie społeczne wpływało na to, co pojawiało się
u Lasowiaków na stołach, co jedli biedni, a co
bogaci, co wypełniało garnki na przednówku, co
w czasie karnawału, podczas świąt Wielkiej Nocy
i Bożego Narodzenia, przy weselisku, urodzinach
czy imieninach ...
Na końcu książki dołączony jest także - na
deser - wybór tradycyjnych receptur. To dla tych
pasjonatów puszczańskiej małej ojczyzny, którzy
jej tradycję pragną wprowadzać w życie w najbar
dziej dosłownym znaczeniu tego wyrażenia - czyli
na rodzinne stoły i do talerzy.
Oto plan spotkania:
12.00 rozpoczęcie spotkania/ Jacek Bardan
- dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu
szowej
12.1O „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców
dawnej Puszczy Sandomierskiej" - założenia pro
jektu I Urszula Rzeszut-Baran
12.30 Projekcja fragmentów filmu dokumentacyjnego „Pieczywo obrzędowe"

12.50 „Ku
Muzeum
linarne przysma
Kultury Ludowej
ki z gminy Rado
w
Kolbuszowej
myśl nad Sanem"
- o promocji produktów tradycyjnych/ Leokadia Gugała, Teresa Lachowska
13.10 „Puszcza Sandomierska od kuchni.
Między tradycją a współczesnością" - refleksje
redaktora nad publikacją/ dr Izabela Wodzińska
13.30 Dyskusja
14.00 Degustacja potraw tradycyjnych przy
gotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z
Wydrzy i Chwałowic
Muzeum serdecznie zaprasza na to spotkanie!
szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96 w. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.p

Kolejny sukces ucznia z Weryni

Radek Rębisz uczeń z ZSA-Ew Wery
ni został wicemistrzem województwa pod
karpackiego z wiedzy z zakresu bhp.

cenne nagrody
ufundowane przez
sponsorów.
Zakres te
matyczny wiedzy
jaką wykazywali
się tegoroczni fi
naliści obejmował:
- zagadnienia
bezpieczeń
stwa i higieny
pracy w go
spodarstwach
- wiadomości z
zakresu głów
nych zagrożeń
występują
cych w go
spodarstwach
-p r z e p i s y
prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy
- zakresy działań PIP i KRUS

Uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno
-Ekonomicznych w Weryni od wielu lat z sukcesami
biorą udział w Olimpiadzie wiedzy z zakresu bez
pieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zajmując
czołowe lokaty w województwie.
29 listopada 20 I 7 r. w siedzibie Okręgowego
Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rze
szowie, odbył się finał wojewódzki tej Olimpiady.
Najlepsi uczniowie eliminacji szkolnych, repre
zentowali zespoły poszczególnych powiatów wo
jewództwa podkarpackiego w finale wojewódzkim.
Powiat kolbuszowski reprezentował uczeń
klasy czwartej Technikum z Zespołu Szkół Agro
techniczno-Ekonomicznych w Weryni Radosław
Rębisz,który zajął drugie miejsce na 15 startujących
Zespołów Szkół z województwa podkarpackiego.
Organizatorem Olimpiady oraz fundatorami
cennych nagród byli: Państwowa Inspekcja Pracy,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pod
karpacka Izba Rolnicza, Agencja Nieruchomości
Rolnych oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski
Uczniów do konkursu przygotowuje nauczy
i Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu jest
propagowanie idei bezpieczeństwa i higieny pracy ciel Bolesław Krzysztofiński, specjalista ds. bhp w
a w szczególności: bezpiecznej obsługi maszyn i szkole. Tegoroczny finalista Radek Rębisz za zajęcie
urządzeń technicznych, zapobiegania wypadkom 2 miejsca otrzymał od wojewody dyplom i wyróż
przy pracy oraz pogłębianie znajomości z zakresu nienie, od sponsorów cenne nagrody a dla szkoły
zdobył puchar oraz dyplomy i podziękowania od
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W bieżącym roku była to już XIX edycja tej organizatorów.
olimpiady, która cieszy się bardzo dużym zaintere
Opracował: Bolesław Krzysztoflński
sowaniem ze względu na swoją tematykę i bardzo
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej
BAL ŚWIĘTYCH

UROCZYSTA AKADEMIA PATRIOTYCZNO-RELIGIJNA

Tradycją w przedszkolu stała się organizacja Balu Świętych jako al
ternatywę dla zyskującego coraz większą popularność również w naszym
regionie Halloween. Święto to tak lansowane przez mass media jest obce
nam kulturowo i religijnie. Listopadowe dni raczej skłaniają do zadumy nad
życiem i przemijaniem, nad faktem dążenia do świętości, do której wszyscy
jesteśmy powołani. Bal jest okazją do zapoznania się nie tylko z wyglądem
ale i życiorysem świętych, jest czasem który integruje rodzinę bowiem często
wszyscy jej członkowie są zaangażowani w przygotowywanie stroju.
Bal w przedszkolu rozpoczął się od korowodu „świętych" i krótkiej
prezentacji ich życiorysów. Potem nastąpił czas radosnej zabawy przy muzyce,
liczne konkursy, a na zakończenie pamiątkowa sesja fotograficzna.

Rok 2017 to czas wielu ważnych rocznic. Jedną z nich jest Jubileusz
300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W obchody tegoż Jubileuszu włączyły się także dzieci z Niepublicz
nego Przedszkola pw. Św. Józefa i ich rodzice. Wśród wielu inicjatyw najbar
dziej widowiskowa była uroczysta akademia, która odbyła się w Ochronce 22
listopada br. Wśród licznie zgromadzonej widowni byli rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie małych artystów oraz zaproszeni goście: Czcigodny ks. kanonik
Lucjan Szumierz Proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych, a także p.
Ewa Draus Radna Sejmiku Wojewódzkiego.
Dzieci w regionalnych, ludowych strojach uczciły Matkę Bożą poprzez
śpiew pięknych maryjnych pieśni -bardziej i mniej znanych, oraz okoliczno
ściowymi scenkami. W oku niejednego widza zakręciła się łza.

Bal Świętych w przedszkolu.

Uroczysta akademia patriotyczno-religijna.

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ

TEATRZYK „O MĄDRYCH SŁÓWKACH"

Dnia 10 listopada przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Dzieci dowiedziały się na
czym polega praca w poradni, w jakim celu przychodzą dzieci do placówki,
jakie tam zadania wykonują, i w co bawią się dzieci. Panie z poradni zapro
ponowały dzieciom szereg zabaw - zarówno na mini placyku zabaw jak i z
wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Dzieci wróciły z poradni zachwy
cone. Zapowiedziały, że chętnie tam wrócą z rodzicami.

Każdorazowa wizyta grypy teatralnej w przedszkolu jest bardzo rado
snym przeżyciem dla dzieci. Kontakt z żywym aktorem, aktywne uczestnicze
nie w przedstawieniach dają dzieciom niezapomniane przeżycia. Nie irtaczej
było podczas spektaklu pt.: ,,O mądrych słówkach" w wykonaniu grupy
„Zielony melonik". Dzieci poznały historię małej Krysi, która nie używała
„magicznych" słówek w życiu i która po wielu perypetiach przeszła całkowitą
metamorfozę. W zabawny sposób dzieci zostały zapoznane z tym jak istotnym
jest używanie krótkich, ale otwierających wiele drzwi słów.

Przedszkolald z wizytą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbu
szowej.

Wizyta w przedszkolu grupy teatralnej „Zielony melonik".
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DZIEŃ SKUPIENIA DLA RODZICÓW
Dnia 25 listopada w przedszkolu odbył się dzień skupieni dla rodziców,
którego tematem przewodnim było „Rodzina mocna duchem". Rodzice
uczestniczyli we Mszy Św., a także w konferencji, którą przygotował i po
prowadził Czcigodny ks. Krzysztof Kołodziejczyk z Jasła.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS
,,MARYJA W OCZACH DZIECKA''

0

Dnia 30 listopada do przedszkola przybyli rodzice przedszkolaków, aby
wspólnie z dziećmi bawić się, a przez zabawę uczyć. Tego typu spotkania bar
dzo integrują rodziców, a także dają wiele radości dzieciom, które uwielbiają
tego typu spotkania. Rodzice i dzieci nie tylko wspólnie bawili się, ale także
uczestniczyli w konkursach, które dawały wiele frajdy zarówno mniejszym
jak i tym większym uczestnikom warsztatów. Na koniec dziecko i rodzic
wspólnie wykonali misia ze skarpetki. Temat pracy nie był przypadkowy,
bowiem przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Mały miś w świecie
wielkiej literatury" autorstwa pani Anety Konefał. Miś Józio wyposażony w
dzienniczek podróży rozpoczął wędrówkę po przedszkolach w Polsce, a do
przedszkola zawitał miś Franuś z Jasła, który był specjalnym gościem warszta
tów. Wędrujące po Polsce misie odwiedzają dzieci w kolejnych przedszkolach,
wspólnie z dziećmi uczestniczą w zajęciach, zabawach, ale przede wszystkim
słuchają czytanych książeczek. W tym dniu swoją wędrówkę, tym razem do
domów przedszkolaków rozpoczął miś Bieluszek. Celem akcji jest zachęce
nie do czytania nie tylko dzieci, ale nauczycieli, pracowników przedszkola,
rodziców, ale również wybranych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Włączając się w przeżywanie Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki
Bożej w Fatimie oraz trzechsetlecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej na Jasnej Górze i 140 rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie,
nauczyciele przedszkola zorganizowali konkurs dla przedszkoli z terenu
gminy Kolbuszowa, który polegał na ukazaniu poprzez ekspresję plastycz
ną postrzegania przez dziecko Maryi - Matki Bożej. Konkurs miał na celu
zachęcenie uczestników do aktywności twórczej oraz do własnej interpretacji
tekstu literackiego-jednego z dwóch wierszy wybranych przez organizatora
konkursu.
Na konkurs wpłynęło 60 prac. Jury miało bardzo trudne zadanie, bo
wiem prace były pięknie wykonane, zarówno samodzielnie przez dzieci jak i
wspólnie z rodziną. Ponadto prace były na bardzo wysokim poziomie, niektóre
we wspaniały, czasem zaskakujący sposób ukazywały interpretację wierszy.
Patronat nad konkursem objęła Matka Prowincjalna Prowincji Tarnowskiej
m. Bronisława Wieczorek oraz ks. kanonik Lucjan Szumierz Proboszcz
Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 grudnia w Kolegiacie pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Uroczystość rozpoczęła się od przed
stawienia w wykonaniu dzieci z ochronki pt. ,,Maryja Królowa Polski". Na
stępnie miała miejsce Msza św. po której nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród laureatom. Praca wszystkich dzieci została
zauważona i doceniona.

Rodzice i dzieci nie tylko wspólnie bawili się, ale także uczestniczyli w kon
kursach, które dawały wielefrajdy zarówno mniejszym jak i tym większym
uczestnikom warsztatów.

Przedstawienie w wykonaniu dzieci z ochronki pt. ,,MaryjaKrólowa Polski".

WARSZTATY DLA RODZICÓW

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany przez dzieci dzień, o którym
mówiły już od dłuższego czasu. W grudniowe popołudnie 6 grudnia przybył do
przedszkola niezwykły gość - Święty Mikołaj. Dzieci przywitały znamienitą
osobę wierszem i piosenką, a potem nadszedł upragniony czas rozdawania
prezentów. Święty dla każdego znalazł czas na krótką rozmowę i wspólne
zdjęcie, chwalił, a czasem delikatnie napominał. Wszystkie dzieci opuściły
przedszkole rozpromienione i radosne.

Pdkój zamieszlia, kie

a� pr:cybędzi�.

W adwentowej refleksji, w skupieniu pr:cy konfesjonale, w cis:cy wyczeki łtnia
na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech pr:cyjdzie
Pan i umocni Was swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam,
gdzie niepokój.
Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii
i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień
był pełen niezapomnianych chwil.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Kochanym Przedszkolakom, Drogim Rodzicom
oraz WSZYstkim CZYtelnikom Przeglądu Kolbuszowskiego

ŻYCZY

W [Jrudniowe popołudnie 6 grudnia przybył do przedszkola niezwykły gość

- Swięty Mikołaj.
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Wystawa „Książę Kościoła Kardynał
Adam Kozłowiecki SJ" w starostwie

Wystawa „Książę Kościoła Kardynał
Adam Kozłowiecki SJ" w dniach od 8 do
31 grudnia jest prezentowana w Staro
stwie Powiatowym w Kolbuszowej w ra
mach obchodzanej w 2017 roku 10. rocz
nicy śmierci polskiego misjonarza kard.
Adama Kozłowieckiego, pochodzącego z
Podkarpacia.

wznowionej w 1995 r. Po wyzwoleniu obozu po czycy, którym służył niezwykle ofiarnie, uważali
jechał do Rzymu, gdzie 15 sierpnia 1945 r. złożył go za «swojego». Wniósł wielki wkład w tworzenie
ostatnie śluby zakonne, a następnie w odpowiedzi struktur Kościoła w Zambii, walczył z rasizmem
na apel przełożonych zgłosił się do pracy misyjnej oraz popierał dążenia niepodległościowe narodu
w Rodezji Północnej. Dotarł tam 14 kwietnia 1946 zambijskiego. Został odznaczony najwyższymi
r. i natychmiast wpadł w wir działalności apostol orderami tego kraju. Był szczególnie wrażliwy
skiej. Gdy w r. 1950 Stolica Apostolska podniosła na kwestię sprawiedliwości społecznej. Pomagał
prefekturę Lusaki do rangi wikariatu apostolskiego, rzeszom ubogich, których często ratował od śmier
W Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej o. Kozłowiecki został jego administratorem apostol ci głodowej. Pomagał biednej młodzieży w zdo
następuję zwieńczenie obchodów tego roku po skim. Pięć lat później papież Pius XII mianował go bywaniu wykształcenia. Rozdawał wszystko, co
święconego wybitnemu przedstawicielowi powiatu biskupem i wikariuszem apostolskim. Święcenia bi miał. A jak już nic nie miał, również gdy był już
kolbuszowskiego. Ta wystawa była prezentowana skupie przyjął 11 września 1955 r. W 1959 r. papież kardynałem, opiekował się chorymi i sam opatrywał
w urzędach administracji państwowej, szkołach, Jan XXIII mianował go pierwszym arcybiskupem rannych. Zabierało mu to parę godzin dziennie.
kościołach,klasztorach,domach kultury całego wo nowej metropolii Lusaki.
Ludzie, którzy poznali kard. Adama, pozostawali
Po tym jak Rodezja Północna (dzisiejsza Za pod urokiem jego osobowości, prostoty, a także
jewództwa podkarpackiego. Warto przypomnieć tę
postać tak ważną dla świata Misji, Kościoła i Polski. mbia) w 1964 r. uzyskała niepodległość abp Kozło niezwykłego poczucia humoru. Nawet w liście, w
Kard. Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwiet wiecki zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z usilną którym dziękował Janowi Pawłowi II za wyniesie
nia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej prośbą o zwolnienie z urzędu, ponieważ uważał, nie do godności kardynalskiej, nie powstrzymał
w rodzinie ziemiańskiej. Jako dziecko uczył się w że w wolnym kraju pierwszą godność w Kościele się od dodania kilku słów w swoim stylu: «Jezuici
domu, a następnie rodzice wysłali go do znanego powinien piastować przedstawiciel kleru miejsco nauczyli mnie,jak być księdzem i zakonnikiem, ale
jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowawczego wego. Jego rezygnacja została przyjęta dopiero w nie nauczyli mnie, jak być kardynałem...» Niemal
w Chyrowie (1921-1925). Do ostatnich klas gim 1969 r.,po czym arcybiskup wrócił do zwykłej pracy do końca sam sprzątał swój pokój. Utrzymywał
nazjum uczęszczał w Poznaniu i tam zdał maturę. misyjnej w buszu. Pracował na kilku placówkach, rozległą korespondencję- jego gruby notes liczył
Następnie, wbrew woli rodziców,w 1929 r. wstąpił m.in. w Chingombe, a w ostatnich kilkunastu latach ponad 1600 adresów. Nie miał żadnego pomocnika
do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. w Mpunde był wikarym polskiego proboszcza ks. czy sekretarza. Mieszkał w buszu. Na stacji misyjnej
Studiował filozofię w Krakowie (I 931-1933), a Jana Krzysztonia.
nie miał telefonu. Wiadomości ze świata czerpał z
Abp Kozłowiecki uczestniczył we wszystkich radia B BC. Do Polski po raz pierwszy przyjechał w
teologię w Lublinie ( 1934-1938), gdzie 24 czerwca
1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po odbyciu sesjach Soboru Watykańskiego II i wielokrotnie 1969 r. Potem jeszcze kilka razy odwiedzał ojczy
tzw. trzeciej probacji we Lwowie (1938-39) został zabierał głos podczas obrad plenarnych. Wtedy też znę,m.in. z okazji podróży apostolskich Jana Pawła
skierowany do pracy w Chyrowie. Po wybuchu spotkał młodego biskupa z Krakowa Karola Wojty II do Polski. W 1979 r. koncelebrował Mszę św. z
II wojny światowej przedostał się do Krakowa, łę. Był członkiem m.in. Kongregacji Ewangelizacji Papieżem na terenie obozu Auschwitz-Birkenau,a z
gdzie 1O listopada 1939 r. został aresztowany przez Narodów, a przez wiele lat kierował Papieskimi kolei w 1997 r. w Kaliszu wraz z innymi więźniami
gestapo w kolegium jezuitów wraz z innymi 24 Dziełami Misyjnymi w Zambii. W uznaniu jego z Dachau.
współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu ogromnych zasług w dziele ewangelizacji, a także
Kard. Adam Kozłowiecki zmarł 28 września
na Montelupich, potem w Wiśniczu, skąd w czerw jako znak wdzięczności wobec wszystkich polskich 2007 r. w szpitalu w Lusace. Jeszcze dzień wcze
cu 1940 r. został przewieziony do obozu koncen misjonarzy 21 lutego 1998 r. Jan Paweł II mianował śniej modlił się za wszystkich, którzy pomagali
tracyjnego Auschwitz (numer obozowy 1006), a go kardynałem i przydzielił mu tytularny kościół św. mu w ostatnim okresie. Uroczysty pogrzeb tego
po sześciu miesiącach do Dachau, gdzie doczekał Andrzeja na Kwirynale, gdzie znajduje się grób św. niezwykłego człowieka odbył się 5 października
się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie Stanisława Kostki.
w Lusace. Jest pochowany przy katedrze. Nie jest
Kard. Adam Kozłowiecki był najstarszym przesadą stwierdzenie,że Adam Kozłowiecki to jed
29 kwietnia 1945 r. Doświadczenia obozowe opi
sał potem w książce Ucisk i strapienie. Pamiętnik polskim misjonarzem. Spędził na misjach ponad na z najpiękniejszych postaci w dziejach Kościoła
więźnia 1939-1945, wydanej w 1967 r. a następnie 61 lat. Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambij- polskiego. I nie tylko polskiego.
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Życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
wraz z podziękowaniami za dar serca

Szanowni Państwo,
W Wigilię Bożego Narodzenia, Gwiazda Pokoju wskaże każdemu drogę.
To właśnie tego świętego wieczoru, od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej
kolędy Bóg się rodzi w człowieku...
To miłość, pokój i pokora Syna Bożego przychodzącego na świat zmienią
nasze myślenie o Bogu, ludziach i świecie, wyznaczając kierunki naszym dążeniom
i działaniom, które owocują radością uczestnictwa w Bożym życiu.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości i pokoju.
Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za okazane serce
oraz wsparcie w trudnym momencie mojego życia i mojej rodziny.

