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lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
Herb Kolbuszowej z 1903 r.

HERB MIASTA KOLBUSZOWEJ NA SZTANDARZE ZSP Z 1894 R.
Wyhaftowany został w 1903 r. we Lwowie, na podstawie opisu przesłanego z kolbuszowskiego Magistratu. Przedstawia w polu czerwonym tarczy o kształcie
zbliżonym do barokowej, ręce z uściśniętymi dłońmi, nad nimi krzyż kawalerski złoty, pod nimi gwiazdę sześciopromienną także złotą. Na szczycie tarczy
stoi polski orzeł biały, w koronie złotej. Wykonawca pominął rycerskie labry. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, fot. M. Przybyszewski, rok 2017).
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PARAFIA P.W.WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
BISKUP RZESZOWSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
BURMISTRZ MIASTA KOLBUSZOWA

zapraszają na

K O N C E R T PA P I E S K I
PT:” OJCZE NASZ ”

E WA AK SAM O V I C
ZESPÓŁ NOROLIM
www.norolim.pl

02 WRZEŚNIA (NIEDZIELA) 2018 GODZ:16:00
KOLEGIATA KOLBUSZOWA
PATRONAT HONOROWY

GMINA KOLBUSZOWA
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Dożynki w ROD „Prefabet” Kolbuszowa

Ciepły i gwałtowny front burzowy przechodzący w nocy nad Podkarpaciem nie dawał nadziei na dobrą pogodę podczas ogrodowych Dożynek. Ale Matka Natura okazała się łaskawa i 11 sierpnia po deszczu zostało tylko wspomnienie.
Rodzinny Ogród Działkowy „Prefabet” przyciąga
nie tylko dobrą pogodę i wszystkich działkowców,
ale również włodarzy miasta i wielu gości. W ogrodowym święcie, jak co roku wzięli udział: poseł
PiS Pan Zbigniew Chmielowiec, Pani Ewa Draus
Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV i
V kadencji oraz Przewodnicząca Komisji Rozwoju
Regionalnego, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
Pan Józef Kardyś, zastępca Burmistrza Pan Marek
Gil, prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i
Sportu Grzegorz Romaniuk, Pan Stanisław Salach
Wiceprezes firmy Solbet ,Przewodniczący osiedli
mieszkaniowych, Panie Dyrektorki z odwiedza-

jących nas Przedszkoli i wielu znamienitych gości, w tym członków zaprzyjaźnionych ogrodów
działkowych z Kolbuszowej, Dębicy i Rzeszowa.
Po licznych, aczkolwiek krótkich i życzliwych
przemowach przyszedł czas na wręczenie związkowych odznaczeń naszym zasłużonym działkowcom oraz dyplomu za najpiękniejszą działkę dla
Państwa Stanisławy i Ryszarda Pyrzak. Swoim
występem czas umilała Grupa Folklorystyczna
Seniorów „Ziemia Podkarpacka”, w której śpiewa
nasza działkowiczka Pani Zenia Chodorowska.
Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych działkowcach. Dzieci wyszalały się na dmu-

chanej hopsalni, wymęczyły Nilusia – kolbuszowskiego krokodyla, od którego otrzymały prezenty,
a Panie animatorki pomalowały dziecięce buzie
wedle życzenia.
Był czas na zabawę i poczęstunek oraz na tańce,
które trwały do późnych godzin nocnych. A potem
było wspólne oglądanie Perseidów i morze życzeń do spełnienia przez spadające gwiazdy. Oby
wszystkie się ziściły, żebyśmy mogli spotkać się
w tym samym gronie za rok.

Dożynki w Bukowcu

Andrzej Chmielowski

Dziękując za tegoroczne plony mieszkańcy, rolnicy oraz władze samorządowe uczestniczyli 19 sierpnia w dożynkach Gminy
Kolbuszowa. Tegorocznym gospodarzem dożynkowego świętowania był Bukowiec.
Święto plonów rozpoczęła msza św. odprawiona w
intencji rolników w kaplicy w Bukowcu, podczas
której nastąpiło poświęcenie chleba oraz wieńców
dożynkowych.
Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli na plac
obok szkoły, gdzie miały miejsce dalsze obchody.
Część oficjalną poprzedził występ kapeli Jurka
Wrony oraz grupy folklorystycznej seniorów „Ziemia Podkarpacka”
Wszystkich przybyłych serdecznie przywitała sołtys Bukowca Grażyna Kołacz.
Starostami tegorocznych Dożynek zostali Grażyna
i Jarosław Czaja, którzy zgodnie z tradycją przekazali władzom chleb z tegorocznych zbiorów.
Bochenki otrzymali: gospodarz gminy Jan Zuba,
poseł Zbigniew Chmielowiec, Marek Koziorowski
Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Bogdan

SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...
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Warsztaty
ZAPROSZENIE
wycinanki
26 Październik
2017 czwartek
żydowskiej

decznie zapraszamy
nazaprasza
wieczór
8 września Muzeum
na czytania
warsztaty wykonywania
tradycyjnych
wyopowiadań
Agnieszki
Czachor
cinanek żydowskich. Zajęcia poprowadzi
pt.: „Świerszcze
wybielone na kość”
Anna Małecka-Beiersdorf.
Tradycyjna Grzegorza
wycinanka była sztukąWójcickiego.
niezwykle pow reżyserii
pularną wśród Żydów, po wojnie rozkwitła znów

Teksty czytają:
Jolanta Dragan
Katarzyna Dypa
Agata Front
Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan
Karol Wesołowski
19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
w Izraelu i USA. W Polsce tę formę wskrzesiła na
początku lat 90. Anna Małecka-Beiersdorf – etnografka i artystka inspirująca się sztuką ludową.
To właśnie ona podzieli się z uczestnikami warsztatów w kolbuszowskim Parku Etnograficznym
wiedzą i umiejętnościami gromadzonymi od lat.
Na zajęciach będą mogli zapoznać się z historią wycinanki, poznać jej rodzaje, symbolikę, a
przede wszystkim technikę wycinania. Każdy z
uczestników będzie mógł zaprojektować i wykonać
własną pracę.

WStęP Wolny

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za prowadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
za świetną organizację. Równocześnie gorąco
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”,
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00
w „Galicji”.

ltura wsi. Moja kultura
druga edycja konkursu

Zgłoszenia:
angażowało się
e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl,
tel. 17 227 12 96
kilkadziesiąt osób.
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
Uczniowie mieKoszt: 40 zł/os. Muzeum zapewnia wszystkie kontakt: Agata Front
li okazję poznać
tel. 17 227 12 96, wew. 35
materiały.
dziedzictwo kultue-mail:
dopromocja@muzeumkolbuszowa.pl
wyboru trzy tematy:
Ludowej organi- tej edycji uczestnicy mają
Na warsztaty, które odbędą się między godz. 11.00
a 13.00 w sali warsztatowej w szkole z Trzebosi,
organizator zaprasza dorosłych i młodzież (powyżej 12 roku życia).

Kultury
rowe i historyczne
kolnym 2017/2018 kolej- „Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś regionu,
zgłębianie tajemnicy bytu. Dodatkową atrakcją ży Ilirii, dzięki ogromnej erudycji reżysera nabrała
i „Moje miejsce”.
ursu „Kultura wsi. Moja nie byłaby taka sama”wystawy
a Muzeum
– pozyskać
materiałylosy
ze- rodzeńbył fakt, że odbywała się ona w drewnianowych
znaczeń.ciekawe
Przede wszystkim
Najlepsze prace nym
zostaną
nagrodzone.spichlerzu,
Ich au- który doskonale stwa opowiedziane zostały w konwencji snu. Oto
asza do udziału wszystkich
XVIII-wiecznym
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów
rzeczowe. Razem
ze swo- podkreślając ich na scenie w zjawiskowej, białej sukni z trenem
zjów i szkół ponadgimna- torzy otrzymają nagrody
wyeksponował
płótna malarki,
i szkół ponadgimnazjalnych.
udział
w wycieczce
kolorystykę
i zadziwiającą
głębię.
pojawia się Viola, następnie z półmroku wyłaniają
urs odbywa się pod patro- imi klasami wezmą również
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia
Tego majowego
wieczoru
zabytkowy spichlerz się kolejne postacie, które wydają się być projekskansenu.
Rozstrzygnięcie
i wręczenie
nagród
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi r. wdoramach
19 maja 2018
organiroku.
i szczegółyBohaterowie,
dotyczące konjeszcze
funkcję – stał 2018
się sceną
te-Regulamin
cją snu dziewczyny.
powtarzając
zowanej wPodkarcałej Polsceodbędzie
Nocy Muzeów
w przyjął
się 4 czerwca
2018 roku
w jedną
Kolbuszowej,
a Województwa
kursu dostępne są na stronie internetowej www.