Konkurs „ Ślada mi
Polskich Noblistów"
Polscy Nobliści, to osoby, dzięki którym o Polsce usłyszał
cały świat. W tym roku, z racji 150 rocznic urodzin, w szczegól
ny sposób przypominamy o dokonaniach Władysława Reymon
ta i Marii Skłodowskiej- Curie.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu, corocznie
jest gospodarzem wydarzenia, mającego na celu promowanie w środowisku
sukcesów swoich patronów.
,,Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś pięknym"
To hasło, które było mottem IX edycji Gminnego Konkursu „Śladami
Polskich Noblistów" poświęconego w tym roku Marii Skłodowskiej - Curie.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach: list - zgłoszonych
zostało 11 prac oraz test wiedzy, w którym rywalizowało 7 drużyn. Zmagania
konkursowe drugiej kategorii odbyły się 16.11.2017 r. Komisje konkursowe
po przeanalizowaniu prac uczestników przyznały następujące miejsca:

Werynia, Boże Narodzenie A.D. 2017

Podziękowanie
Pragnę podziękować za udział w zbiórce Różańców na misje
dla mieszkańców Afryki w Ugandzie i Oceanii z Wysp Papua-Nowa Gwinea.
Ta niezwykle poruszające zrozumienie dla naszych braci w Chrystusie,
staje się okazją do kontynuacji dzieł Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ,
pochodzącego z Huty Komorowskiej misjonarza i arcybiskupa Lusaki, który
przez 61 lat pracował na misji w Zambii.
Wierzę,.że radość misyjnej posługi Księdza Kardynała będzie jeszcze bardziej
popularyzowana na świecie a współpraca z Muzeum zaowocuje kolejnym
pięknym misyjnym dziełem.
Gratuluję zaangażowania
i życzę wszelkiego Bożego Błogosławieństwa
z wyrazami wdzięczności
Dyrektor
Muzeum Kordyno/o Adorno Kozlowieckiego SJ

ptr;::�a::z
\..

Listopad 2017

Ks. Dani�/ Koryc!ft2

W kategorii list:
I miejsce - Filip Kretowicz - SP Widełka,
II miejsce - Patrycja Reguła - SP Widełka
III miejsce - Szymon Kozłowski - SP m 2 Kolbuszowa.
W kategorii test:
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zarębkach,
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej m 2 w Kolbuszowej,
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Kolbuszowej Górnej.
Wszystkim laureatom i uczestnikom
gratulujemy i zapraszamy za rok.
SP w Bukowcu

[m --------Mama uczyła Kwiatkowskiego . . .
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Z Renatą Zawartka - dyrektorką szkoły im. gen. Kwiatkowskiego w Mazurach - rozmawia Benedykt Popek

Naszą rozmowę zacznijmy może od krót
kiegoprzedstawienia się. Co mieszkańcy naszego
powiatu, interesujący się szkolą gen. Kwiatkow
skiego, powinni wiedzieć o nowejpani dyrektor?
-Z wykształcenia jestem nauczycielem hi
storii. Uprawnienia do nauczania tego przedmiotu
zdobyłam studiując ten kierunek na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po 22 latach pracy w szkole, w tym
ostatnio na stanowisku dyrektora Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Raniżowie, zostałam dyrektorem
w Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach. W
skład tego Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa im.
gen. Bronisława Kwiatkowskiego oraz Przedszkole.
Zarówno dla mnie,jak i dla szkoły jest to szczególne
wydarzenie, ponieważ w moim przypadku po 18
latach ponownie wracam do pracy w ośmioklasowej
szkole podstawowej. Z kolei dla szkoły - po raz
pierwszy od chwili jej powstania, tj. od 1883 r. stanowisko kierownicze objęła kobieta.
Malo kto wie, że pani mama Zofia Kawa
lec z Raniżowa pracowała kiedyś w mazurskiej
szkole. Była cenioną nauczycielką. Uczyła m.in.
małego Bronka, przyszłegopatrona. Wspominała
go jako ucznia?
- Rzeczywiście,moja mama przez 12 lat uczyła
w Szkole Podstawowej w Mazurach i do końca swo
ich dni z wielkim sentymentem wspominała pracę w
tej placówce oraz ludzi, z którymi współpracowała
i u których mieszkała. Wiele pozytywnych emocji
doświadczyła także podczas nadania szkole imienia
gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Często wspo
minała tę piękną i wzruszającą ceremonię. Miała
wówczas okazję porozmawiać z Panią Krystyną
Kwiatkowską. Szczególne miejsce w jej sercu i pa
mięci od tego dnia zajęła córka generała - Kamila,
która z dużą atencją i serdecznością towarzyszyła ma
rnie podczas tej wyjątkowej i bardzo sentymentalnej,
dla dawnej nauczycielki,uroczystości. Według relacji
mamy - Bronek, jako uczeń Szkoły Podstawowej,
był chłopcem spokojnym, koleżeńskim a przy tym
także ambitnym i uparcie dążącym do celu. Chciał
umieć i wiedzieć to, co starsi koledzy.

Jakpanipostrzega mazurską szkolę iprzed
szkole po trzech miesiącach dyrektorowania?
- Pozytywnie. Szkoła i Przedszkole w Ma
zurach to placówki z tradycją, doświadczoną kadrą
pedagogiczną i świadomymi swej roli rodzicami.
Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach jest
integralną częścią środowiska lokalnego. Ta szkoła
jest ważna nie tylko dla uczniów i ich rodziców oraz
pracowników (w tym nauczycieli i obsługi),ale rów
nież dla mieszkańców Mazurów, którzy ją wspierają
w miarę swoich możliwości i w różny sposób.
A jeśli chodzi o dalszą współpracę z woj
skiem, do tej pory dość intensywną?
-Nadal będę podtrzymywać te relacje. Przed
stawiciele wojska potwierdzili chęć dalszej współpra-

Pani Ren ata Zawartka,jest dziesiątym dyre ktorem
w 1 34-letnich dziej ach szkoły, w tym pie rwszą ko
bietą n a tym stan owis ku. Fot. B. Pope k
cy ze mną jako dyrektorem placówki, ponieważ gen.
Bronisław Kwiatkowski na trwałe jako dowódca,
przewodnik, nauczyciel i przyjaciel zapisał się w ich
sercach. Nadal wspominają go z dużym poważaniem
i sentymentem.

Uroczyste pasowanie pie rwszoklasistów n a uczniów
szkoły w Mazurach, w dniu 27.X2017r. Fot. B. Popek

G rupa n auczycieli i uczniów sz koły w Mazurac h, ok. 1961 r. W pie rwszym rzędzie, drugi od prawej
Bronek Kwi atkows ki. W drugim rzędzie, pie rwsza od prawej pani Zofia Kawalec

Czyjest coś w tej szkole, co chciałaby pani
zmienić na lepsze?
- Podoba mi się atmosfera w szkole,jej oparcie
w lokalnej tradycji. Chciałabym to utrzymać i nadal
rozwijać. Na uwagę zasługuje tu godna naśladowania
postawa rodziców i środowiska lokalnego, ponieważ
mieszkańcy bardzo wspierają szkołę i nauczycieli w
wychowaniu dzieci i uczniów. Chętnie podejmują
się różnych inicjatyw, aby uczniom zapewnić jak
najlepsze warunki do ich rozwoju.
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to
również czas zyczeń. Co by chciała pani zyczyć
uczniom, rodzicom i nauczycielom mazurskiej
szkoły?
- Z okazji Świąt życzę wszystkim, aby spo
glądali w przyszłość pełni nadziei, przeżyli niepo
wtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej
rodzinnej bliskości, a w Nowym 2018 Roku spełniły
się wszystkie marzenia. Z kolei w odniesieniu do
pracy, rodzicom i nauczycielom życzę zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów.
A czytelnikom „Przeglądu Kolbuszow
skiego"?
- Składam najserdeczniejsze życzenia pięk
nych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,
które przyniosą radość i wzruszenie oraz wzajemną
życzliwość i optymizm w nadchodzącym Nowym
2018 Roku.
Tego samego i my zyczymy pani dyrektor,
jak również całej mazurskiej szkole. Dziękuję za
milą rozmowę.
-Również dziękuję za rozmowę.
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Działa nia B u rm istrza Kolbuszowej ws. decyzj i sądu
o usu n ięciu krzyża z pom n i ka św. Jana Pawła li w Ploermel
Kolbuszowa, 30-10-2017

Burmistrz Kolbuszowej w odpowiedzi na decyzję Rady Sta
nu o usunięciu krzyża z Pomnika Jana Pawia II w Ploermel
wysiał list do Patricka Le Dijon mera Ploermel oraz Pani Pre
mier Beaty Szydło.

Pan Patrick Le Diffon

List do mera Ploermel został wysłany z wyrazami wsparcia oraz uznania
starań społeczności miasta o zachowanie pomnika w niezmienionym kształcie.
Pani Premier, podziękowała za szybką reakcję i podejmowane działania
z nadzieją, że władze miasta Ploermel znajdą sposób na rozwiązanie tego
problemu.
Kolbuszowa posiada podpisana umowę partnerską z Ploermel od 1990
roku.

Mer Ploermel

Panie Merze, Drogi Kolego,

Decyzja Rady Stanu nakazująca usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła li w Ploermel
wywołała u nas smutek i jest dla nas niezrozumiała.
Robert Schuman, jeden z ojców Unii Europejskiej mówił, iż zjednoczona Europa
powinna być oparta na wartościach chrześcijańskich.

PREZES RADY MINISTRÓW
'War.rzawa, 28 fistopatfa 201 7 r.
Szanowny <Panie i13unnirtr.zu,

dżięftuję za poparci, inicjatywy odpowuufającej na niepoftojące sygnafy aotyczące
możuwości ingerencji w fi.Jztaft pomnifig, św. Jana <Pawfa II w IPwermelwe <Francji :Nasza
wspólna af.Jywność jest 6ezpośreanim nawiązaniem ao sfów Ojca Świętego: /Brońcie
f_.rzyża, nie pozwów, a5y Imię <Boże liyfo o6rażane". Jan <Pawef II powredżiaf to 20 rat
temu poaqrewmttem.

Jan Paweł li jest autorytetem uznawanym przez ludzi wierzących i niewierzących:
W czasie swojego pon�yfikatu dawał świadectwo tolerancji i poszanowania dla innych religii.
Krzyż był nieodłącznym atrybutem jego życia.
Panie Merze, z wielkim uznaniem przyjmujemy zabiegi Pana oraz mieszkańców Ploermel o
zachowanie pomnika w formie, w której został odsłonięty w roku 2006.
Mając nadzieję, że Pańskie działania odniosą zamierzony efekt podtrzymujemy poparcie dla
Pana i mieszkańców Ploermel, dla ktOrych pomnik papieia Jana Pawia li jest symbolem
wolności oraz zjednoczonej Europy.

'Wizję 'Europy opartej o wartości clirześcijańs{ie propanowa[ równreż ojmc zafożyci,( Vnii
'Europejs{iej, '1q,6ert Scńuman. <Papres{ie i scliumanowsfijc wezwania pozostają afi.;ua[ne,
a tfek.Jaracja clięci przyjęcia pomnifig, naszego wre[li.,reeo tJq,aafig, na terenie <Państwa regionu
jest Jówotfem na to, że <Pofacy pamiętają o swoicfi cfirześcijańs{icli {orzeniacfi.
Jesteśmy gotowi wypełnić aucfiowy testament Św. Jana IPawfa II i stanąć w o/ironie tycfi
wartości

<Pontyfi{at Św. Jana IPawfa II wyróżnia{ szacuneft dra wszystfijcfi wyznań
i {u[tu,: 'Wietlif <Pola{ i 'Europejczy{ 6yf autorytetem zarówno dra Eudżi wrerzącycli,
ja{ i niewierzącycli. Staf się sym6ofem clirześcijańsftiej, zjetfrwczonej 'Europy. Święty '/(Jlrol
'Wojtyfa uczyf r6wnież, że tfemoR[acja 6ez wartości przemienia się w jawny
(u6 za/ig,muj{owany totalitaryzm. Ja/i.g pofs/ij nar6a wyjąt{owo 6ofeśnie aoświatfczyfiśmy
niszczyci,fsf_.iego dżiafania z6roaniczycli itfeowgii nazizmu i fis,munizmu. Cieszę się,
że podżielają Państwo moje prnefis,nanie o tym, że nie ma zgody na rugowanie sym6ou
cliruścijańs/ijcfi z przestrneni pu6ucznej :Jvu, ma zgody na usunięcie znafi._u fiJz.yia
z p()111nifig, <Papieża IPafak.ą, i godżenie w uczucia wszyst{icli 'Europejczyftów-/ig,tou{ów.
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List Burmistrza Kolbus zowej do Patric ka Le Diffon
eurm� Ka�owej
Ul. Obrońców Polcolu 21

06ecnie czefig,my na tfecyzję wfaazfrancus{icli rozważającycft zmianę fi.fas:tfi{acji miejsca,
w liJórym stoi pomni{Św. Jana <Pawła II tali,. 6y formalnie nie 6yf to teren pu6[tcZny.
<Pozostajemy W gotowości tfo aafszycfi dżiafań, 'W tym 1,a przyjęci, monumentu,
fi.;óry w <Polsce z-najazie goane miejsce i 6ęazu otoczony nafeżną czcią i szacun/ijem.

<Pan Jan Zu6a
<Burmistn,; 'l(p/óu.szowej

C

<BtSzyafo

J

�lI ..

List Beaty Szydło Prezes a Rady Ministrów

Pl<M,rniel, lD li11opad� ?Q17
Panl• lklrmi<trzu, DfQgl �olego,
Pański 11st dotycząc;, nas;zyct, :ma,rtwfeń w zwląrku , decyzją Rady Stanu trafił wprost
do mojego; :s�tta_ Wsp,m:ie, którego Pain udzle1a rnnl-e i �res2kar'";om P1oermel w Ra�@j · ,
Wał� o zacl'lowanje fliile-60 porhnika �więtego Jana ¾>iwJil �I Je5-t tym wa:foiejs�. ie 211amY
p�ywią:i�nieTiarodlJ �:skiego do. tej osobv c, in;aaefln.l światowym_
Jak Pan wie Ian Paw<ł li � ctlo0tielłem pok<>jU ł rak i•� on mam zalllfat
ureBUlawa('ten problem W !pc>só!np�k<,j!ly lecz ićl<lCVCOWal\y ab� Wllkn ij< WSZ��d,
spel<.ulatjl, ltóre mogłyby ,a,;,ko�•lć wizerunkowi ""'"•i gminy jak i nos,emu byłemu
Pap;exowi;
Ro2wlą1ani� istniej� I b�óą pod,jmowone dzialani�, •bv ie zn •lelć •. o l<:h
efektat:h nie omlcsi;kam Peinei poln.formo 1mJr:.
Pros1ę1 aby Pafl w m0lm imieniu wy-tai:ił św-Ojej Rad�e Mj.asta gorijce

Patrick lE DIFFDN
Mi!rPlaemieł

Pre,ydc�l W,pó!ootv Gmin

Radny Re�ionalny �retanll

List Patri cka L e Diffon mera Ploermel
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Inwestycje w G minie Kolbuszowa
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI
Trwają prace przebudowy i budowy systemu kanalizacyjnego w Gminie
Kolbuszowa. Prace o ile pozwalają warunki atmosferyczne prowadzone są w
rejonie ulic Piłsudskiego, Partyzantów, Obrońców Pokoju - do Nowej Wsi
oraz w Kolbuszowej Górnej.
W ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbu
szowa kontynuowane są następujące roboty:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap III na ob
szarze zlewni pompowni P2 i P3
- budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze od ul. św. Brata Alberta w
kierunku Nowej W si - na południe od drogi powiatowej teren położony w
mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej - teren położony
w miejscowości Nowa Wieś
- budowa kanalizacji sanitarnej Kolbuszowej Dolnej na północ od ul.
Partyzantów
- budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Zielona, J. Piłsudskiego,
Nowe Miasto, Obrońców Pokoju.
Ponadto zostanie przebudowywany system kanalizacji ogólnospław
nej na rozdzielczy w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J.
Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniew
skiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej,
Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach". Na jego realizację udało się pozyskać blisko 8 mln zł z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość
wszystkich zadań ujętych w projekcie wynosi blisko 18 mln złotych.
Do końca roku planowane jest zakończenie prac przy przebudowie
kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piłsudskiego. Gmina Kolbuszowa w ra
mach promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała

440 OOO złotych na przebudowę tej kanalizacji na odcinku od ul. Krakowskiej
do ul. Wolskiej (prawa strona).
W grudniu br. planowane jest zakończenie rozbudowy sieci wodocią
gowej i sieci kanalizacji w ul. Malwowej i Astrowej. Koszt rozbudowy to
kwota prawie 60 tys złotych
Zakończono prace obejmujące przebudowę kanalizacji ogólnospławnej
na odcinku od rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. Na przedmiotową inwestycję
Gmina Kolbuszowa otrzymała promesę w wysokości 280 tys. zł. Całkowity
koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł niespełna 486 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE
PRZEBUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ
Trwają prace wykończeniowe przy realizacji inwestycji obejmującej
przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe:
- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- rozebranie chodnika z płyt betonowych
- rozebranie krawężników
- rozebranie nawierzchni z trylinki
- transport materiału z rozbiórki do miejsca składowania,
- wykonanie wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod chodnik
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy oraz chodnik
wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach
skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
plantowanie i humusowanie
Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł brutto

Budowa sieci wodociągowej i kan alizacyjn ej w ul. Malwowej, fot. A. Selwa

ul. G run waldzka,fot. A. Selwa

PRZEBUDOWA DROGI WIDEŁKA- MAJDAN

Przebudowa kan alizacji deszczowej wzdłuż ul. Piłsudskiego, fot. A. Selwa

Dobiegają końca prace przebudowy drogi gminnej publicznej Widełka
- Majdan na odcinku 200 metrów.
Roboty obejmują:
- roboty pomiarowe
- rozebranie przepustów z rur betonowych
-wykonanie wykopów
- ułożenie przepustu drogowego z rur żelbetowych oraz ustawienie ścianek
czołowych

przegląd KOLBUSZOWSKI
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- przedłużenie istniejącego przepustu drogowego z rur żelbetowych
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp
- wykonanie i zagęszczenie mechanicznie podbudowy z kruszywa łamanego
-profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni pod
warstwy konstrukcyjne
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha
nicznie
-skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową podbudowy za
sadniczej oraz warstwy wiążącej
- wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rur betonowych z rozbiórki
Wartość umowy to kwota 153977,16 złotych.