Czarowne
reminiscencje

atralną, na której odbyła się premiera spektaklu słowa zaczerpnięte z wiersza Edgara Allana Poe:
Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszopodczas
Prezentacji Twórczości Ludowej Laso„Wieczór Trzech Króli” Williama muzeumkolbuszowa.pl
Szekspira w „To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno
wej uczestniczyliśmy w wiaków
prawdziwej
uczcie
i Rzeszowiaków,
jednej
z największych
zy znów chcą dowiedzieć się,
trwa”,
widzów do wspólnego śnienia.
reżyserii
Grzegorza
Wójcickiego. To wydarzenie
szczegóły
na: zapraszają
www.muzeumkolbuszowa.pl
duchowej.

eszkańców województwa
pod- imprez folklorystycznych w województwie podten Wodzińska
jest zarazem mottem do filmu Petera
Zapoczątkował ją wernisaż wystawy Kingi było owocem dwuletnich warsztatów odbywająkontakt: Cytat
Izabela
karpackim. Artystka cych się w ramach innowacji pedagogicznej w Weira „Piknik pod Wiszącą Skałą” z 1975 r. Do
ważne w kulturze
wsipt.i małych
Kolouszek
„Cząstki codzienności”.
tel. 17 227 12 96
Liceum
Ogólnokształcącym
Pierwszaprace
edycja
konkursu
spotkała sięim.z Janka Bytnara w tego znanego dzieła nawiązuje także wspomniana
urodzona w Kolbuszowej swoje niezwykłe
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl
Trzeba podkreślić,
prezentowała
w mieście naddobrym
Nilem poodzewem
raz pierw- – Kolbuszowej.
w przygotowanie
prac za- że dwa lata temu suknia Violi przypominająca tę, którą miała na
mogą wziąć
udział indywidumogliśmy podziwiać przedstawienie „Potępiony za sobie bohaterka filmu – Miranda – postać będąca
szy. Wśródsię
jej obrazów
zespoły składające
maksy- znalazły się te z początku
twórczości – akty inspirowane pracami mistrza i niewiarę” Tirsa de Moliny (także efekt licealnych łącznikiem między jawą a snem. W tle rozbrzmieób z gimnazjów i szkół ponadnauczyciela – prof. Franciszka Starowieyskiego, warsztatów teatralnych) – zachwycające formą wa utwór Julee Cruise „The world spins” z serialu
h zadaniemale
jestwiększość
przygotowanie
stanowiła cykl zatytułowany „Qu- żywych obrazów, a przede wszystkim siłą ducha Davida Lyncha „Miasteczko Twin Peaks”. Viola,
medialnej, reportażu
radiowego,
antum”, który
jest swoistą kontemplacją rzeczywi- zespołu aktorskiego. Spektakl został uhonorowany stojąc przed mikrofonem zwieńczonym szyszką,
lub filmu dokumentalnego.
W
stości na poziomie molekularnym.
Jak wyjaśniała Grand Prix na V Ogólnopolskim Festiwalu Teatral- tworzy iluzję śpiewającej artystki. Jesteśmy w
sama twórczyni – w swoich pracach niejako dotyka
boskiego aktu stworzenia. Oglądającego uderzają
przede wszystkim zaskakujące swoją intensywnością barwy płócien oraz technika, za pomocą
której udaje się autorce uzyskać tak niepowtarzalny
efekt – jakby przesuwających się w zawrotnym
tempie drobin, które układają się w dla siebie jedynie zrozumiałe wzory i konfiguracje. Wpatrując
się w dzieła artystki, dochodzimy do wniosku, że
sztuka nie zna granic w odkrywaniu sposobów na