--------- @]

Roboty obejmują:
- wykonanie warstwy wiążącej beton asfaltowy
- wykonanie warstwy ścieralnej
- beton asfaltowy
- regulacje wpustów ulicznych
- regulacje studni rewizyjnych.
Kwota inwestycji to 141 328,59 złotych. Zakończenie prac plano
wane jest w grudniu 2017 r.

ROZBUDOWA DROGI KOLBUSZOWA - WOJKÓW
W trakcie realizacji są prace związane z rozbudową drogi gminnej
Kolbuszowa Górna - Wojków Dolny. Zakres robót obejmuje przebudowę i
rozbudowę przedmiotowej drogi na długości 504 m.
Prace obejmują:
- poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,
-przebudowę istniejących zjazdów,
- wzmocnienie konstrukcyjne korpusu drogowego,
-przebudowę infrastruktury związanej z rozbudowa drogi,
- odwodnienie drogi
Kwota inwestycji to 235 966,40 złotych. Zakończenie prac plano
wane jest jeszcze w tym roku.

Końcowe praceprzyprzebudowie drogi Widełka- Majdan, foto. A.Selwa

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO
Trwają prace przebudowy ul. Wojska Polskiego ramach zadania: ,, Bu
dowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi
oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Kolbuszowa
- wykonanie nawierzchni"

Rozbudowa drogi Kolbuszowa Górna- Wojków, fot. A. Selwa

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W środę 13 grudnia br. w kościele
pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej od
były się uroczystości związane z 36 rocz
nicq wprowadzenia stanu wojennego.

O godz. 18 pod przewodnictwem ks. pro-

boszcza Jana Pępka z udziałem pocztów sztan
darowych, przedstawicieli środowisk samorządo
wych, kombatanckich, politycznych, szkolnych
i Związku Strzeleckiego „Strzelec" odprawiona
została Msza Św.

Następnie przedstawiciele władz samorzą
dowych oraz poszczególne delegacje złożyły wią
zanki kwiatów pod pomnikiem Św. Brata Alberta.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Państwo
wej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej.

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nie truj dzieci! ! !
Trwa sezon grzewczy. Zapewne i w
tym roku podobnie jak w latach ubie
głych powróci problem spalania odpadów
komunalnych w piecach grzewczych.

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym,
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i
naszych bliskich.
Przypominamy zatem, że obowiązuje bez
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb
foliowych, zużytych opon i innych odpadów z
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OS B, płyt
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far
bach i lakierach,opakowań po rozpuszczalnikach
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W powstającym podczas tego procesu dymie
znajdują się między innymi pyły z metalami ciężki
mi -powodujące zagrożenia białaczką,tlenki azotu
- podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek węgla

- wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport
tlenu w organizmie, dwutlenek siarki - powoduje
trudności w oddychaniu, chlorowodór - tworzy z
parą wodną kwas solny (silnie żrący), cyjanowo
dór - tworzy z parą wodną
kwas pruski - blokuje nie
odwracalnie oddychanie
tkankowe, dioksyny i fura
ny - powodują nowotwory
wątroby i płuc, uszkadzają
płody i strukturę kodu ge
netycznego oraz mają dzia
łanie alergiczne.
Z a g r o ż e n i a t e są
szczególnie groźne dla dzie
ci, osób starszych, osób ze
schorzeniami układu odde
chowego, chorobami serca.
Problem ten na terenie Kolbuszowej ma
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym
i smog zalega nad jego najgęściej zaludnionymi
obszarami.
Dodać należy, że tylko część budynków po-
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siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany
jest węgiel,którego jakość często pozostawia wiele
do życzenia.
Ponadto nie stosując się do tego zakazu na
rażamy się na odpowiedzialność kamą z art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.

U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do
5 OOO zł.
Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze
znaczony do spalania odpadów. Nie trujmy sie
bie, naszych rodzin i sąsiadów.

G m i n a ku p iła działki p rzy u l . Ruczki

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej podpisał akt notarialny zakupu od PKP dwóch
działek znajdujących się przy dworcu w Kolbuszowej. Jest to kolejny krok władz w kierunku utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego w miejscu obecnego dworca.

Zakupione działki oraz działka będąca już
w posiadaniu Gminy Kolbuszowa mają decyzję
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z 30 maja
2017 roku na budowę parkingu przy stacji kolejowej
w Kolbuszowej. Działki posiadają powierzchnie
0,1206 ha i zostały zakupione za kwotę 51 660 zło
tych. Powstanie na nich parking na około 90 miejsc,
który jest już zaprojektowany.
Gmina Kolbuszowa jest już w posiadaniu
budynku dworcowego, który po przebudowie ma
zamienić się w centrum przesiadkowe. Po moder
nizacji budynek będzie pełnił dodatkowe funkcje.
Program funkcjonalno-użytkowy zakłada podział
obiektu na:
-część związaną z obsługą podróżnych: pocze
kalnia dla pasażerów, toalety, pokój dla matki

podróżującej z dzieckiem, mini bar, biuro po
dróży, biletomat,
- część usługową w której zlokalizowana będzie
świetlica dla młodzieży z punktem bibliotecz
nym, punkt informacji turystycznej,
- część administracyjną, gdzie znajdować się
będzie dział świadczeń rodzinnych Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, po
mieszczenia Straży Miejskiej wraz z centrum
monitoringu miejskiego, pomieszczenia orga
nizacji pozarządowych, a także zakład aktywi
zacji zawodowej.
Plan obejmuje też zagospodarowanie terenu
wokół budynku. Powstaną m.in. nowe perony auto
busowe nakryte przeszklonym dachem czy miejsca
postojowe dla autobusów.
J. Mazur

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:
• że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodar
ce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 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. 3 5 ust. I ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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S E RWIS I N FORMACYJ NY
U RZĘDU M I EJ S KI EGO
w KOLBU SZOWEJ

Składamy najserdeczniejsze życzenia,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego N arodzenia
oraz N owego 2018 Roku.
N iech te radosne i świąteczne dni wypełni m iłość
i rodzinne ciepło.
Zyczymy, żeby był to czas w którym spełn i aj ą
się marzenia i rodzą plany na przyszłość.
l<rzysztof W i l k
Przewodniczący Rady M iejskiej

Jan Zuba
Burmistrz l<olbuszowej
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G m i n a Ko l b u szowa wś ród
naj l e pszych s a m o rząd ów w kraj u
Kolbuszowa zajęła jedenaste miej
sce w tegorocznym Rankingu Samorzą
dów „Rzeczpospolitej " w kategorii gminy
miejskie i miejsko-wiejskie.

Wręczenie nagród XIII edycji rankingu od
było się 23 listopada w Jarocinie. Wyróżnienie
odebrał Jacek Mroczek Zastępca Skarbnika Kol
buszowej.
Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze
w Polsce gminy i miasta pod względem zrównowa
żonego rozwoju. Przy rankingu ocenie podlegały
wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżeto
wych oraz dane podane przez samorządy. Zasady
i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego
kapituła, której przewodniczącym jest były premier
Jerzy Buzek.
W rankingu oceniono różne obszary działal
ności samorządów. Brano pod uwagę: umiejętność
pozyskiwania dochodów, politykę wydatkową,
dyscyplinę budżetową, edukację, wspieranie rynku
pracy i przedsiębiorczości oraz jakość zarządzania
administracją.

ranking

samorządow
Zestawienie najlepszych samorządów przy
gotowywane jest w podziale na trzy główne kate
gorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
W kategorii miasta na prawach powiatu
pierwsze miejsce zajął Poznań, a na kolejnych
pozycjach znalazły się Bielsko Biała i Nowy Sącz.
Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwy
ciężyła gmina Boguchwała, przed Mszczonowem
i Legionowem. Najlepszą gminą wiejską według
jury została gmina Strawczyn. Na drugim miejscu
uplasowała się gmina Zielonki, a na trzecim gmina
Dębno.
J. Mazur

Książka na 35-lecie
W tym roku Zespól Ludowy Górnia
cy obchodzi 35-lecie działalności. Z oka
'lji jubileuszu przygotowano książkę pt.
,, Górniacy dla tradycji swojej wsi. "

Prezentacja publikacji odbyła się w nie
dzielę 19 listopada w Centrum Kultury Wsi w
Kolbuszowej Górnej. W wydarzeniu uczestniczyli
zaproszeni goście oraz mieszkańcy.
Książka zawiera elementy kultury i historii
o zespole z Kolbuszowej Górnej i miejscowości.
Nie brakuje w niej nowych i archiwalnych zdjęć.
Do publikacji załączone są płyty: słuchowisko mu
zyczne pt.,, Lasowiackie dziadkowanie" i relacja
filmowa z obchodów jubileuszu, materiał filmowy

o działalności zespołu oraz nagranie widowiska
obyczajowego.
Poza prezentacją wydawnictwa przedstawio
no również film o Górniakach w reżyserii Jerzego
Dyni składający się materiałów archiwalnych Te
lewizji Polskiej. O górnieńską kuchnię w teorii i
praktyce zadbała Janina Olszowy oraz miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich.
Ostatnim punktem programu było nowe wi
dowisko jubilatów „Dziadki dziatkom".
J. Mazur
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P O W I A T O W Y

•

POWIAT

•

RADA

•

STAROSTWO

•

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

W oczekjwaniu na z6Ciżające się

Święta (J3ożego ::Narodzenia
pragniemy zfożyć najserdeczniejsze życzenia.
:Niecli ten świąteczny, a zarazem niezwyk{y czas
up[ynie w atmosferze wyjątk,owej radości i szczęścia,
wśród rodziny i przyjacióE,
a niezapomniany nastrój świ,ątecznego ciepfa i spok.J)ju
zagości w Waszych domacli
i pozostanie o6ecny przez cafy 2018

CRgt

Z pozarowieniami i życzeniami wsze{tiej pomyś{ności

/
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Trwa realizacja projektów, służących
modernizacji szkól ponadgimna;jalnych w
naszym powiecie. JJykonywane roboty bu
dowlane już zostały zakońcwne. Rozstrzy
gnięto przetargi na zakupy sprzętu dy
daktycznego.

Przedsięwzięcie warte prawie cztery miliony
złotych realizowane jest dzięki funduszom pozyska
nym przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z
Regionalnego Programu OperacY.inego Wojewódz
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie
6.4 Infrastruktura edukacyjna. Pozyskane środki
trafiły do trzech szkół, znajdujących się w powiecie
kolbuszowskim: Zespołu Szkół Agrotechniczna
-Ekonomicznych im. KEN w Weryni, Zespołu Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. Jauka Bytnara w
Kolbuszowej. Fundusze w całości przeznaczone zo
staną na zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu
komputerowego oraz modernizację placówek.

ZST W KOLBUSZOWEJ
Prace budowlane prowadzone w Zespole Szkół
Technicznych w Kolbuszowej zostały zakończone.
Wykonana została winda przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych, odnowiono i dostosowano
łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, jak również
zamontowano panele fotowoltaiczne. Montaż tego
typu instalacji pozwoli na oszczędności oraz poprawę
wydajności energetycznej. Instalacja służyć będzie
również młodzieży z klasy o profilu „technik urzą
dzeń i systemów energetyki odnawialnej" do celów
dydaktycznych. Trwa dostawa materiałów dydaktycz
nych, wśród których wymienić można: obrabiarkę do
drewna, 16 tablic interaktywnych, wyposażenie do
pracowni logistycznej i geodezyjnej, drukarkę 3D
oraz plotery.
Fundusze
Europejskie
Program Regionaloy

ZSA-E W WERYNI
W Zespole SzkółAgrotechniczno-Ekonomicz
nych w Weryni zakończono realizację prac budowal
nych oraz finalizowanie zakupu sprzętu dydaktyczne
go. Wykonywane prace polegały na przystosowaniu do
potrzeb osób niepełnosprawnych budynku dawnego
internatu. W ramach tego zadania powstał podjazd
wewnętrzny oraz łazienki dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością. Ponadto prowadzono
prace, które przyczyniły się do powstania w tym bu
dynku Szkolnego Centrum Informacji i Biblioteki,
które docelowo zostanie wyposażone w nowy sprzęt
komputerowy. Nowy sprzęt dydaktyczny pojawi się
również w pracowniach ZSAE w Weryni.

LO W KOLBUSZOWEJ
Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbu
szowej w ramach projektu wykonano wszystkie roboty
budowlane wewnątrz budynku LO (m. in. przebudowa
instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia
na energooszczędne LED), zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej, prace bu
dowlane wewnątrz oraz zakup nowoczesnego wyposa
żenia i materiałów dydaktycznych. Ponadto realizacja
projektu pozwoliła na zakup nowoczesnego sprzętu
dydaktycznego, doposażenie 15 klasopracowni oraz
doposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny
sprzęt TIK. Trwa zakup wyposażenia dla LO.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Prace budowlane jak i zakup wyposażenia
do szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w
naszym powiecie to wynik pozytywnie ocenionych
wniosków złożonych przez Powiat Kolbuszowski do
Regionalnego Programu OperacY.inego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Łącznie, dzięki
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P O D KA R PACK I E

unijnemu wsparciu w szkolnictwo ponadgimnazjalne
w tym roku zainwestowane zostanie prawie 4 mln zł.
- Stawiamy na nową jakość kształcenia - podkreśla
Starosta Kolbuszowski JózefKardyś. -Korzystając
z unijn ychfun duszy mamy możliwość doposażen ia
n aszych szkól w n ajn owocześniej szy sprzęt. Postęp
techn ologiczny cały czas idzie do przodu, również wy
magania pracodawcy względem pracownika zmieniaj ą
się. Myja/w Samorz ąd Powiatowy poprzez inwesto
wan ie w n owoczesn e szkoln ict wo chcemy sprostać
bieżący m oczekiwaniom. Chcemy, abyn asza młodzież
miała pełn e warun ki do roz woju - dodaje Starosta
Kolbuszowski.

KOSZTY
Tytuł projektu: ,,Rozwój kształcenia zawodowe
go w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację
infrastruktury edukacyjnej", w ramach którego moder
nizowana jest infrastruktura edukacyjna w Zespole
Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939
r. oraz w Zespole Szkół Agrotechniczna-Ekonomicz
nych im. KEN w Weryni.
W sumie wartość zadania - 2 960 303,45 zł
-wartość dofinansowania - 2 516 257,90 zł
-wkład własny Powiatu - 444 045,55 zł
Wartość robót budowlanych: 604 299,00 zł
Tytuł projektu: ,,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kol
buszowej", w ramach którego modernizowana jest
infrastruktura edukacyjna w Liceum Ogólnokształcą
cym w Kolbuszowej.
W sumie wartość zadania - 1 222 872,62 zł
-wartość dofinansowania - 930 693,18 zł
-wkład własny Powiatu -164 239,98 zł
Wartość całkowita robót budowlanych
728 160,00 zł.

Unia Europejska •
.
.
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Rinwoju Regioria lne'go

Kon ku rs o och ron ie przyrody rozstrzyg n ięty!
Znamyjuż nazwiska XI/
Powiatowego Konkursu Wie
dzy o Ochronie Przyrody na
Terenie Powiatu Kolbuszow
skiego. W gronie najlepszych
znaleźli się: Justyna Czajkow
ska ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawia II w Trzęsów
ce oraz Konrad Świqtek z Ze
społu Szkól Agrotechniczno
-Ekonomicznych w Weryni.
Gratulujemy.
Konkurs Wiedzy o Ochro
nie Przyrody organizowany jest
przez Starostwo Powiatowe w
Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo
Kolbuszowa. Biorą w nim udział
Uroczyste wręczen ie n agród laureatom XI! Powiatowego Kon kursu uczniowie szkół podstawowych z
Wiedzy o Ochron ie Przyrody n a Teren ie Powiatu Kolbuszowskiego. oddziałami gimnazjalnymi i szkół

ponadgimnazjalnych. W tym roku do konkursu przy
stąpiło 1 8 uczniów z sześciu szkół podstawowych
oraz 15 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnej
z terenu powiatu.
Tegoroczna edycja konkursu została przepro
wadzona w środę (29 listopada). Uczestników oraz
opiekunów przywitał Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś, który życzył wszystkim biorącym udział w
konkursie jak najlepszych wyników. Kolbuszowskie
Nadleśnictwo natomiast reprezentował Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu
jednokrotnego wyboru. Z tym zadaniem najlepiej
poradzili sobie: Justyna Czajkowska ze Szkoły Pod
stawowej im. Jana Pawła II w Trzęsówce, która
zajęła I miejsce, Karolina Stąpor ze Szkoły Podsta
wowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
cd. na str. 21
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Inwestycje drogowe zakończone

Inwestycje drogowe rozpoczęte we wrześniu i październiku
na terenie powiatu kolbuswwskiego wstały zakończone.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka
Akcyjna z Dębicy.
Zakończono prace przy budowie chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej Nr 1213 Widełka-Hucisko. Nowy chodnik w Widełce został
wybudowany na długości 280 metrów. Wartość zadania wyniosła 114 670 zł.
Wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbu
szowej.

Zakoń czono przebudowę drogi powiatowej Nr 1209 R Zielonka - Ka rczo
wiska.

Zakoń czon o prace przy budowie c hodnika dla pieszych przy drodze powia
towej Nr 1213 Wide/ka-Hucisko.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1209 R Zielonka - Kar
czowiska. Długość =odemizowanego odcinka to 5,12 km. Kwota przezna
czona na realizację zadania wyniosła 1 600 OOO zł.
W ramach prac wykonane zostały m.in.: roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe, utwardzenie poboczy, a także warstwa wyrównawcza i warstwa
ścieralna z mas asfaltobetonowych.

Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego

Dalszych sukcesów w nauce, chę ekonomii a także pasjonaci logistyki. Poniżej krótka
ci i niesłabnącego zapału w zdobywaniu charakterystyka każdego ze stypendystów, opisująca
wiedzy oraz wielu radości - tego życzył osiągnięcia wyróżnionych. Zapraszamy do lektury.
Tegoroczni Stypendyści Powiatu Kolbuszow
wszystkim tegorocznym stypendystom
skiego:
Starosta Kolbuszowski JózefKardyś.

Tradycyjnie, podczas sesji Rady Powiatu
Kolbuszowskiego, która odbyła się 30 listopada,
wręczone zostały Stypendia Powiatu Kolbuszow
skiego. W tym roku otrzymało je 20 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie na
szego powiatu. Wyróżnienia trafiły do tych uczniów,
którzy swoimi zdolnościami, osiągnięciami i wyni
kami wyróżniają się spośród innych.
W gronie tegorocznych stypendystów znajdują
się bardzo dobrzy zawodnicy sportowi, miłośnicy
języka polskiego, języków obcych, matematyki,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
JANKA BYTNARA W KOLBUSZOWEJ

1. Karolina Kopeć - średnia ocen - 5,12.
Osiągnięcia: udział w konkursie matematycznym
,,Alfik", udział w Podkarpackim Konkursie Matema
tycznym im. F. Leji, udział w konkursie matematycz
nym MAT. Karolina Kopeć wzorowo wypełnia obo
wiązki szkolne i wykazuje się wysoką kulturą osobi
stą. Angażuje się w pracę na rzecz klasy, pełni funkcję
przewodniczącej. Jest uczynna, sumienna, lubiana
przez koleżanki i
kolegów.
2 . P aulina
Liwia Książek
- średnia ocen 5,25. Osiągnięcia:
udział w Powia
towym Konkursie
Języka Angiel
skiego, udział w
akcjach charyta
tywnych. Współ
organizowała Dni
Otwarte Szkoły.
Paulina Książek
odznacza się wy
soką kulturą oso
bis tą, wyróżnia
Styp en dyś ci z Zespołu Szkól Technicznych w Kolbuszowej.
jącym się stosun-

Starosta Kolbuszowski wręcza Styp endium Powia
tu Kolb uszowskiego.
kiem do obowiązków szkolnych. Chętnie angażuje
się w życie klasy wykonując różne prace plastyczne.
3. Kacper Łukasz Furmański - średnia ocen
- 5,31. Osiągnięcia: udział w XVII Ogólnopolskim
Konkursie Filmowym, I miejsce w Szkolnym kon
kursie na recenzję książki, II miejsce w Powiatowej
Grze Miejskiej, III miejsce w Szkolnym konkursie
wiedzy o J. Bytnarze i Szarych Szeregach. Kacper
Furmański odznacza się wysoką kulturą osobistą,
wyróżniającym się stosunkiem do obowiązków
cd. n a str. 20
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sie ,,Młodzież zapobiega
pożarom", udział w kon
"'
kursie na zagospodaro
wanie terenu zieleni przy
SP w Weryni , udział w
Ogólnopolskim Konkur
sie Wiedzy o Ergonomii
i Bezpieczeństwie Pracy
w Rolnictwie. Radosław
Rębisz wzorowo wypeł
nia obowiązki szkolne,
czynnie uczestniczył
w przygotowaniach do
obchodów 70-lecia ZSA
-E w Weryni. Promował
szkołę w środowisku
lokalnym podczas ,,Ak
'- '
- /
tywnej Środy".
3. Kinga Wik Styp endyści z Zespołu SzkółA grotechn iczna-Ekon omicznych w Weryn i.
toria Cisło - średnia
ocen - 5,06. Osiągnięcia: udział w seminarium w cza się uczciwością w codziennym postępowaniu i
ramach projektu „Kreatywność, innowacyjność, dbałością o kulturę słowa.
przedsiębiorczość - edukacyjny meeting z Wydzia
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
łem Ekonomii". Kinga Cisło wzorowo wypełnia
IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.
obowiązki szkolne, odznacza się uczciwością w
W KOLBUSZOWEJ
postępowaniu i dbałością o kulturę słowa. W roku
szkolnym 2016/2017 pełniła funkcję zastępcy prze
1. Aleksandra Kuca - średnia ocen - 5,05.
wodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ZSA-E, Osiągnięcia: II miejsce w Szkolnym Konkursie Mate
promowała szkołę poprzez udział w ,,Aktywnej Śro matycznym, udział w projekcie ,,Podkarpacie stawia
dzie", prowadziła warsztaty ekonomiczne w kolbu na zawodowców", udział w Sejmiku Uczniowskim.
szowskich gimnazjach, działała w Szkolnym Klubie Aleksandra Kuca jest uczennicą bardzo pracowitą,
sumienną, zawsze przygotowaną do lekcji, godnie
Przedsiębiorczości.
4. Justyna Wi- reprezentuje szkołę w Drużynie Strzelców.
2. Arkadiusz Rajpold - średnia ocen - 4,88.
tas - średnia ocen Osiągnięcia: III miejsce indywidualnie w Powia
5,06. Osiągniecia: III towych Biegach Przełajowych, I - miejsce w po
miejsce w ogólnopol wiatowych zawodach w siatkówce, I - miejsce w
skim konkursie ,, Bóg, powiatowych Zawodach w koszykówce, II miejsce
Honor, Ojczyzna - w rejonowych zawodach w koszykówce, V miejsce
wartości polskiego indywidualnie w rejonowych biegach przełajowych,
ziemiaństwa", udział III miejsce w szkolnym konkursie matematycznym,
w konkursach „Przed udział w II etapie Olimpiady Logistycznej. Arkadiusz
siębiorczy na rynku fi Rajpold jest uczniem bardzo uzdolnionym, aktywnie
nansowym", ,,Laptop uczestniczy w zajęciach Szkolnego Koła Logistycz
nego, może pochwalić się 100% frekwencją w I i II
na bank", ,;z bankiem
klasie, prezentuje wysoką kulturę osobistą.
na przyszłość", ,,Je
3. Paulina Serafin - średnia ocen - 4,88. Jest
stem Polakiem i co da uczennicą bardzo aktywną, chętnie angażuje się w
lej?", ,,CONRADKI", życie klasy i szkoły. Pracowała przy organizacji Festi
udział w olimpiadzie walu nauki i techniki, Akcji „Wyślij Pączka do Afry
wiedzy ekonomicznaj, ki", Footbolowej Kolbuszowej. Zebrała ponad 300
olimpiadzie wiedzy punktów dodatnich z zachowania za każdy semestr.
Stypendyś ci z L iceum Ogóln okształcącego w Kolbuszowej.
4. Dominika Brzoza -średnia ocen - 5,00. Jest
ekologicznej, ogólnouczennicą
bardzo uzdolnioną, aktywnie uczestniczy
polskiej olimpiadzie
podejmując się rozwiązania zadań nietypowych o
w zajęciach Szkolnego Kółka Logistycznego, chęt
,,Myśli
Jana
Pawła".
Uczestniczyła
w
konkursie
Ri
dużym stopniu trudności.
nie angażuje się w życie klasy - pomaga słabszym
dero „Misja książka!". Justyna Witas wzorowo wy
uczniom w nauce, szkoły - praca przy Festiwalu
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNO
pełnia obowiązki szkolne, gra i śpiewa w szkolnym Nauki i Techniki, środowiska - Footbolowa Kolbu
EKONOMICZNYCH IM. KEN W WERYNI zespole muzycznym Concordia.
szowa. Zebrała ponad 400 punktów dodatnich z za
5. Patrycja Ewa Ofiara- średnia ocen- 5,12. chowania za każdy semestr. Prezentuje niespotykaną
1. Karolina Magdalena Czachor - średnia
ocen - 5,06. Osiągnięcia: udział w XII edycji Wo Osiągnięcia: III miejsce w Szkolnym Konkursie Języ wysoką kulturę osobistą.
5. Agata Serafin- średnia ocen -5,00. Chętnie
jewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozma ka Angielskiego, III miejsce w XIV edycji Powiato
angażuje
się w życie klasy, szkoły - praca przy Festi
wego
Konkursu
Wiedzy
o
Krajach
Anglojęzycznych,
wiajmy o AIDS", III miejsce w szkolnym konkursie
języka angielskiego, udział w szkolnym konkursie II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Recytator walu Nauki i Techniki, akcji „Wyślij Pączka do Afry
ki", Footbolowej Kolbuszowej. Zebrała ponad 400
o Żołnierzach Wyklętych. Brała udział w kursach skim Poezji i Prozy Obcojęzycznej, I miejsce w XI
punktów dodatnich z zachowania za każdy semestr.
Powiatowym
Konkursie
Wiedzy
o
Ochronie
Przy
księgowości oraz języka angielskiego branżowego.
6. Dorota Tęcza - średnia ocen - 4,78. Osią
Karolina Czachor wzorowo wypełnia obowiązki rody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, udział w gnięcia: II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy
szkolne, odznacza się uczciwością w postępowaniu konkursach „Moja wizja innowacyjnego biznesu", o Historii. Jest uczennicą bardzo uzdolnioną, praco
,;z bankiem w przyszłość". Ukończyła kursy księgo witą i w stu procentach wywiązującą się ze swoich
i dbałością o kulturę słowa.
2. Radosław Marcin Rębisz - średnia ocen - wości oraz języka angielskiego branżowego. Patrycja obowiązków.
7. Bernadeta Kozioł - średnia ocen - 4,76.
5,06. Osiągniecia: I miejsce w powiatowym konkur- Ofiara wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, odznaOsiągnięcia: II miejsce w etapie Szkolnym Olimpiady
cd. ze str. 19
szkolnych. Chętnie angażuje się w życie klasy oraz
szkoły. Jest chorążym pocztu sztandarowego, współ
organizował Dni Otwarte Szkoły oraz „Aktywną
Środę" dla gimnazjalistów. W ubiegłym roku szkol
nym był przewodniczącym klasy i jest nim także w
roku bieżącym.
4. Wioletta Maria Saj - średnia ocen - 5, 11.
Osiągnięcia: I miejsce w powiatowych zawodach w
sztafetowych biegach przełajowych, udział w rejo
nowych zawodach w biegach sztafetowych, udział
w wojewódzkich zawodach Ligii Lekkoatletycz
nej, udział w wojewódzkich drużynowych biegach
przełajowych, udział w powiatowych zawodach
szachowych. Wioletta Saj jest osobą bardzo ambit
ną i pracowitą, mocno angażuje się w życie klasy i
społeczności szkolnej.
5 . Katarzyna Markiewicz - średnia ocen
- 5,67. Osiągnięcia: udział w konkursie matema
tycznym ,,Alfik", udział w Podkarpackim Konkursie
Matematycznym im. F. Leji, udział w konkursie
matematycznym MAT, udział w konkursie chemicz
nym ,,Alchemik", udział w wojewódzkich drużyno
wych biegach przełajowych, udział w rejonowych
zawodach w piłce siatkowej, udział w wojewódz
kich zawodach Ligii Lekkoatletycznej, udział w
rejonowych biegach sztafetowych, I miejsce w po
wiecie w indywidualnych biegach przełajowych.
Katarzyna Markiewicz jest uczennicą z najwyższą
w szkole średnią, jest osobą bardzo pracowitą, ak
tywnie bierze udział w kołach przedmiotowych
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Wiedzy Ekologicznej. Jest uczennicą bardzo uzdol
nioną, pracowitą, sumienną, zawsze przygotowaną
do lekcji.
8. Marcin Borowiec - średnia ocen - 4,80.
Osiągniecia: II miejsce w Powiatowym Turnieju
Wiedzy o Historii.
9. Patryk Całka - średnia ocen - 4,57. Osią
gnięcia: I miejsce w Szkolnym Konkursie Geode
zyjnym, II miejsce w Szkolnym Konkursie Polo
nistycznym „Maraton z Janem Kochanowskim", I
miejsce w „Andrzejkowym marszu na orientację",
udział w ogólnopolskim VII turnieju musztry w
Rzeszowie 15.05.2017r., reprezentowanie szkoły na
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szczeblu ogólnopolskim w obchodach Święta Wojska
Polskiego 15.08.2017 r., reprezentowanie szkoły na
szczeblu międzynarodowym podczas uroczystości
na Cmentarzu Orląt we Lwowie 19.08.2017 r., re
prezentowanie szkoły podczas obchodów rocznicy
śmierci płk. Leopolda Lisa Kuli, reprezentowanie
szkoły podczas uroczystości nad grobami pomor
dowanych przez NKWD w Turzy. Patryk Całka jest
uczniem uzdolnionym, aktywnie biorącym udział w
formacji „Strzelec".
10. Szymon Zięba - osiągnięcia: udział w
ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach
sportowych: Białystok 2017 - 1500m oraz 800m,

Toruń 2017 - 800m oraz 4x400m, Jelenia Góra 2017
- przełaj 800m, Tbilisi 2016 - 800m, Bydgoszcz
2016 - 800m, Żagań - Przełaj 1500m, Wrocław
2016 - 4x400m, 800m, Toruń 2017 - 1500m, Spała
2016 - 1000m.
Wszystkim stypendystom gratulujemy!
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: promocja@kolbuszowski.pl

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ZAPRASZA
na
I

MASZ

OWY
torek)

Warsztat\> Terapii Zajęciowej w Ko buszowej
środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej
Świetlica Proiilaktyczno - Wychowawcza w Kolbuszowej
środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach
L,okalni rękodzlelnicy

Konkurs o ochronie
przyrody rozstrzygnięty!
cd. ze str. 1 8

w Kolbuszowej - I I miejsce oraz Emilia Ofiara ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Kolbuszowej - laureatka ID miej
sca. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych natomiast
z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie: Konrad
Świątek - uczeń ZSAE w Weryni - I miejsce, Pa
trycja Ofiara - uczennica ZSAE w Weryni - II
miejsce oraz Justyna Witas - uczennica ZSAE w
Weryni - m miejsce. Najlepszy wynik drużynowy
w kategorii szkół podstawowych osiągnęli uczniowie
ze SP nr 2 w Kolbuszowej, zdobywając w sumie 117
punktów. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych naj
lepszy wynik drużynowy osiągnęli uczniowie z ZSAE
w Weryni, którzy zdobyli w sumie 238 punktów.
Nagrody laureatom XII Powiatowego Kon
kursu Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie
Powiatu Kolbuszowskiego wręczyli: Wicestarosta
Kolbuszowski Wojciech Cebula i ZastępcaNadle
śniczego Kazimierz Samojedny.

ZARZĄD POWIATU
W KOLBUSZOWEJ

podaje do publicznej wiadomości ,że na pod
stawie art. 35 ust.I ustawy z dnia 21 sierpnia l997r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 2147 ze zm.) wywieszony został na tabli
cy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz rol
ników-Augusta i Haliny Gołąbek. Wykaz ten został
również zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbu
szowski.pl
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nier u 
chomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej ul. I ! Listopada 10, pok. 214. tel.
(17) 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 30.11.201 7 r.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
dla

CZCIGODNEGO
KS. JANA PĘPKA
Dziekana Dekanatu Kolbuszowa
Zachód
Proboszcza Parafii pw. św. Brata
Alberta w Kolbuszowej

z powodu śmierci

BRATA
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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W ramach realizacji zadań projektu Erasmus+ ,, Un homme sain dans un environnement sain" -,,Zdrowy człowiek w zdrowym
środowisku" w dniach 19.11 - 26.11.2017 roku grupa dziesięciu uczniów oraz dwóch nauczycieli (p. Jadwiga Kasak oraz p. Piotr Bujak)
z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej uczestniczyła w mobilności do Catanzaro na południu Włoch.
W wyniku przeprowadwnej ewaluacji, z grupy 50 uczniów zgłoswnych do projektu, do pierwszego działania związanego z uczeniem
się, nauczaniem i szkoleniami zostało wybranych 10 uczniów: Anna Sito, Anna Sobolewska, Dominika Szczur, Gabriela Książek, Ga
briela Przybyło, Grzegorz Wilk, Konrad Rzepka, Magdalena Hałdaś, Natalia Frankiewicz, Wojciech Sajdak, którzy wyróżnili się ilością
napisanych artykułów, komentarzy na blogu projektu, odpowiedzi na forum TwinSpace, udziałem w zajęciach dodatkowych z biologii
oraz w konkursie „Mój sposób na zdrowy styl życia" oraz zaangażowaniem w inne podejmowane działania projektowe .