nym im. Felicjana Dulskiego w Krakowie. Zdobył
także nagrody specjalne za próbę przedstawienia
istoty chrześcijaństwa w obrazie oraz za reżyserię.
„Wieczór Trzech Króli” został zrealizowany w
zupełnie innej konwencji, ale motyw przenikania
się dwóch światów – nadprzyrodzonego i rzeczywistego – stanowi artystyczną klamrę łączącą oba
przedstawienia.
Ta z pozoru błaha opowieść o perypetiach bliźniąt Violi i Sebastiana, którzy rozbili się u wybrze-

starym drewnianym spichlerzu, który może być
serialowym tartakiem Pacardów, tajemniczym –
pachnącym żywicą – lasem, wypełnionym galerią
niesamowitych postaci Twin Peaks. A to dopiero
początek spektaklu! Oto widzimy, jak na naszych
oczach, niemal na wyciągnięcie ręki (bo to widownia z trzech stron zamyka scenę) rodzi się świat, od
którego nie sposób oderwać wzroku.
W „Wieczorze Trzech Króli” wg Wójcickiego
nie ma głównych bohaterów. Żaden z nich się nie

iejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel:
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Fot. Jakub Kwaśniewicz
narzuca, każdy istnieje na podobnych prawach i
opowiada nam swój sen. I tak kolejne części sztuki
to niejako widzenia senne poszczególnych postaci.
Takie rozwiązanie wymaga od występujących zespołowej gry aktorskiej i scenicznej wrażliwości.
Postacie mają być stonowane, nie ma tu miejsca
na przerysowanie. Jeśli już o aktorach mowa, to
ich przygotowanie wymagało wręcz tytanicznej
pracy i wielu godzin żmudnych zajęć, począwszy
od ćwiczeń dykcyjnych, pracy nad emisją głosu,
ruchem scenicznym, uplastycznieniem ciała, po
otwarcie młodych ludzi na TEATR. Gołym okiem
widać, że tak widowiskowego spektaklu nie da się
przygotować w kilka miesięcy, zwłaszcza że jego
budulec stanowili licealiści, a nie profesjonalni
aktorzy. Jednak efekt tych reżyserskich zabiegów
jest imponujący. Aktorzy wcielający się w role
szekspirowskich postaci sprawiają wrażenie, jakby
bawili się swoją grą. Dzięki temu i widz doskonale
się bawi, oglądając ich na scenie. Na szczególne
uznanie zasługuje Błazen, który po prostu stał się
postacią przez siebie graną. U tego młodego człowieka grał każdy mięsień twarzy. Tak naturalnie
kreował swoją rolę, jakby go to nic nie kosztowało.
Zresztą zauważyć należy, że błyszczą wszyscy – to
po prostu popis zespołowej gry aktorskiej. Wirują
oni w przestrzeni jak gwiezdny pył w piosence z
prologu przedstawienia.
Trzeba oddać reżyserowi, że wykorzystał w
spektaklu wyśmienitą muzykę. Kompozycje Angela Badalamentiego sugestywnie ilustrowały nie
tylko frazy Szekspira. Niezapomniane wrażenie
wywołuje scena, w której Sebastian niczym duch
błąka się w półmroku, widząc świat zmierzający
ku zagładzie. Jego rozproszeniu się w ciemności
towarzyszy utwór „Night” Badalamentiego, który
wybrzmiewa na pustej scenie do ostatniego ponurego akordu. Takich przeszywających, niepokojących, ale niezwykle pięknie skomponowanych
obrazów jest wiele. Nie mogę tu nie wspomnieć
także o marzeniu Błazna, który uderzając w tamburyn, zespala się z klasyczną już kompozycją

„Audrey’s Dance”. Z dźwięków wyłaniają się trzy
gracje. Która z nich to Audrey Horne? Czy sen
Violi zaczyna śnić Błazen?
W spektaklu pojawia się wiele odniesień do
współczesności. Twórca w zabawny sposób wprowadza aluzje do świata polityki. Niezwykle pomysłowym epizodem doskonale wkomponowanym w
przedstawienie jest wejście dziewczyny wykonującej „Song sprzątaczki” Jonasza Kofty. Przyszło jej
odkurzać scenę pełną kolorowego konfetti wystrzelonego przez Błazna i jego towarzyszy w trakcie
politycznego wiecu – ubogaconego brawurowym
wykonaniem pewnego wątpliwej jakości szlagieru.
Można było odnieść wrażenie, że wirujące w powietrzu drobinki papieru to kwanty opuszczające
obrazy Kingi Kolouszek.
Reżyser, którego nie pierwszą sztukę mieliśmy
przyjemność oglądać, sięga po ulubiony przez
siebie gatunek – komedię dell’arte. Jest ona niezwykle widowiskową, ale i wymagającą formą.
Przede wszystkim wymusza na aktorach szybkie