Relacja uczniów z podróży do Catanzaro

W niedzielę 19 listopada rozpoczęliśmy naszą
przygodę we Włoszech. Późnym wieczorem do
tarliśmy do Catanzaro, gdzie spotkaliśmy naszych
włoskich kolegów i koleżanki. Już wcześniej pozna
liśmy ich dzięki organizowanym spotkaniom „chat"
na platformie TwinSpace.
Uczniowie i nauczyciele ze szkoły partnerskiej
we Włoszech - Instituto d'Instruzione Superiore E.
Fermi przywitali nas bardzo serdecznie. W poniedzia
łek mieliśmy okazję poznać także kolegów i koleżan
ki z pozostałych szkół partnerskich: Colegiul National
L. Blaga Colegiul National L. Blaga w Rumunii oraz
Agrupamento de Escolas A.Cabrita w Portugalii. Po
zwiedzeniu budynku szkoły każda z przybyłych grup
przedstawiła swoje szkoły i miasta. Następnie przy
stąpiliśmy do pracy w grupach międzynarodowych
nad stworzeniem logo naszego projektu.
Dodatkową atrakcją tego dnia była degustacja
potraw regionalnych zorganizowana przez włoskich
uczniów - mogliśmy spróbować różnych smakoły
ków takich jak pizza, focaccia czy różnorodnych
ciast. Po zajęciach spędziliśmy czas z naszymi no
wymi znajomymi i poszliśmy na wspólny spacer po
słonecznym Catanzaro - stolicy regionu Kalabrii.
Trzeciego dnia naszej przygody wszyscy
uczniowie z Polski, Włoch, Portugalii i Rumunii
zaangażowani w projekt Erasmus+ wraz z nauczycie
lami wyruszyli autobusem w góry. Spacerowaliśmy
po wyżej położonych terenach Kalabrii, podziwia
jąc wspaniałe widoki - zielone wzniesienia, pola,
mnóstwo ogromnych wiatraków. W oddali zaś ma
jaczyło morze. Natknęliśmy się na ciekawe okazy
roślinności, której naturalnie nie możemy zobaczyć w
Polsce np. oliwki, kaktusy czy aloes. Skosztowaliśmy
również, zrywanych prosto z drzewa, mandarynek.
Tego dnia otrzymaliśmy specjalne zadanie -każda
grupa musiała samodzielnie posadzić małą jabłon-

kę. Chłopcy z naszej drużyny świetnie się spisali
-drzewko szybko trafiło do ziemi. Później ogrodnik,
który nadzorował naszą pracę, przywiązał do każdej
jabłonki drewnianą tabliczkę z nazwiskiem. Cała
akcja odbyła się ku czci osób poległych w walce z
mafią kalabryjską, która wcześniej zarządzała terena
mi, po których stąpaliśmy. Kolejnym punktem dnia
była wyprawa nad morze. Zobaczyliśmy przepiękną,
czystą wodę w odcieniu intensywnego błękitu oraz
zamek Le Castella.
Po lunchu w tejże malowniczej okolicy udali
śmy się na spotkanie z pozostałościami cywilizacji
antycznej Grecji. Ujrzeliśmy m.in. kolumnę w stylu
doryckim, która kiedyś była częścią świątyni oraz
zwiedziliśmy muzeum Capo Colonna, w którym
zgromadzono archeologiczne skarby m.in. hełm ho
plity i greckie wazy.
W środę z samego rana wybraliśmy się w długą
podróż do miejscowości Tiriolo, aby odwiedzić ole
jarnię „Torchia". Poznaliśmy proces powstawania
oliwy z oliwek najwyższej jakości krok po kroku,
a później w tym samym miejscu nauczyliśmy się
odróżniać dobrej jakości oliwę od tej gorszej. Do
wiedzieliśmy się,że kalabryjska oliwa jest wykorzy
stywana nie tylko do gotowania,ale także do konser
wowania warzyw, grzybów i ryb. Dzięki wizycie w
Torchia zapoznaliśmy się z nowym dla nas terminem
- Slow Food. Jest to międzynarodowa organizacja,
która powstała we Włoszech w celu ochrony i roz
powszechniania tradycyjnej kuchni regionalnej oraz
promowania kultury żywienia dobrej jakości. Następ
nie udaliśmy się na obiad do restauracji „Due mari"
na przepyszny obiad w pięknej lokalizacji. Ostatnim
punktem w podróży było odwiedzenie wykopalisk
archeologicznych i muzeów skupiających stroje
ludowe i pamiątki typowe dla kalabryjskiej wioski.
W czwartek w liceum w Catanzaro dokończy-

- Erasmus +

liśmy nasze projekty logo. Powstało kilka naprawdę
świetnych prac, ale musieliśmy wybrać jedną. De
cyzja była trudna, bo wiedzieliśmy, że logo będzie
reprezentowało nasz projekt na dalszych etapach
działań projektu. Tego dnia uczniowie nauczyli się
przedstawiania siebie w językach krajów uczest
niczących w wymianie - włoskim, portugalskim,
rumuńskim i polskim. Było to duże wyzwanie, ale w
miłej atmosferze pokonaliśmy nasze obawy.
W piątek o godz. 10 mieliśmy spotkanie w
ratuszu z prezydentem miasta Catanzaro, który opo
wiedział o szkolnictwie oraz rozwoju przemysłu
w Kalabrii. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie
Galerii im. San Giovanni, gdzie mogliśmy przejść
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Park Różnorodności Biologicznej, po którym spa
cerowaliśmy poznając oryginalne okazy roślinności
śródziemnomorskiej.
W sobotę pojechaliśmy na wycieczkę do mia
sta Nicotera. Na miejscu wzięliśmy udział w wykła
dzie na temat diety śródziemnomorskiej. Mieliśmy
okazję poznać jej tajniki oraz zgłębić swoją wiedzę na
jej temat. Następnie wzięliśmy udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wo
bec Kobiet. Wydarzenie to miało na celu zwrócenie
uwagi na temat nierówności, dyskryminacji oraz
agresji wobec kobiet. Po wysłuchaniu przemówienia
oraz obejrzeniu krótkiego spektaklu udaliśmy się do
restauracji „ Bianco e Nero". Mieliśmy tam okazję
poznać i skosztować produkty typowe dla diety śród
ziemnomorskiej. Następnie wyruszyliśmy do Pizzo,
gdzie spróbowaliśmy „Tartufo"- włoskiego deseru
lodowego pochodzącego z tego miasta.
Ostatni dzień naszego pobytu w Catanzaro
spędziliśmy z rodzinami naszych korespondentów.
Bardzo podobała nam się serdeczność i otwartość
rodzin włoskich. Zawarliśmy przyjaźnie, które mamy
nadzieję będą kontynuowane.
Udział w mobilności był dla nas tygodniem
bardzo intensywnej współpracy oraz kulturowych
wyzwań. Komunikując się na co dzień w języku an
gielskim i francuskim mieliśmy okazję zwiększenia
naszych umiejętności językowych. Spodobał nam
się też bardzo język włoski - możliwe, że ta wizyta
zachęci nas do jego nauki w przyszłości. W miłym
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towarzystwie naszych
korespondentów, ko
legów z innych szkół
partnerskich znikały
wszelkie bariery języ
kowe.
Popołudnia spędzaliśmy z naszymi
korespondentami i
ich rodzinami. Dzię
ki temu poznaliśmy
na miejscu styl życia
Włochów z południa.
Mieliśmy okazję po
równać zwyczaje,
sposób bycia, relacje
w rodzinie. Przygoto
wywaliśmy wspólnie
różne potrawy kuchni
włoskiej i sarni nauczy
liśmy się przygotowy
wać pizzę, spaghetti, tiramisu. Było bardzo pysznie
i sympatycznie. Będziemy próbowali zastosować
sprawdzone przepisy w Polsce.
Dla nas i naszych nauczycieli podróż ta była
świetną okazją do wymiany doświadczeń, poznania
regionu Kalabrii „od kuchni" i porównania mentalno
ści polskiej z gorącym temperamentem Włochów. Ujął
nas ich optymizm, otwartość, gościnność, swoboda i
pozytywna energia czerpana ze słonecznej pogody.
Dla większości z nas był to pierwszy wyjazd za

granicę, pierwszy lot samolotem. Nasze zaangażowa
nie w projekt zostało nagrodzone wspaniałą podróżą.
W pamięci pozostaną nam niesamowite widoki - la
zurowe morze oraz słoneczne wzgórza wznoszące się
wzdłuż Morza Jońskiego i Tyrreńskiego. Wróciliśmy
do naszej zimowej Polski z nowym bagażem pozytyw
nych wrażeń, w promiennych nastrojach i „włoskim
słoneczkiem" w sercu.
Nauczyciele i uczniowie z Grupy Erasmus+

D LA SWOJEJ WS I

W dniu 19 listopada (2017) miłośni
cy lokalności mieli możliwość nieodpłat
nego, pozyskania do domowej biblioteki
pachnącego świeżością wydawnictwa
pt.,, Górniacy dla tradycji swojej wsi".
Ta prekursorska dla Kolbuszowej Górnej
publikacja jest swoistym kompendium wiedzy
o jej historii i kulturze. Zawiera rys historycz
ny autorstwa historyka regionalisty Wojciecha
Mroczki, o kontekst etnograficzny wydawnictwa
zadbała Jolanta Dragan, prezentując również słow
niczek miejscowej gwary. Książka zawiera rów
nież multimedia, film dokumentalny Jerzego Dyni

zmontowany z materiałów archiwalnych Telewizji
Polskiej prezentujący Zespół Ludowy Gómiacy.
Podsumowanie 35 letniej działalności grupy, spro
wokowało powstanie tego wydawnictwa. Właśnie
o „Górniakach" jest w nim najwięcej, historię ze
społu opisała, obecna kierowniczka Elżbieta Cza
chor znajdują się w nim scenariusze przedstawień i
śpiewnik. Tutejszą kuchnię prezentuje dawniejsza
Górnianka Janina Olszowy. Artystyczne zdjęcia
wykonała Magdalena Małaczyńska posiadająca
rzadką umiejętność, uchwycenia w kadrze, ar
tystycznych dusz. ,,Górniacy" nagrali również
załączone do wydawnictwa słuchowisko muzyczne

pt.,, Lasowiackie dziadkowanie" i relację filmową
z bieżących obchodów jubileuszu zespołu.
Wydawnictwo współfinansowane było ze
środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Wiejskich na lata 2014- 2020.
Wydarzenie promocyjne zgromadziło blisko
sto trzydzieści, osób co jest swoistym rekordem
biorąc pod uwagę poziom czytelnictwa w naszym
kraju. Czesław Drąg od lat współpracujący z Gór
niakami zastosował oryginalną formułę, prowadze
nia promocji. Przeprowadzał wywiady zmuszające
do wysiłku intelektualnego, co okazało się bardzo
cd. na str. 24
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atrakcyjne dla widzów. Swoimi refleksjami na
temat kultury ludowej z publicznością podzielili
się autorzy tekstów i goście, odbyła się też pro
jekcja filmowa. O swoim stosunku do tradycji i
wspieraniu przez samorząd działań mających na
celu zachowanie i ochronę rodzimego dziedzictwa
kulturowego opowiedział Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba. Sposób wspierania kultury ludowej
przez wojewódzką instytucję kultury przedsta
wił jej szef dyrektor Marek Jastrzębski. Dyrektor
Jacek Bardan zwięźle zarysował współpracę z
,,Górniakami'" i innymi grupami etnograficznymi,
które występując w skansenie podczas imprez
wypełniają go życiem. Jolanta Dragan udzielająca
stałego wsparcia merytorycznego grupie nad wyraz
zwięźle wyłożyła swoje dociekania etnograficzne.
Ostatnia i najmilsza część konferencji promocyj
nej, składała się z teorii i praktyki, dotyczyła kuli
nariów. Janina Olszowy narobiła wszystkim smaku
opowiadając o górnieńskim jedzeniu, wywołane
opowieścią łaknienie zaspokoiły Górnianki pod
dyrekcją Danuty Olszowej.
Atrakcyjna forma wydawnictwa, której re
daktorem był Mateusz Starzec, wspierany przez
innych pracowników wydawcy: Annę Puzio, Kata-
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rzynę Liszcz -Starzec, Marka Krakowskiego, Sta
nisława Długosza i Andrzeja Serafina, interesująca
promocja, spowodowała że wszyscy uczestnicy
niedzielnego spotkania z książką pod pachą rado
śnie udali się do domostw.
Po obowiązkowym oglądnięciu ostatniego
punktu programu etiudy pt.,, Dziadki dziatkom" w
wykonaniu jubilatów. Jak zwykle nieprzewidywal
ny zespół, ku uciesze publiczności zaprezentował
komediową wersję przedstawienia. Abstrahując
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od treści dziełka, najbardziej zaskakujące było to
że odtwarzająca rolę babki, znana przeciwniczka
nałogu tytoniowego, inicjatorka antytytoniowych
konkursów i happeningów, wzięła o zgrozo w
obronę małoletniego palacza Jurka, podstępnie
podkradającego fajki dziadkowi Ambrożemu.
Wydawcę Miejski Dom Kultury w Kolbu
szowej cieszy zainteresowanie i emocje, które wy
wołała publikacja, martwi, że nakład praktycznie
uległ wyczerpaniu.

M UZYCZ NA SAN NA ZE ŚWI ĘTYM M I KOŁAJ E M
W muzycznych sankach świętego
Mikołaja wjechało na salę widowiskową
domu kultury, naj
kolbuszowskiego
pierw dwunastu instrumentalistów szkoły
muzycznej w Niwiskach.
Przeobrażona w śnieżynkę, ich szefowa
Dorota Wilk, wprowadziła siedzącą przed sceną
z otwartymi buziami i uszami blisko stuosobową
dzieciarnię w melodykę zbliżających się świąt.
Licznie przybyli, również fani młodych artystów,
którzy z zainteresowaniem do końca obejrzeli
ten ciekawy wielowątkowy koncert. W formie
interesującej z konkursami i zabawami lekcji
muzycznej. Po gościach wystąpiły, adeptki studia
wokalnego Katarzyny Liszcz-Starzec i tancerki
zespołów Anny Puzio.
Uwolnieni od dzieci przez na niby „chorego
animatora" postawnego rześkiego elfa, dorośli
widzowie udali się na pyszną kawę i ciasto, zo
stawiając zielonemu ludzikowi swoje uradowane
zabawami i oczekiwaniem na przyjście „świętego"
pociechy. Jak wiadomo elfy u nas nie żyją, (w

przeciwieństwie do
skrzatów), dlatego
też zupełnie natu
r alnie, zabrzmiał
trochę obcy akcent,
tegoż ostatniego.
Blisko dwugodzinne
elfie szaleństwo, za
kończyło się przyj
ściem statecznego
świętego Mikołaja,
który wszystkich
niezależnie od płci i
wieku sadzał sobie
na kolanach i czule
przytulał.
Dzięki sponsorom i zaangażowaniu kadry Miejskiego Domu
Kultury, święty Mikołaj nie przyszedł do dziecia
ków z pustym workiem. W paczkach były słody
cze, książeczki
z adwentowym i świątecznym przesłaniem
od Re
gionalnej
F u ndacji
Rozowju
, , Serce".
A r t y
styczne
maślane
r e n i fe r y
o d Torto
wego Ate
lier Jolan
ty Augu
styn, cho
inkowe
ciasteczka

babci Janiny Olszowej i stroiki z Pracowni Moniki
Janusz oraz jeszcze wiele innych atrakcyjnych dro
biazgów, które ucieszyły obdarowanych. Zaintere
sowani będą mogli zamówić artystyczne zdjęcia
u Magdaleny Małaczyńskiej. Zapach smako
witych pierników, ciastek i rogalików za sprawą
dwóch Elżbiet i jednej Genowefy roznosił się po
całym domu kultury i po okolicy, a pyszne wypieki
rozpływały się w ustach.
Sobotnia (9 grudnia 20 1 7 roku) impreza
zorganizowana z sympatyczną i aktywną społecz
nością szkoły w Niwiskach, pozwala snuć plany
co do dalszej równie owocnej, współpracy w two
rzeniu nowych wydarzeń. Dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie zarazili nas wszystkich uczestników
mikołajkowego wieczoru, swoim entuzjazmem
do muzyki i radością z jaką podchodzą do nauki
i pracy. Udowodnili, że muzyka na dobrym po
ziomie nie musi być nudna. Za dobrą zabawę w
imieniu szczęśliwej dziatwy i zasłuchanej dorosłej
publiczności, bardzo dziękujemy!
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F I N A N S OWO

Jak może wyglądać 201 8r. w gospodarce?
Zawsze końcem roku można prze
czytać różne prognozy dotyczące kolejne
go. W tym roku najbardziej interesującą
wydala mi się prognoza Saxo Banku.