Fot. Jakub Kwaśniewicz
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tempo, które nie każdej nawet profesjonalnej trupie
teatralnej udaje się utrzymać. Ku naszej radości
grupa z Kolbuszowej sprostała zadaniu. Kolejna
zaleta tej formy to nieustanny, szczegółowo zaprojektowany ruch sceniczny, który wciąż potęguje u
widza napięcie i sprawia, że nie sposób się nudzić.
Wreszcie komedia dell’arte pozwala na interakcję z publicznością, która pomaga oglądającym
skupić uwagę do ostatnich minut przedstawienia.
Sztukę reżyser kończy słynnym monologiem Prospera z „Burzy” Szekspira, którym zdaje się budzić widownię z pięknego snu. Snu, który był jej
udziałem przez niemalże dwie godziny mijające
niczym jedna chwila:
„Opadły czarodziejskie stroje,
O własnych tylko siłach stoję,
A te są nikłe. Wy jedynie
Zdecydujecie, czy odpłynie
Do Włoch mój statek, czy pustkowie
Będzie mi domem […]”.
Ten wspaniały monolog został podkreślony równie
wspaniałą kompozycją – „The Beatitudes” Vladimira Martynova. Ta melodia ilustrująca przecież
„Wielkie piękno” – film Paola Sorrentina z 2013 r.
– wybrzmiewała jeszcze w spichlerzu po zakończeniu spektaklu. Być może krąży tam do dziś między
obrazami Kingi Kolouszek, które do końca sierpnia
można podziwiać w kolbuszowskim skansenie.
Brawo, Artyści! Brawo, Organizatorzy!
„Wieczór Trzech Króli” (na podst. komedii Szekspira), scen. i reż.: Grzegorz Wójcicki, obsada:
Natalia Dłużyńska (Viola/Cesario), Wiktoria Gazda (Maria), Wiktoria Hodór (Sprzątaczka), Karol
Jabłoński (Tobiasz Czkawka), Maciej Koń (Sebastian), Mateusz Sochacki (Andrzej Chudogęba),
Małgorzata Urban (Olivia), Dawid Węglowski
(Błazen), Borys Winiarski (Orsino/Malvolio).
Iwona Czaja
(Autorka tekstu jest pasjonatką teatru i nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół w Dobrzechowie)
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Powstaje cykl programów telewizyjnych
o przyrodzie Puszczy Sandomierskiej

W okolicach Kolbuszowej realizowany jest cykl programów telewizyjnych pod nazwą „Skarby przyrody Puszczy Sandomierskiej”. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Telewizji Rzeszów oraz niezależnych filmowców, którzy od
lat uwieczniają florę i faunę Puszczy. W ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie powstaną cztery programy, które będą pokazywane na antenie telewizyjnej, na stronach internetowych i zostaną wydane na płytach DVD.
Puszcza Sandomierska to jeden z największych i
najciekawszych kompleksów leśnych w Polsce.
Niewiele jest jednak filmów pokazujących przyrodę Puszczy oraz niezwykłą kulturę i zwyczaje
tutejszych mieszkańców. W realizowanych obec-

nie programach zostanie przedstawiona historia
Puszczy, która przed wiekami pokrywała całą Kotlinę Sandomierską. Widzowie będą mieli również
okazję zobaczyć najbardziej atrakcyjne miejsca,
poznać rzadkie gatunki flory i dowiedzieć się,

jakie zwierzęta można zobaczyć wędrując puszczańskimi szlakami.
Programy zostaną wyemitowane pod koniec tego
roku.

Podziękowania

Personelowi Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kolbuszowej, Redakcji Przeglądu
Kolbuszowskiego, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej
Górnej, Koleżankom i Kolegom z pracy z SPZOZ Kolbuszowa, Koleżankom
i Kolegom z NSZZ Solidarność
za pomoc, opiekę oraz okazane współczucie w ostatnich dniach życia naszej mamy
Ś.P. Janiny Augustyn.
Serdeczne podziękowania składa rodzina.
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Biesiada w Przedborzu

Za nami kolejna impreza plenerowa. W niedzielę (05.08) zorganizowano „Biesiadę Sąsiedzką”. integrującą mieszkańców
Przedborza i Huty Przedborskiej. W sąsiedzkiej atmosferze bawiono się na stadionie w Przedborzu.
Na scenie wystąpił zespół Pieśni i Tańca „Niwiszczanie” z Niwisk. Ciekawe układy taneczne zaprezentował zespół mażoretek „Anturia” ze Skrzyszowa. Zorganizowano również konkurs „Dla
Niepodległej” oraz rozdano nagrody zwycięzcom
konkursu fotograficznego „Moja mała Ojczyzna”.
Panie z kół gospodyń wiejskich częstowały regionalnymi przysmakami. Dla najmłodszych przygotowano strefę animacji. Finałem niedzielnej imprezy była zabawa taneczna z zespołem „Medium”
oraz pokaz fajerwerków.
Na biesiadę przybyli również zaproszeni goście
m.in: poseł Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego Bogdan Romaniuk,
Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego Ewa Draus,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk,
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Wójt Gminy
Niwiska Elżbieta Wróbel.
J.Mazur

SZKICE Z HISZPANII

Gdy sięgnę pamięcią do czasów studenckich, zobaczenie Hiszpanii było moim marzeniem. Przygotowywany wówczas wyjazd
miał być dopełnieniem mojej geograficznej i artystycznej wiedzy o tym pięknym kraju. Niestety, z tzw. przyczyn obiektywnych zostałem w akademiku. Z tej niedoszłej podróży pozostał mi żal i satyryczny rysunek Włodka Czyża, kolegi z roku, który narysował
mnie jako „hiszpańskiego wojownika”.
Po prawie 40 latach od tamtej chwili, moja żona
Ania planując kolejny wyjazdowy urlop zapytała
mnie co myślę o Półwyspie Iberyjskim?
- Cudownie- prawie krzyknąłem, by nie zapeszyć.
Od dziesięciu lat wspólnie z Anią podróżujemy po
Ameryce i wiedziałem, że to na nią spadnie przygotowanie całego, szczegółowego planu wyjazdu.
I tak było teraz.
Każdy dzień miał być wypełniony przede wszystkim zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc. Trudne
to były wybory, bo Hiszpania ma ich mnóstwo.
Z dużym wyprzedzeniem należało znaleźć dobre

połączenie lotnicze, zarezerwować hotele, wypożyczyć samochód, wykupić wejściówki do niektórych muzeów i itd.
Jako „kierowca wycieczki” trochę obawiałem
się jazdy po hiszpańskich drogach pełnych rond.
Dochodziło do tego moje europejskie, zerowe doświadczenie. Rok wcześniej kilka dni po Paryżu
woził nas nasz przyjaciel...Obawy rozwiała Ania.
– Jeżeli umiesz jeździć po Manhattanie to na
pewno dasz sobie radę i w Madrycie!
Z Nowego Jorku do Barcelony wylecieliśmy wieczorem 17 maja. Czas przelotu wykorzystałem na

improwizowane rysowanie tego, co mogę zobaczyć podczas dziesięciodniowego wyjazdu.
Rzeczywistość przerosła moje wyobrażenia. Hiszpania okazała się arcyciekawym krajem pełnym
niezwykłych widoków, bezkolizyjnych i szybkich
autostrad, zabytków i sztuki, życzliwych mieszkańców, czystych miast i hoteli, smacznego jedzenia i
wszechobecnej muzyki.
Ania wymyśliła atrakcyjną trasę na której znalazły
się: Saragossa, Segowia, Madryt, Toledo, Figueres,
Granada, Alicante, Monserrat i Barcelona. Przejazd