W ubiegłym roku analitycy wróżyli, że kurs
bitcoina może wzrosnąć w ciągu roku nawet do
ponad 2 tys. dol. Mieli rację -wzrósł, ale do po
ziomu 16 tys. dolarów! W przy szłym roku ana
litycy Saxo Banku wróżą dalszy rollercoaster w
kryptowalutach. Ich zdaniem w 2018 roku bitcoin
osiągnie szczyt na poziomie powyżej 60 tys. dol.
oraz kapitalizację rynkową w wysokości ponad I
biliona dol.,co będzie wynikiem uruchomionych w
grudniu 2017 roku kontraktów futures w tej kryp
towalucie. Kontrakty zyskają wielką popularność
wśród inwestorów i funduszy, którym łatwiej jest
handlować kontraktami niż faktyczną kryptowalu
tą na specjalnych giełdach. Jednak później bitcoin
straci swój blask, ponieważ Rosja i Chiny ograni
czą lub nawet zakażą u siebie handlu niesterowa
nymi centralnie (przez siebie) kryptowalutami. Po
spektakularnym szczycie w 2018 r., cena bitcoina
spadnie na łeb na szyję do poziomu I OOO dol.
Apple,najwyżej wyceniana firma świata,dla
wielu ma być również pierwszą, której wartość po
bije magiczną barierę biliona dolarów. Tymczasem
analitycy Saxo Banku wróżą w przyszłym roku
pewną niespodziankę. Otóż inny gigant tej branży
-chiński koncern Tencent - osiągnie kapitalizację
rynkową na poziomie biliona już pod koniec 2018r.
Kobiety stanowią obecnie prawie połowę
wszystkich absolwentów kierunków biznesowych.
A jednak w 2017 r. tylko 6,4 proc. prezesów z
listy Fortune 500 to kobiety. Analitycy Saxo Bank
wróżą rychłą zmianę tej sytuacji -nie dlatego, że
jest „sprawiedliwa", ale z praktycznego powodu kobiety, wykorzystujące swój potencjał, są ostatnią
drogą do skutecznego zwiększenia zatrudnienia
bez zwiększenia liczby ludności w naszych nisko
produktywnych i starzejących się gospodarkach.
Analitycy Saxo Banku wróżą w przyszłym
roku prawdziwą rewoltę na Starym Kontynencie,
gdzie po raz pierwszy od 195 l r. polityczny punkt
ciężkości Europy ma zmienić się z francusko
niemieckiego na Europę Środkowo-Wschodnią.
Jak ma wyglądać ten scenariusz? Nowy austriac
ki kanclerz postanawia przyłączyć się do Grupy
Wyszehradzkiej, która zrzesza czterech najbar
dziej europesymistycznych członków UE (poza
opuszczającą unię Wielką Brytanią). Zbliża się
on do węgierskiego premiera populisty Viktora
Orhana w kwestiach gospodarczych i migracyj
nych,co skutkuje francusko-niemieckim bojkotem

dyplomatycznym Austrii. Napięcie sięga zenitu,
gdy Komisja Europejska rozpoczyna procedurę
z art. 7 przeciwko Polsce za brak poszanowania
dla rządów prawa. Szukając przeciwwagi dla
francusko-niemieckiego tandemu przewodzące
mu „głównej Unii Europejskiej",Austria i Grupa
Wyszehradzka lobbują, aby unia dokonała zwrotu
w kierunku prostymulującym i antyimigracyjnym.
Temu obozowi udaje się skutecznie zgromadzić
grupę 13 państw UE, w tym Włochy i Słowenię,
aby stworzyć mniejszość blokującą posiedzenie
Rady Europejskiej. Blokada instytucjonalna UE kratycznych przemian. Przymusowa rezygnacja
szybko zaczyna niepokoić rynki finansowe. Po sprawującego przez długie lata władzę prezydenta
gwałtownym wzroście wartości euro wobec walut Zimbabwe Roberta Mugabe pod koniec 2017 roku
G I O i walut rynków wschodzących do końca 2018 wywoła falę politycznych zmian w innych krajach
roku, wspólna waluta szybko słabnie w kierunku afrykańskich. Jacob Zuma zostanie pozbawiony
parytetu wobec dolara.
władzy w RPA, a Joseph Kabila będzie musiał
Chiny są największym importerem ropy naf stawić czoło bezprecedensowym demonstracjom
towej, a wiele krajów-producentów jest już bardzo w Kongo, które zmuszą go do opuszczenia kraju.
zadowolonych z transakcji w juanie. Biorąc pod Głównym zwycięzcą okaże się jednak RPA,ponie
uwagę słabnący globalny zasięg USA, a także suk waż ich waluta ZAR (rand) stanie się ulubieńcem
ces bazujących na CNY kontraktów terminowych wśród rynków wschodzących i umocni się o 30
typu futures w towarach, Międzynarodowa Giełda proc. w stosunku do walut G3. RPA będzie noto
Energii w Szanghaju zdecyduje się na uruchomie wać wysokie tempo wzrostu, tak jak i sąsiadujące
nie opartych na juanie kontraktów futures w ropie, satelickie gospodarki.
które okażą się sukcesem. Wprowadzenie na rynek
Kończąc, życzę tradycyjnie wszystkim Czy
petro-juana sprawi, że CNY umocni się o ponad I O telnikom Przeglądu Kolbuszowskiego zdrowych i
proc. wobec dolara, osiągając po raz pierwszy w hi radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadcho
storii poziom poniżej 6,0 w przypadku USDCNY. dzącym 2018r. wyłącznie dobrych wiadomości w
Światowe rynki świetnie radziły sobie w sferze finansów.
2017 roku, czemu towarzyszyła niska zmienność
Marek Kowalski
w różnych klasach aktywów. Spadki indeksów
zmienności VIX i MOVE do najniższych pozio
A utorjes t magis trem ekonomii i absolwen
mów w historii są zbieżne z rekordowo wysokimi
tem handlu zagranicznego; pos iada kilkunas to
cenami akcji i nieruchomości, czego efektem jest
letnie doś wiadczenie zawodowe - pracuj ą c na
wielka bańka. Zdaniem analityków Saxo Banku,
s tanowis kach kierowniczych w sferzefinans ów,
dojdzie jednak do jej pęknięcia - S&P 500 straci 25
zarzą dzania projektami (w tym res trukturyzacji)
proc. w szybkim, spektakularnym,jednorazowym
oraz importu w największy chfirmach Podkarp acia
ruchu przypominającym rok 1987.
Zmieniająca się sytuacja demograficzna w
Stanach Zjednoczonych, w której znacznie więk
szy udział mają millenialsi przed 35. rokiem życia,
będzie miała kluczowy wpływ na politykę w 2018
roku. Ogólna krytyka Trumpa ze strony młodszych
wyborców, pogłębiająca się nierówność,która jesz
cze zwiększy się w wyniku reformy podatkowej
Republikanów oraz szereg nowych kandydatów
Demokratów, którzy nie będą bali się użyć po
pulizmu w stylu Sandersa, spowoduje, że w listo
padowych wyborach millenialsi wybiorą lewicę.
Zdaniem analityków Saxo Banku, w 2018
roku,po zaskakującym rozwoju wydarzeń,w Afry
ce Subsaharyjskiej rozprzestrzeni się fala demo-

[m --------Dzienny Dom „Senior+" w Hucie
Przedborskiej zaprasza
przegląd KOLBUSZOWSKI

W miejscowości Huta Przedborska,
powstaje pierwszy w Gminie Kolbuszowa
Dzienny Dom „Senior+".

Głównym celem działalności Dziennego
Domu „Senior+" jest zapobieganie wykluczeniu
oraz marginalizacji z życia społecznego Seniorów
z terenu Gminy Kolbuszowa, poprzez zapewnie
nie im różnych form aktywizacji i samorealizacji,
zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i
aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania
własnych zainteresowań. W zajęciach Dziennego
Domu „Senior+" mogą wziąć udział zarówno ko
biety jak i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w
wieku co najmniej 60 lat.
Dzienny Dom „Senior+" w Hucie Prze
dborskiej powstanie w budynku byłej szko
ły podstawowej . Będzie to miejsce wspól
nych spotkań i przede wszystkim aktywizacji
15 Seniorów. W przypadku większego za
interesowania j est możliwość przyjęcia do
Domu do 25 Seniorów. Do dyspozycji Senio
rów zostanie przeznaczonych kilka odpowied
nio wyposażonych sal m. in. pomieszczenie
ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań
i jadalni, pomieszczenie klubowe wyposażone
m. in. w telewizor i komputer, pomieszczenie do
odpoczynku z miejscami leżącymi oraz sala, w
której będzie prowadzona rehabilitacja. Planowany
termin oddania do użytku Dziennego Domu „Se
nior+" to koniec tego roku. Obecnie w placówce
zakończono prace remontowe. Do końca grudnia
będzie ona wyposażona w niezbędny sprzęt i me-

ble. W styczniu przyszłego roku Seniorzy będą już
mogli z niej korzystać.
Placówka dziennego pobytu „Se
nior + " zapewni osobom starszym pomocw
czynnościach dnia codziennego, tj. usłu
gi socjalne (w tym m.in. zapewnienie posiłku,
usługi rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsz
taty rękodzielnicze, plastyczne), a także zajęcia:
kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne,
śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności rucho
wej (takie jak kursy tańca, nordic walking), akty
wizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora,
współpraca z m.in.: przedszkolami) czy terapii
zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).
Wszystkim skierowanym Seniorom zapew
niony zostanie ciepły posiłek oraz bezpłatny do
wóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu
,,Senior+" w Hucie Przedborskiej i z powrotem.
Od stycznia 2018 r. będzie czynna od po
niedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin
dziennie.
Za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w
Hucie Przedborskiej będzie ustalana opłata. Kry
teria odpłatności określa Uchwala Rady Miejskiej.
Wysokość opiaty uzależniona będzie od wysoko
ści dochodu. Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym
Domu skorzystają osoby, których dochód mieści
się w kryteriach dochodowych ustalonych w usta
wie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie
gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 634
zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na
1 osobę nie większy niż 514 zł.
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Rekrutację do udziału w zajęciach Dzienne
go Domu „Senior+" prowadzi Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Z
wszystkimi chętnymi osobami zostanie przeprowa
dzony wywiad środowiskowy, a następnie zostanie
wydana decyzja kierująca, oraz decyzja ustalająca
odpłatność.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach
realizowanych w Dziennym Domu „Senior+"
w Hucie Przedborskiej, proszone są o składanie
formularza zgłoszeniowego u pracowników socjal
nych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
Formularz można również złożyć za pośrednic
twem innych osób.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w
Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36100 Kolbuszowa oraz na stronach internetowych:
Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl (aktu
alności) lub Ośrodka Pomocy Społecznej www.
mgopskolbuszowa.pl (aktualności).
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji
można uzyskać u pracowników socjalnych Ośrod
ka Pomocy lub pod nr telefonu 17 2271 133.
MGOPS
Zadan ie pn. Ut wo rzenie i wyposażenie
Dziennego Domu Senio r+ w Gminie Ko lbuszo
wa współfinanso wane ze ś rodków Ministe rstwa
Rodziny, P racy i Po lityki Spo łecznej w ramac h
Programu Wielo letniego „ Senio r+ " na lata 20152020 o raz ś rodkó w własnych Gminy Ko lbu szowa.

N I EO BOJĘTNY KO N C E RT D LA
N I EO BOJĘTNYC H WI DZÓW

W sobotę 25 listopada na deskach,
kolbuszowskiego domu kultury wystqpila
nie tylko legenda polskiego rocka, ale bę
dący w świetnej formie, wyjątkowy zespól
„Sztywny Pal A7;ii". Karierę zaczęli od
sławnego Jarocina (1986) na którym z
sukcesem zagrali jego nieformalny hymn

,,Nasze reggae". Średnie pokolenie które pa
mięta tamte czasy, kończącego się komunizmu, cią
gle ma w uszach dramatyczne zawołanie „Nie wolno
wznosić się za wysoko" czy też „ Dzisiaj jestem
duży wczoraj bylem mały". Dla widzów sobotniej
imprezy było wręcz nierealne, że uczestniczą w kon
cercie właśnie tego zespołu, prawda i energia bijąca
ze sceny porażała,
wymuszając auto
matyczne ruchy
ciała do rytmicznej
muzyki. Malo jest
zespołów, które tak
jak „Sztywny Pal
Azji" potrafią, każ
dy występ uczy
nić wyjątkowym
wydarzeniem. W
obecnym składzie
grupy gra czterech

muzyków z dawnego zespołu, którym towarzyszą
młodzi świetni instrumentaliści.
W naszym uroczym miasteczku nad cicho
szemrzącym Nilem, wyjątkowo swojsko zabrzmiał
utwór „ Budujemy grób dla Faraona". Dzień wcze
śniej artyści zagrali przy pełnej sali, transmitowany
na żywo koncert w studiu „Polskiego Radia Lublin".
Kolbuszowską publiczność uraczyli równie perfek
cyjnym dwugodzinnym stojącym na wysokim po
ziomie artystycznym występem, dając jej „power"
po którym powrót do szarej codzienności nie będzie
wcale łatwy. Rodzice, którzy wychowali się na tej
muzyce i z nią przechodzili w dojrzałość ciągną,
teraz na koncerty swoje „chowane" na internecie po
ciechy. Wybór naprawdę doskonały, nie ma muzyki
lepiej ilustrującej atmosferę młodości, czasy rodzącej
się wolności i nadziei na lepszy świat.

przegląd KOLBUSZOWSKI
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Cicha noc . . .

Rzecz dzieje się 24 grudnia 181 Sr.
w austriackich Alpach we wsi Obern
dorf pod Salzburgiem. Do księdza Józefa
Mohra przybywa kobieta z wiadomością,
że żona węglarza, najbiedniejszego miesz
kańca wsi urodziła dziecko i prosi księdza
o jego chrzest, a sama chce się pojednać
z Bogiem.

noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u
żłóbka Matka święta czuwa sama uśmiechnięta nad
dzieciątka snem ... " Ksiądz Józef po raz pierwszy
w swoim kapłańskim życiu doświadczył takiej
żywej bożonarodzeniowej szopki i uznał, że tak
musiało być w Betlejem. Następnego dnia zapiski
księdza zobaczy! miejscowy organista Franz Xa
wer Gruber. Urzeczony tymi zapiskami w dzień
Zebrał się ksiądz Mohr i ruszył z posługą ka Bożego Narodzenia ułożył do tych słów melodię i
płańską pieszo w góry do nowonarodzonego i jego tego samego dnia zaśpiewał ją w kościele. Kolęda
matki. Gdy przybył na miejsce, jego oczom ukazał ta śpiewana by była nadal tylko w tej górskiej wsi
się widok żywcem wzięty z ewangelii. Na prostym, odciętej od świata, gdyby nie mysz kościelna, która
kiepsko skleconym posłaniu leży uboga, uśmiech przegryzła miech napędzający kościelne organy.
nięta wieśniaczka, tuląca śpiące dziecię. Ksiądz Do ich naprawy poproszono fachowca z Tyrolu.
ochrzcił dziecko i posilił Eucharystią matkę. Wi Ten po ich naprawie polecił organiście ich wy
dział scenę żywcem jak z Betlejem. Po Pasterce próbowanie. Organista zagrał i zaśpiewa! ,,Cichą
spisał to, co widział w domu węglarza: ,,Cicha noc.. " Kolęda ta bardzo spodobała się uzdrowi
cielowi organów i zabrał ze
sobą nuty do Tyrolu, gdzie
uczył jej miejscowe dzieci.
Mieszkająca obok
niego uboga rodzina Stras
serów miała szczególnie
uzdolnione muzycznie dzie
ci. To one idąc do Lipska,
by sprzedać produkowane
przez rodziców rękawicz
ki, śpiewały „Cichą noc . . . "
Ktoś usłyszał tę melodię i
wiadomość dotarła do kró
lewskiego zamku w Plisen
burgu. Dzieci Strasserów
zostały zaproszone na króKaplica w Oberndorji e upamietniająca t wórców „ Cichej nocy"

RADOS NE G O ŚWI ĘTOWANIA
Piękny czas kolędowania
Ileż wnosi w dom radości!
Od choinki ubierania,
Oczekiwania na gości. . .
By tysiące jasnych lampek
Drogę wiary oświetliło,
By w miłości i jedności
Szczęście nasze się ziściło.

Od prezentów pakowania,
By każdemu było milo.
By najczulsze w nas uczucia,
Dzięcię w żłobku obudziło.
By opuścił nas niepokój,
Zbędne troski, zabieganie
Bo Anioły głoszą światu
Uroczyste świętowanie.
Biały obrus stół ozdabiaNa nim pysznych potraw w bród.
A to wszystko dar od Boga,
Który czeka u Twych wrót.
Więc zaprośmy Go ochoczo,
Dajmy w sercu Mu mieszkanie.
To największy prezent od nasz Nim radosne świętowanie.

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością,
miłością i niepowtarzalną atmosferą,
niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku
spełniającego marzenia, pełnego wiary i optymizmu, szczę
ścia i powodzenia
życzą Redakcji Przeglądu Kolbuszowskiego i jego
czytelnikom
Anna i Janusz Skowronowie
Nowy Jork, Grudzień 201 7

[m

lewski zamek i zaśpiewały tę piękną kolędę. Było
to w roku 1832 i do tego czasu „Cicha noc ... "
ruszyła na podbój świata. W l 834r. ukazała się w
„Śpiewniku lipskim". ,,Cicha noc ... " miała swój
udział w rozejmie bożonarodzeniowym na fron
cie zachodnim. 24 grudnia 1914r. do niemieckich
żołnierzy walczących na froncie zachodnim przy
był z Berlina wraz ze swoją duńską narzeczoną
niemiecki śpiewak operowy Nikolaus Spring z
bożonarodzeniowym programem artystycznym.
Po zakończeniu oficjalnej części artystycznej dla
niemieckich żołnierzy, wziął do ręki małą choinkę
i zaczął śpiewać „Stille Nacht, wyszedł z okopów
i ruszył w stronę nieprzyjaciela. Zbliżając się do
brytyjskich okopów przeszedł na angielską wersję
,,Cichej nocy".
Dotarł do Szkotów i nikt do niego nie strze
lił. I tak rozpoczął się bożonarodzeniowy rozejm
na froncie zachodnim. Wbrew woli naczelnego
dowództwa doszło do zbratania się żołnierzy wal
czących przeciw sobie na czas bożonarodzeniowy.
Braterskim wizytom żołnierzy nie było
końca. Wspólnie pogrzebano zmarłych. Podczas
wspólnego nabożeństwa odśpiewano Psalm 23.
W dzień Bożego Narodzenia rozegrano mecz pił
ki nożnej z wynikiem 3:2 dla Niemców. Mecz
trwał do chwili, kiedy piłka rozdarła się na drucie
kolczastym.
W 1937r. dla upamiętnienie twórców „Cichej
nocy" wystawiono w Obemdorfie kaplicę, gdzie
w każdą Wigilię odbywa się koncert kolęd w kilku
językach. Kolęda ta jest śpiewana w ponad 300
językach i dialektach.
Stanisław Gorzelany

Miej-0c.e
na Twoją
1teklam� !
KontaJu tel :
78 1 075 5 1 3,
6 04 54 1 2 8 6 ,
1 7 / 2 2 73 6 5 8 ,
1 7 / 2 2 7 1 456
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L U B I Ę L U DZI
SZLACH ETNA PACZKA połączyła n iemal
2000 osób z terenu całego powiatu !

„Jedynie prawdziwy człowiek zauwazy
potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wy
ciągnie doń pomocną dłoń. "

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI
09-10 grudniadostarczyli pomoc do 31 potrzebu
jących rodzin z terenu powiatu kolbuszowskiego
- osób starszych, samotnych, samotnym rodzicom.
Dodatkowo 5 rodzin otrzymało pomoc w postaci
paczek żywnościowych, zebranych dzięki hojności
kolbuszowian.
09-10 grudnia odbył się XVII finał projek
tu SZLACHETNA PACZKA. Jest to prawdziwy
,,weekend cudów". Paczki przygotowane przez dar
czyńców dla konlaetnych rodzin dotarły do domów
potrzebujących. Żywność, środki czystości, zimowa
odzież, te rzeczy znalazły się w pudłach. Nie zabrakło
też przedmiotów o które szczególnie prosiły rodziny,
takiejak meble, lodówki, pralki, węgiel oraz upomin
ki - perfumy, książki, zabawki.

W sumie Paczki przygotowywało prawie
946osób (średnio 30 osób robiło jedną paczkę). Za
angażowanie w projekt okazało się wydarzeniem
społecznym do którego angażują się rodziny, szkoły,
grupy przyjaciół. Dla niektórych firm wspólny wybór
rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy rytuał.
Jesteśmy też nieziemsko szczęśliwi. Świat
znowu stał się lepszy.
W imieniu obdarowanych rodzin pragniemy
przekazać słowa
DZIĘKUJEMY
za otwartość, szczodrość, wrażliwość, otwar
cie się na potrzeby drugiego człowieka i zaangażo
wanie w niesienie pomocya My jako Wolontariu
sze dziękujemy za wspaniałą współpracę.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i Do
broczyńcom, którzy otwarli swoje serca dla in
nych. Dziękujemy za nieocenioną pomoc przy
rozwożeniu paczek Panom kierowcom oraz oso
bom, które pomagały nam dżwigać ciężkie paczki.

,t

Dziękujemy tym, którzy wsparli nasze dzia
łania i siły przekazując nam pierogi, pizzę, strogo
nowa, tort, coś słodkiego, piękne koszulki oraz za
gościnność w stworzeniu magazynu.
Z całego serca DZIĘKUJEMY i życzymy
szczęśliwego Nowego 2018 Roku.
Dziękujemy za Waszą pomoc!
Kolbuszowska Drużyna Szlachetnej Paczki
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
kolejnych rodzin w potrzebiewww.szlachetnapaczka.
pl/wiecejpaczki
• Dołącz do Klubu WIOSNA i Przyjaciele i
bądź z Paczką przez cały rok -http://www.szlachet
napaczka.pl/wip
• Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI i
spraw, że projekt będzie działał w twoim mieście
- www.superw.pl
• Pamiętaj o nas przekazując 1% podatku I% 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 Kolbuszowej kilkoro dzieci zostało
włączone do Projektu Akademia Przyszłości - tu
również jest możliwość pomagania -można ufundo
wać indeks lub wesprzeć wpłatą działaniaAkademii.

G a b i n ety p rofi l a ktyki zd rowotn ej w szkołach

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego
otrzymał od Wojewody Podkarpackiego do
tację w wysokości 20 100 zł z przeznaczeniem
na zakup wyposażenia trzech gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w szkołach średnich
prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski,
q.: w Zespole Szkól Technicznych w Kol
buszowej, w Zespole Szkól Agrotechniczno
- Ekonomicznych w Weryni oraz w Liceum
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym, ga
binety profilaktyki zdrowotnej w szkołach wzbogacą
się m. in. o: nowe kozetki; stoliki zabiegowe, szafki
do przechowywania leków i wyrobów medycznych
oraz środków pomocniczych; biurka oraz szafki karto
teczne przeznaczone do przechowywania dokumen
tacji medycznej; wagi medyczne z wzrostomierzem;

parawany; aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego z
kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych; steto
skopy; tablice Snellena do badania ostrości wzroku;
Ishihary do badania widzenia barwnego; tablice siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz przenośne
apteczki pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem.

Środki finansowe pozyskane w ramach do
tacji celowej Wojewody pozwolą na wyposażenie
w nowoczesny sprzęt gabinetów pielęgniarek i hi
gienistek szkolnych oraz zapewnią wyższą jakość
świadczonych usług i poprawią dostępność opieki
profilaktycznej dla młodzieży szkolnej.
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Równy start

ki, krzesełka), pomoce edukacyjne (m.in. klocki
edukacyjne, książki, zeszyty ćwiczeń dla dzieci,
instrumenty muzyczne) i zabawki (lalki, zabaw
ki do piasku, puzzle).
Projekt zakładał również organizację do
datkowych zajęć edukacyjnych we wszystkich
publicznych przedszkolach i oddziałach przed
szkolnych z terenu gminy.
Obecnie trwają zajęcia z rytmiki oraz gim
nastyki korekcyjnej, które realizowane będą
do czerwca 2 0 18 roku. Ośrodki wychowania
przedszkolnego zostały również doposażone w
pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych
zajęć dodatkowych: piłki, szarfy, skakanki, ma
terace, płyty z muzyką dla dzieci, tamburyna
oraz odtwarzacze płyt CD.
P.K

Gmina Kolbuszowa wspólnie z Re
gionalną Fundacją „Serce " realizuje
projekt pn. ,,Równy start - tworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkol
nego oraz wzbogacenie oferty eduka
cyjnej przedszkoli na terenie Gminy
Kolbuszowa " w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014 - 2020, działanie
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzono dwa nowe
oddziały przedszkolne - pierwszy przy Szkole
Podstawowej w Weryni, drugi przy Szkole Pod-

stawowej w Przed
borzu.
Przy każdym z
dwóch nowoutwo
rzonych oddziałów
przy ww. szkołach
wybudowano plac
zabaw dla najmłod
szych dzieci oraz
d o p o s a ż o n o ww.
placówki w meble
(m.in. kąciki tema
tyczne, regały, stoli-

VII Powiatowy Kon ku rs Matematyczno - Przyrod n iczy „ Młody
Olimpijczyk" w SzKole Podstawowej i m . Królowej Jadwi g i w Widełce
kursem objęło Nadleśnictwo Kolbuszowa, któ
re również u fundowało nagrody.
W tegorocznej edycji udział wzięło 6 gim
nazjów
z powiatu kolbuszowskiego: Gimnazjum
dzanie zainteresowania młodzieży bogactwem
nr
1
z
Kolbuszowej,
Gimnazjum nr 2 z Kolbu
świata przyrody. Jak co roku patronat nad konszowej, Gimnazjum z Dzikowca, Gimnazjum
z Cmolasu, Gimnazjum z Woli Raniżowskiej,
Gimnazjum z Niwisk oraz Gimnazjum z Wi
dełki.
W pracach komisji uczestniczyli: dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w
Widełce -pan Mirosław Karkut, pan Robert
Furdyna - doktor nauk leśnych Nadleśnictwa
Kolbuszowa oraz nauczyciele przedmiotów ma
tematyczno-przyrodniczych. Wszyscy uczest
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wyniki
konkursu przedstawiają się następująco:
I m. Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa
II m. Gimnazjum w Dzikowcu
III m. Gimnazjum w Niwiskach
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy.

W dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 9. 00 odbył się już VII Powiatowy
Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy „Miody Olimpijczyk", który przeznaczony
jest dla uczniów klas drugich gimnazjum z powiatu kolbuswwskiego.
Konkurs ma na celu popularyzację nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz wzbu-

Beata Sudoł

rm ---------
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Marsz Świetlistych Mikołajów
W sobotę 02.12.2017 roku odbył się w
Kolbuszowej po raz pierwszy Nocny Marsz
Świetlistych Mikołajów. Nazwa związana jest
z porą, ponieważ Marsz obywała się wieczo
rem - start przewidziany wstał na godz. 18.

Zawody te odbywały się pod honorowym patro
natem Burmistrza Kolbuszowej,organizatorem impre
zy był Kolbuszowski Klub Nordic Walking. W orga
nizację imprezy zaangażowana była także Fundacja
na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
Na starcie stanęło prawie 70 kijkarzy - doro
słych i kilkoro młodych zawodników. W atmosferze
beztroskiej zabawy każdy z chodziarzy pokonał trasę
5 km, trasę dobrze znaną z cyklicmie odbywających
się w naszym mieście zawodów Nordic Walking.
Formuła imprezy zakładała nagrody dla cho
dziarzy w kategorii OPEN dla najszybszych zawod
ników bez względu na wiek w kategorii mężczyzn
i kobiet - dla dorosłych i młodzieży biorącej udział
w zawodach. Z relacji zawodników wynikało jed
nak, że to nie nagrody przyciągnęły taką grupę ludzi
na stadion. Pora dnia, chęć spotkania się z innymi
pasjonatami tego sportu,zobaczenia przyjaciół i zna
jomych, pragnienie wspólnie spędzonego wieczoru
było motywacją do przyjazdu zawodników z Krosna,
Rzeszowa, Tarnobrzega, Siedleszczan i Leżajska.
Mocną grupę stanowili mieszkańcy z Kolbuszowej
i okolic - Cmolasu, Kolbuszowej Górnej i Dolnej.
Na zawodników czekała także niespodzianka

- spotkanie z Miko
łajem.
Tego magiczne
go wieczoru wszystko
musiało się udać, bo
przecież organizato
rzy zapewnili sobie
wsparcie świętego
Mikołaja, który przed
rozpoczęciem zawo
dów przybył na sta
dion we wspaniałych saniach, ciągniętych
przez renifery. Obec
ność tak zacnego go
ścia wzbudziła praw
dziwą sensację wśród
sportowców i małych i dużych. Zdjęciom nie było
końca, ale zbliżający się nieubłaganie czas startu do
marszu zmusił zebranych do rozgrzewki i startu na
trasę o wyznaczonej godzinie. Na przedzie zwartej
grupy chodziarzy jechał zacny gość, który wyprowa
dził „peleton" z bramy startowej na trasę. Zawodnicy
wyposażeni w latarki typu „czołówka" nałożone na
czerwone czapki Mikołajowe ruszyli na trasę. Nad
bezpieczeństwem czuwała grupa: eskorta policji,
wolontariusz na rowerze jeżdżący wzdłuż peletonu
zawodników a na końcu drużyna Straży Miejskiej.
Najszybciej na mecie zameldowali się- wśród
pań: Dorota Rejman (Klub Siedleszczany), Agniesz
ka Szalwa - Niezgoda
i Wioletta Małodobry
(reprezentantki Kol
buszowskiego Klubu
NW).
A pośród pa
nów: Jacek Wiśniew
ski (Klub Siedleszcza
ny), Wojciech Bilik
(Samotni Wędrowcy
Krosno), Zdzisław
Bartyński (Kolbu
szowski Klub NW).
Po zawodach
sportowcy posilili się

pyszną grochówką,kiełbaską z rożna, bigosem i wypili
ciepłą herbatę. Spalone kalorie podczas marszu można
było uzupełnić pysznymi wypiekami przygotowanymi
przez członków Klubu. Po posiłku i chwili odpoczynku
nastąpił czas nagradzania najszybszych. Postacie kro
kodylków ozdobionych świąteczną kokardą stanowiły
nie lada atrakcję dla nagradzanych i dla fotoreporterów.
Wszyscy obecni stanęli także do wspólnego pamiątko
wego zdjęcia. Po części oficjalnej i wspólnym zdjęciu
nadszedł czas na rozmowy, wspomnienia i tańce-czas
integracji i zabawy. Wszystkim obecnym dopisywał
dobry humor i zadowolenie.
Zarząd i Członkowie Kolbuszowskiego Klubu
Nordic Walking jako organizatorzy dziękują wszyst
kim za przybycie, wspólną zabawę i mile spędzony
czas. Dziękujemy służbom porządkowym, które czu
wały nad bezpieczeństwem zawodników na trasie,
panu T. Koczurowi za zapewnienie bezpieczeństwa
od strony medycznej, wolontariuszom pomagającym
w pracach przygotowawczych i organizacji zawodów.
Dziękujemy wszystkim którzy wsparli nasze dzia
łania i przyczynili się do sprawnego, bezpiecznego
przebiegu zawodów.
Tradycyjnie zapraszamy wszystkich zainte
resowanych treningami na spotkania we wtorek na
godz. 18 na Stadion, gdzie pod okiem trenerów pro
wadzone są treningi.
KKNW

KSIĘDZU DZIEKANOWI
JANOWI PĘPKOWI

PANI
GIZELI KUNA

KSIĘDZU DZIEKANOWI
JANOWI PĘPKOWI

Proboszczowi Parafii pw. Święte
go Brata Alberta w Kolbuszowej

Wieloletniej dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr2
w Kolbuszowej

Proboszczowi Parafii pw. Święte
go Brata Alberta w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają
Kolbuszowska „Solidarność"
oraz
Przegląd Kolbuszowski
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„Przegląd
Kolbuszowski''
no Falach Średnich AM 1 062 kHz
cod:rl�nie od poniedziałku do soboty
w riosłfpuiqeych godzinach
rano

od

wiecżorem

od 1 7:00 do 1 9:00

w niedziele lśwlęta

od 1 3:00 do 1 5:00

7:00 cło . 9:00
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do
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.Ad„s: •Twoje Radio Cmolas•, Cmoło1 269A, 36-105 Cmola1

TELEFON DO RADIA: (01

wana.

n 744 44 22

� E�IA

liczy na młode talenty! !!
Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją?
Połącz piękne z pożytecznym
i zgłoś się do naszej redakcji,
a Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć
Ci medialnie!

Kontakt tel:
781 075 51 3, 604 541 286,
1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456

lnterRisk r'
VIENNA INSURANCE GROUP

AJ j

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 2 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (1 7) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1 4, tel. (1 7) 77 1 3 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1 A, tel. (1 5) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreu bezpiecze n i a .eu
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rok powstania 1 965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWI E
OFERUJEMY USŁUGI:

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel . 1 7 2271 666, 1 7 2271 962, Fax 1 7 2271 465
Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
S amochody z instalacją gazową - motocykle
Badania: c, d, e, f

�=====;ą�

O F E RUJ E MY

• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia:
• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych 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 paliw 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 silnikowe • 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!!!

GRUPA POLSKICH 5KLEPÓW PA55A

UL. 1 1 LISTOPADA 3 , 36-1 00 KOLBUSZOWA
DO PAŃ STWA DYSPOZYCJ I :
• D O L N A K O N DYG NACJA: Neopun kt AGD, RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora" - Pościel , 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

�

4

e

I PIĘTRO : Biżuteria , Centrum Chińskie

• li PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z N FZ

www.sklepy.orzech .com . pl

�!! !
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�ŁYTKI
OE�AMIOZNE
Z. P. U . H . STALBET
KOLBUSZOWA,
U L. J . WIKTORA 1 5
( B OCZNA
U L. RZESZOWS KI EJ)
TE L./FAX 1 7 22 73 047
KO M 5 1 0 463 899

ZA P RAS ZA M Y
W G O D Z . 7oo - 1 5 oo

W S O B OTY 7oo - 1 3 oo

!JJwt �tawuroja

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79
• Pizza • dania obiadowe
• śniadania • desery • alkohole
Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10 °0 -21 °0
12°0 -21 °0
sobota - niedziela:

tel. 1 7 744 40 77

Dowóz na terenie miasta gratis!

--------- @]

DR N. MED.

ARKADI USZ FLIS

SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa

www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D

• genetyczne • sutka
• iamy brzusznei
• przepływy naczyniowe • cytologia
GODZINY PRZYJ�Ć:
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537

----------,
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• profesjonalne videofil mowanie (H D-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich u roczystości
• fotoksiążki, albumy tradycyj ne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
� _ _.
N� WYKONYWANIE ZDJ�Ć! ! ! l1
,
71
Jan Cichoń

.2oJb

r 1 - 1 tnoo�".
�Wojska Polskiego

""

·i\

rn�moo

JlJDDi

L

Obrońców Pokju

�
�wa

'

----

� - _ _ _ _ [Z/7
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Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
36-1 oo Kolbuszowa. ul. Woiska Polskiego 1 o
tel. 1 7/ 22 71 687. tel. kom. 692 550 382
F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

36 - 100 Kolbuszowa ul. 1 1 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 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!

IT

M i ej s c e
n a Twoj ą
re kl a m ę
KONTAKT
te l . 1 7 22 73 658, 781 075 51 3
1 7 22 71 456, 604 54 1 2 86

P.rzeg
Iąd
A 9II KO BU SZO
U•

L

WS K I

----------'-· _
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1 P Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka
O 2 lf:I Izydora, Makarego
3 S Danuty, Genowefy
4 C Eugeniusza, Tytusa
5 P Edwarda, Szymona
6 S Trzech Króli: Kacpra,
Melchiora, Baltazara
7 N Lucjana, Juliana
( 8 P Mścisława, Seweryna
9 '.J:I Marceliny, Marcjanny
1 0 S Jana, Wilhelma
11 C Honoraty, Matyldy
1 2 P Arkadiusza, Czesławy
1 3 S Bogumiły, Weroniki
14 N Hilarego, Feliksa
15 P Izydora, Pawia
16 W Włodzimierza, Marcelego
1 7 ś Antoniego, Jana
1 8 C Małgorzaty, Piotra
1 9 P Henryka, Mariusza
20 S Fabiana, Sebastiana
21 N Agnieszki, Jarosława
Dzień Babci
22 P Anastazji, Wincentego
Dzień Dziadka
23 W Ildefonsa, Rajmunda
1) 24 ś Felicji, Rafała
25 C Pawia, Milosza
26 P Pauliny, Polikarpa
27 S Jana, Przybysława
28 N Walerego, Radomira
29 P Franciszka, Zdzisława
30 W Macieja, Martyny
O 31 Ś Jana, Marceliny

e

-

KO L B U SZOWS KI
LUTY
-

MARZEC

KWIECI EŃ

1 C Albina, Antoniny,
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
O 2 P Heleny, Radosława
3 S Kunegundy, Maryny
4 N Kazimierza, Łucji
5 P Adriana, Fryderyka
6 lf:I Róży, Wiktora
7 S Pawia, Tomasza
8 C Beaty, Wincentego
Dzień Kobiet
( 9 P Franciszki, Katarzyny
1 O S Cypriana, Marcelego
11 N Konstantego, Ludosława
1 2 P Bernarda, Grzegorza
1 3 lf:I Bożeny, Krystyny
14 S Leona, Matyldy
1 5 C Klemensa, Ludwiki
1 6 P Hilarego, Izabeli
1 7 S Patryka, Zbigniewa
1 8 N Cyryla, Edwarda
1 9 P Józefa, Bogdana
20 W Eufemii, Klaudii
21 Ś Benedykta, Lubomira
22 C Bogusława, Katarzyny
23 P Feliksa, Pelagii
}) 24 S Marka, Gabriela
25 N Marii, Wieńczysława
Niedziela Palmowa
26 P Emanuela, Teodora
27 W Ernesta, Lidii
28 ś Anieli, Jana
29 C Wiktoryna, Eustachego
Wielki Czwartek
30 P Amelii, Amadeusza