10

wypożyczonym volkswagenem Polo był szybki i
przyjemny.
Po drogach Hiszpanii przejechaliśmy prawie trzy
tysiące kilometrów. Mijany krajobraz zapełniał
się jak na kadrach filmu zmieniającym się bogactwem kolorów i form. Niezapomniana dla nas
będzie czerwień milionów kwitnących maków,
biel ośnieżonych Pirenejów i Sierra Nevada, ugry
pustynnej Murcji, soczysta zieleń i cytrusowe zapachy Walencji czy pełne szmaragdowych refleksów
Morze Śródziemne.
Większości atrakcji turystycznych Hiszpanii w
półtora tygodnia nikt nie jest w stanie ogarnąć, ale
te „obowiązkowe” i zostające głęboko w pamięci
warto wymienić. W Barcelonie zachwyceni byliśmy: bazyliką Sagrada Familia Antonio Gaudiego,
wnętrzem starej katedry i widokiem miasta z jej
dachu, spacerem La Ramblą, Muzeum Morskim
(Museu Maritim De Barcelona), Muzeum Sztuki
Katalońskiej pięknie położonym na wzgórzu Montjuic oraz Muzeum Rzeźb kolekcji Frederica Marès.
Już dwie godziny po wyjściu z samolotu zdążyliśmy obejrzeć w Muzeum Picassa młodzieńcze
prace kilkunastoletniego artysty.
Czterdzieści kilometrów od Barcelony rozciąga
się masyw górski Monserrat. Na jego zboczach
ulokowany jest klasztor benedyktynów- święte
miejsce Katalończyków. W sanktuarium byliśmy pod wielkim wrażeniem „Czarnej Madonny
z Dzieciątkiem” (La Moreneta) i malowniczych
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widoków ze szczytu. Obok bazyliki mieści się
Muzeum Montserrat z kolekcją malarstwa i rzeźb
od XIII wieku, do współczesności. Przy klasztorze
działa słynny chór chłopięcy.
Tuż przy granicy z Francją i około 140 kilometrów od stolicy Katalonii w miasteczku Figueres
znajduje się fantastyczne, surrealistyczne Teatre
Museu Dali.
Polecam wszystkim, choćby trochę interesujących się sztuką odwiedzenie tego miejsca, pełnego zaskakujących, dziwacznych dzieł malarstwa,
rysunku, grafiki, instalacji rzeźbiarskich, biżuterii
i kolekcji portretów Gali, żony artysty. Jako, że
w muzeum można fotografować- skorzystałem z
super okazji do zrobienia sobie zdjęcia z samym
mistrzem...kręcącym na portretach swoje słynne
wąsy!
Wielkim, pozytywnym zaskoczeniem okazał się
dla nas Madryt. Najbardziej zielona stolica Europy,
miasto Cervantesa i Velazqueza.
Nasz całodniowy pobyt rozpoczęliśmy wczesnym rankiem od szukania miejsca na ulicznych
parkingach w centrum miasta. Ostatecznie udało
się zaparkować w podziemnym parkingu, koło
Muzeum Cerralbo. Po odstaniu w długiej kolejce
obejrzeliśmy przebogate zbiory malarstwa, rzeźby
i sztuki użytkowej. Obok muzeum znajduje się
Pałac Królewski z pięknym parkiem oraz Katedra
Santa María la Real de la Almudena, obok której
stoi pomnik papieża Jana Pawła II.
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W Madrycie zdążyliśmy jeszcze do Muzeum Prado. Duchową i artystyczną ucztą dla mnie było
obejrzenie ostatnich obrazów blisko osiemdziesięcioletniego Francisca Goi.
Kolejny nasz postój w Aragonii i Kastylli- Leon
poświęciliśmy dwóm miastom: Saragossie i Segowii.
Pierwsze z nich kojarzy się z powieścią ( i filmem)
„Pamiętnik znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego. Dla nas, celem odwiedzin była bazylika
katedralna De Nuestra Señora de El Pilar, symbol
miasta. Imponująca świątynia ze wspaniałymi obrazami (Goya), freskami i rzeźbionymi, barokowymi ołtarzami wśród których znajduje się figurka
Virgen del Pilar (Matki Bożej na Kolumnie). Na
froncie katedry wmurowane jest popiersie Jana
Pawła II, na pamiątkę jego pielgrzymki do tego
miejsca.
W Segowii, oprócz charakterystycznego punktu