1 N Ireny, Grażyny
Wielkanoc
2 P Franciszka, Władysława
Pon. Wielkanocny
3 '.J:I Ryszarda, Pankracego
4 S Izydora, Wac/awa
5 C Ireny, Wincentego
6 P Celestyna, Wilhelma
7 S Donata, Rufina
( 8 N Dionizego, Januarego
Niedziela
Miłosierdzia Bożego
9 P Marii, Marcelego
1 O W Makarego, Micha/a
1 1 ś Filipa, Leona
1 2 C Juliusza, Wiktora
1 3 P Marcina, Idy
1 4 S Justyna, Waleriana
1 5 N Anastazji, Bazylego
1 6 P Bernadety, Julii
17 W Roberta, Rudolfa
1 8 Ś Bogusławy, Apolonii
19 C Adolfa, Leona
20 P Czesława, Agnieszki
21 S Anzelma, Feliksa
}) 22 N Łukasza, Leona
23 P Jerzego, Wojciecha
24 lf:I Grzegorza, Aleksandra
25 S Marka, Jarosława
26 C Marii, Marzeny
27 P Felicji, Teofila, Zyty
28 S Pawia, Walerii
29 N Piotra, Roberta
O 30 P Katarzyny, Mariana

-

1 C Brygidy, Ignacego
2 P Marii, Mirosława,
MB Gromnicznej
3 S Błażeja, Hipolita
4 N Andrzeja, Weroniki
5 P Agaty, Adelajdy
6 W Doroty, Bohdana
( 7 Ś Ryszarda, Teodora
8 C Jana, Piotra
Tłusty czwartek
9 P Apolonii, Cyryla
1 0 S Jacka, Scholastyki
1 1 N Marii, Lucjana
Dzień Chorego
12 P Eulalii, Modesta
1 3 '.J:I Grzegorza, Katarzyny
14 S Walentego, Zenona,
Popielec
15 C Faustyny, Jowity
1 6 P Danuty, Julianny
17 S Donata, Sylwina
18 N Konstancji, Symeona
1 9 P Arnolda, Konrada
20 W Leona, Ludomira
21 ś Eleonory, Feliksa
22 C Marty, Małgorzaty
1) 23 P Damiana, Romany
24 S Bogusza, Macieja
25 N Cezarego, Wi ktora
26 N Aleksandra, Mirosława
27 � Anastazji, Gabriela
28 S Makarego, Hilarego

e

O pełnia e nów
lJ I kwadra C ostatn ia kwadra

e

• • ••

00
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e

CZERWIEC
1 W Filipa, Józefa,
Święto Pracy
2 Ś Atanazego, Zygmunta
Dzień Flagi
3 C Marii, Antoniny
NMP Królowej Polski
Konstytucji 3-go Maja
4 P Floriana, Moniki
Dzień Strażaka
5 S Ireny, Waldemara
6 N Jana, Judyty
7 P Benedykta, Ludmiły
( 8 '.J:I Stanisława, Wiktora
9 S Bożydara, Miko/aja
1 O C Antoniny, Izydora
1 1 P Franciszka, Jakuba
1 2 S Dominika, Pankracego
1 3 N Roberta, Serwacego
Wniebowstąpienie Pańskie
1 4 P Bonifacego, Macieja
1 5 W Jana, Zofii
1 6 ś Andrzeja, Jędrzeja
1 7 C Weroniki, Brunona
18 P Eryka, Jana
19 S Mikołaja, Piotra
20 N Bazylego, Bernardyna
Zesłanie Ducha Św.
21 P Wiktora, Tymoteusza
}) 22 lf:I Heleny, Wiesławy
23 S Iwony, Dezyderiusza
24 C Joanny, Zuzanny
25 P Grzegorza, Urbana
26 S Filipa, Pauliny
Dzień Matki
27 N Jana, Magdaleny

e

1 P Jakuba, Konrada,
Dzień Dziecka
2 S Erazma, Marianny
3 N Leszka, Tamary
4 P Franciszka, Karola
5 W Bonifacego, Walerii
( 6 ś Norberta, Pauliny
7 C Roberta, Wiesławy
8 P Medarda, Seweryna
9 S Felicjana, Pelagii
10 N Bogumiła, Małgorzaty
1 1 P Barnaby, Feliksa
1 2 W Jana, Onufrego
1 3 ś Antoniego, Lucjana
14 C Bazylego, Micha/a
15 P Jolanty, Wita
16 S Aliny, Justyny
1 7 N Adolfa, Laury
1 8 P Marka, Elżbiety
1 9 W Gerwazego, Protazego
}) 20 Ś Bogny, Florentyny
21 C Alicji, Alojzego
22 P Floriana, Pauliny
23 S Wandy, Zenona
Dzień Ojca
24 N Danuty, Jana
25 P Łucji, Wilhelma
26 W Jana, Pawia
27 ś Władysława, Marii
O 28 C Ireneusza, Leona
29 P Św. Apostołów
Piotra i Pawia
30 S Emilii, Lucyny

e
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O 29
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0 31 S Balbiny, Beniamina
Wielka Sobota

,
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W Magdaleny, Urszuli
30 ś Feliksa, Ferdynanda
31 C Anieli, Petroneli
Boże Ciało

FIRMA HAN DLOWO
-USŁUGOWO
-PRODU KCYJ NA

dr Stanisław Krzaklewski,
legenda kolbuszowskiej
służby zdrowia

składa

OBECNYM I PRZYSZŁYM
36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 11
tel. 17 747 90 80

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!
KOLBUSZOWA , UL. OBR. POKOJU 2/4
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 201 8
obecnym i przyszłym Klientom życzy:

życzy

§ T IJDIO

JAN C I C H O Ń
FO'IO ,.,VI DIO Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 1 O
tel. 1 7 22 7 1 687, kom. 692 550382
rY FOTOGRAFOWANIE (FOTOKSIĄŻKI, FOTOALBUMY)
I VIDEOFILMOWANIE HD•BLU RAY WSZELKICH UROCIYSTOSCI
rY WYKONYWANIE ZDJ'Ć CYFROWYCH I Z F I LMÓW
rY ZDJ�CIA DO DOKUME NTÓW
rY PRZEGRYWANIE KASE T NA PlYTY DVD

www.medimo. com.pl
�

PRZYCHOD
N IA
m e d i m o

6-1 00 Kolbuszowa, ul. Nowe Miasto 51
tel. 17 2274 739

ta

Joanna
Gdowik

www.JoannaGdowik.pl
zapraszając na zakupy do swoich sklepów
przy ul. 11 Listopada 9 i
J . Bytnara 31 (Manhattan)

MIESl�CZNIK POWIATOWY

LIPI EC
1
2
3
4
5
( 6
7
8
9
1O
11
12
13
14
15
16
17
18
I) 1 9
20
21
22
23
24
25
26
O 27
28
29
30
31

e

N Haliny, Mariana
P Marii, Urbana
W Anatola, Jacka
ś Malwiny, Teodora
C Antoniego, Filomeny
P Dominiki, Łucji
S Cyryla, Metodego
N Elżbiety, Prokopa
P Weroniki, Zenona
vy Filipa, Amelii
S Olgi, Pelagii
C Jana, Weroniki
P Ernesta, Małgorzaty
S Bonawentury, Marcelina
N Henryka, Włodzimierza
P Marii, Benedykta
vy Aleksego, Bogdana
S Kamila, Szymona
C Wincentego, Marcina
P Czesława, Hieronima
S Andrzeja, Daniela
N Marii, Magdaleny
P Apolinarego, Bogny
vy Kingi, Krystyny
S Jakuba, Krzysztofa
C Anny, Grażyny
P Julii, Natalii
S Innocentego, Wiktora
N Marty, Olafa
P Julity, Ludmiły
W Ignacego, Lubomira

O pełnia
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e nów
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KO L B U SZOWS KI

SIE RPI EŃ

1
2
3
( 4
5
6

e

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
I) 18
19
20
21
22
23
24
25
O 26
27
28
29
30
31

ś Justyny, Piotra

C Gustawa, Kariny
P Lidii, Nikodema
S Dominika, Protazego
N Mariana, Oswalda
P Jakuba, Sławy
Przemienienie Pańskie
W Doroty, Kajetana
Ś Cypriana, Emiliana
C Romana, Romualda
P Borysa, Wawrzyńca
S Filomeny, Zuzanny
N Lecha, Klary
P Diany, Hipolita
W Alfreda, Maksymiliana
Ś Marii, Daniela
Wniebowzięcie NMP
C Rocha, Stefana
P Jacka, Julianny
S Heleny, liony
N Bolesława, Juliana
P Bernarda, Sobiesława
V:,J Franciszka, Joanny
S Cezarego, Marii
C Apolinarego, Filipa
P Bartłomieja, Jerzego
S Ludwika, Luizy
N Marii, Zefiryny
MB Częstochowskiej
P Józefa, Kalasantego
V:,J Augustyna, Patrycji
S Jana, Sabiny
C Róży, Szczęsnego
P Bohdana, Rajmunda
D7il'!ń Snlirl::irnn�r.i

WRZESIE Ń

I

1
2
( 3
4
5
6
7
8

e

9
1O
11
12
13
14
15
16
I) 1 7
18
19
20
21
22
23
24
O 25
26
27
28
29
30

S Bronisławy, Idziego
N Juliana, Stefana
P Izabeli, Szymona
vy Rozali, Róży
S Doroty, Wawrzyńca
C Beaty, Eugeniusza
P Melchiora, Reginy
S Marii, Nestora
Narodzenie NMP
N Piotra, Sergi usza
P Łukasza, Mikołaja
W Jacka, Prota
Ś Gwidona, Marii
C Eugenii, Filipa
P Cypriana, Bernarda
S Albina, Nikodema
N Edyty, Korneliusza
P Franciszka, Justyny
V:,J Józefa, Ireny
S Januarego, Konstancji
C Eustachego, Filipiny
P Mateusza, Marka
S Maurycego, Tomasza
N Bogusława, Tekli
P Gerarda, Teodora
V:,J Aurelii, Władysława
S Cypriana, Justyny
C Kosmy, Damiana
P Wacława, Marka
S Michała, Gabriela
N Felicji, Hieronima

9.09.1 939 r.- bitwa o Kolbuszowę
22.09.1991 r.- ukazał się
I ,. ,......., , .,.., ,..,....,.. .. 11n ,.....,,....,.,.1 ,..,. ...1 , ,

LISTOPAD

PAŻDZIERNIK
1
( 2
3
4
5
6
7

e

8
9
10
11
12
13
14

P
V:,J
S
C
P
S
N
P

vy
S
C
P
S
N

15 P
V:,J
17 S
18 C
19 P

I) 1 6

20 S
21 N
22 P
23 W

O 24 ś
25
26
27
28
29

C
P
S
N
P

Danuty, Teresy
Dionizego, Teofila
Teresy, Gerarda
Franciszka, Rozalii
Apolinarego, Placyda
Artura, Brunona
Marii, Marka
MB Różaricowej
Brygidy, Pelagii
Dionizego, Ludwika
Franciszka, Pauliny
Aldony, Emila
Maksymiliana, Eustachego
Edwarda, Teofila
Bernarda, Kaliksta
Dzień Edukacji Narod.
Teresy, Jadwigi
Florentyny, Gawła
Małgorzaty, Wiktora
Łukasza, Juliana
BI. ks. Jerzego
Popiełuszki
Piotra, Ziemowita
Ireny, Jana
Urszuli, H ilarego
św. Jana Pawa li
Filipa, Korduli
Marleny, Seweryna
Marcina, Rafała
Bonifacego, Darii
Ewarysta, Lucjana
Iwony, Sabiny
Tadeusza, Szymona
Euzebii, Wioletty

'ln 1/1/ Pr7Amv<:l:aw:a 7,:,nnhii

G RU
DZIE- Ń -

1 C Wszystkich Świętych
2 P Bohdana, Bożydara,
Dzień Zaduszny
3 S Huberta, Sylwii
4 N Karola, Olgierda
5 P Elżbiety, Sławomira
6 W Feliksa, Leonarda
7 ś Antoniego, Florentego
8 C Adriana, Seweryna
9 P Teodora, Ursyna
1 O S Leony, Ludomira
11 N Marcina,Teodora
Święto Niepodległości
1 2 P Renaty, Witolda
1 3 vy Mikołaja, Stanisława
1 4 S Emila, Wawrzyńca
I) 1 5 C Alberta, Leopolda
1 6 P Edmunda, Gertrudy
1 7 S Grzegorza, Salomei
18 N Karoliny, Romana
19 P Elżbiety, Seweryna
20 W Rafała, Feliksa
21 ś Janusza, Konrada
22 C Marka, Cecylii
O 23 P Felicyty, Klemensa
24 S Flory, Jana
25 N Erazma, Katarzyny
26 P Konrada, Leonarda
27 V:,J Waleriana, Wirgiliusza
28 S Grzegorza, Zdzisława
29 C Błażeja, Saturnina
( 30 P Andrzeja, Maury
Andrzejki

9
10
11
12
13
14
I) 1 5
16
17
18
19
20
21
O 22
23
24
25
26
27
28
( 29
30
31

02.11 .1 91 8 r. - do Kolbuszowei

n i; 1 ? ?nn? r - 7m:>rb ln:ann:a

e

e

1
2
3
4
5
6
7
8

S Eligiusza, Natalii
N Balbiny, Pauliny
P Franciszka, Ksawerego
vy Barbary, Bernarda
S Krystyny, Sabiny
C Mikołaja, Emiliana
P Ambrożego, Marcina
S Marii, Wirginii
Niepokalane
Poczęcie NMP
N Leokadii, Wiesława
P Daniela, Julii
'f:I Damazego, Waldemara
S Adelajdy, Aleksandra
C Łucji, Otylii
P Alfreda, Izydora
S Celiny, Waleriana
N Albiny, Zdzisława
P Łazarza, Olimpii
vy Bogusława, Gracjana
S Dariusza, Urbana
C Bogumiła, Dominika
P Jana, Tomasza
S Honoraty, Zenona
N Wiktorii, Sławomira
P Adama, Ewy - Wigilia
W Boże Narodzenie
ś Szczepana, Dionizego
C Jana, Maksyma
P Teofila, Cezarego
S Tomasza, Dominika
N Eugeniusza, Seweryna
P Sylwestra, Melani i

,,_____,

27I hvPOOid

i Wolności·

,�·0""0 O\łłOOIO -

�APTEKA
m e d i m o
36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców pokoju 1 7
tel. 1 7 2271 433
36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 11
tel. 1 7 747 90 80

APTEKI
CZYNNE

7 DNI
C,

W TYGODNIU

� PRZYCHODNIA
m e d i m o
36-100 Kolbuszowa, ul. Nowe Miasto 51
tel. 17 2274 739

0

KoibJszowskiego"

uu

" -,

:2)31 ś Salamina, Urbana- po 1 46 latach-austriackiej-niewoli
powróciła wolna POLSKA

FIRMA HAN DLOWO
-USŁUGOWO
-PRODU KCYJ NA
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"C�is11�1 ,

Abakus
1 7 2270 230, 601 865-6 1 8 studio@abakuskolbu szowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

PROFESJONALNA FOTOGRAFIA REKLAMOWA

36-1 00 Kolbuszowa, ul. K olejowa 4a
tel: 1 7 22 73 096
tel./fax. 1 7 22 74 707

§ T IJDIO
flO'fO-VIDIO

JAN CICHOŃ

Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 10

tel. 1 7 22 71 687, kom. 692 550382
rJ/ FOTOGRAFOWANIE (FOTOKSIĄŻKI, FOTOALBUMY)
I VIDEOFILMOWANIE HD·BLU RAY WSZELKICH UROCZYSTOSCI
rJ/ WYKONYWANIE ZDJ�Ć CYFROWYCH I Z FILMÓW
rJ/ ZDJ�CIA DO DOKUMENTÓW
rJ/ PRZEGRYWANIE KASET NA Pl:YTY DVD

•ł·iUil·tfł·!it i'lblt·i:it·W·1!i·1:IIDj

Ponadto oferujemy: projekty, druk, identyfikacja
wizualna, różnego rodzaju materiały promocyjne,
książki, czasopisma, metki, naklejki i inne

P. H . U .

S.J .

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7 22 72 396
O F E RUJ E :
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski, żwiry • stal
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em
ODDZIAŁY:

S I E DZ I BA F I RMY:

w Cmolasie

36-1 00 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 1 25c,
tel. 1 7 22 72 396
'.c.ol q= M

T

ft ozARow

�A

CH�MIA BU�OWLANA

FREX

tel. 1 7 2295 835
__,_

� [ł]KJIRCHER

www.frex. p l

� CZYSZCZEN I E
• dywanów i wykładzin
• tapicerki meblowej
i samochodowej
• kostki b rukowej
• elewacji
• posadzek przemysłowych

_,.. S P RZĄTAN I E
• sklepów

.

w Hyżnem

•

• biur

u l . Ta rn o b rzes ka 67
36-1 00 Kol buszovva

• hal

'

ZAP RASZAMY

tel. 607 333 471

�

� ©{]flO[:]{)[!{JJi] W1enerberger '-./

\

codziennie od 7 °0
sobota 7 °0

-

-

1 7 °0

1 3 °0

isover +»PA RO C
(ł.lIJllJJ.IW,

38·1 oo Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
111.nax 17 22 73 200, kom. 805 281 988

www. stolrem.rze.pl, a-mall: stolrem.mr@wp.pl
OFERUJEMY:
• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE
• PARKIETY EGZOTYCZNE
• MOZAIKI
• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY
• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE

R'R'OF.E:s11o·NtUNM
M 'O'NJiA•ź
B:A' RKilE�dW
1 s:cH o·o·a

w

...

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

O F E RUJ E MY:
• pasy kli nowe • łożyska • tuleje • segery
• uszczelnienia • opaski • smarown iczki
• przewody hydrau liczne • 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
om.pl

·''

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

Promocja Kredytu Gotówkowego!

/

Spłać kredyt w innym Banku!
4000 zł rata j uż od :

205,87

1 1 3, 1 5

82,73

X

X

1 5000 zł rata już od:

692,1 0

380,37

277,81

X

X

30000 zł rata już od :

1 356,68

732,25.

525,85

467,44

363,82

60000 zł rata już od :

2 686,08

1 436,50

1 022,65

905,27

696,34

1 00000 zł rata już od:

4 431 ,61

2 348,04

1 656,82

1 460,38

1 1 09,70

Cel dowolny, różne formy dochodu
(także krótkie zatrudnienie),
brak ograniczeń wiekowych.
Decyzja w 1 O minut.
Także na oświadczenie.

Ponadto Kredyt Hipoteczny (zakup mieszkania, budowa domu, inne), Kredyt Firmowy,
Konto „Jakie Chcę" - sam decydujesz o koncie!

Bank Zachodni WBK O
ddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek}, tel. 502 381 272, 1 7 22 71 521
• Grupa Santander
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opiatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Opłata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora.