miasta jakim są, liczące 170 łuków akwedukty z
czasów Imperium Rzymskiego (I-II wiek n.e.) jest
pałac królów Kastylii – Alkazar z XII w. oraz pokaźnych rozmiarów katedra - Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción de San Frutos. To, co nam
zostanie długo w pamięci to spacer po labiryncie
ciasnych uliczek, kamiennych schodów, bram i
murów.
Podobny układ architektoniczny jak Segowia ma
położone na wzgórzu, w zakolu rzeki Tag historyczne Toledo. Miasto jest stolicą prowincji au-
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tonomii Kastylia-La Mancha. Jest przebogate w
cenne zabytki, na przykład Katedra Najświętszej
Marii Panny, Zamek Królewski, pałace, kościoły i klasztory. To, co nam w hotelu doradzono to
dokładne zwiedzenie wszystkich dzielnic starego
miasta: dzielnicy żydowskiej, chrześcijańskiej i
muzułmańskiej. Te trzy wspólnoty od setek lat
mieszkają razem i są przykładem rozwoju własnych kultur, sztuki i historii w obrębie jednego
miejsca.
W Toledo tworzył genialny El Greco. Jego słynny
obraz „Pogrzeb hrabiego Orgaza”, który jest uznawany za przełomowe dzieło w dorobku artysty
znajduje się w kościele Santo Tomé. Przebywanie
z tym obrazem było dla mnie wielkim estetycznym
przeżyciem.
Granada to kolejne miasto pełne turystycznych
atrakcji. Rzeczywistość przerosła moje wyobrażenie tego co Maurowie pozostawili w po setkach
lat swojego panowania w Andaluzji. Przykładem
będzie kompleks pałacowy Alhambra i sąsiadujące
z nim ogrody Generalife właśnie w Granadzie. Arabowie po mistrzowsku połączyli elementy światła, wody i przestrzeni w architekturę rezydencji
muzułmańskich władców. Olśniewają licznymi
komnatami, dziedzińcami, haremami, łaźniami i
fontannami. Arcymistrzowska obróbka orientalnym ornamentem marmurów i drewna w partiach
kolumn, łuków i sklepień tworzy niepowtarzalne
piękno arabskiej sztuki. Z murów pobliskiej twierdzy rozpościera się widok na miasto i pobliskie,
ośnieżone Sierra Nevada.
Alhambra w sezonie jest masowo zwiedzana przez
turystów i nie dziwię się, że Ania jeszcze w Nowym Jorku zrobiła internetową rezerwację biletów.
Dzięki temu, kolejny już raz zaoszczędziliśmy czas
i zaliczyliśmy hiszpańską atrakcję.
Na południe od Granady mieliśmy nocleg w kolejnym hotelu naszego podróżniczego szlaku. Tym
razem był on wyjątkowy. Moja nawigacja GPS
ustawiona na miasteczko Dilar zaczęła szwankować. Nie mogła mnie naprowadzić na Pago La
Laguna i znajdujący się przy niej Hotel Zerbinetta.
Było więc trochę błądzenia, ale gdy dojechaliśmy
do celu, daleko za miasteczkiem ujrzeliśmy niepozorny, zadbany budynek stojący na skarpie. Widok
z tego miejsca był przepiękny.Przed naszymi oczami, tuż za hotelikiem wyłoniły się wysokie góry,
błyszczące w świetle zachodzącego słońca. Popatrzyliśmy na siebie i bez słów ruszyliśmy szybkim
krokiem w ich kierunku. Ścieżka prowadziła przez
kolorowe, pełne kwiatów i zapachów łąkę. Po
chwili dołączył do nas bezpański pies i zrobiło się
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magicznie! Na horyzoncie Sierra Nevada, wokół
bezkres natury, „perro” i my. Romantyczna niespodzianka na nasze tegoroczne okrągłe urodziny.
Jadąc autostradą A-7 przez gorącą Murcję widzimy
zmieniający się krajobraz; pustynne brązy i błękit
Morza Śródziemnego wyłaniający się zza wzgórz.
Dojeżdżamy do Walencji i miasta Alicante. Parkuję pod zamkiem a dalej, piechotą dochodzimy
do jego murów, z których podziwiamy piękny
widok okolicznych gór, miasta i plaż Costa Blanca. Spacerujemy po starym mieście, nadmorskiej
promenadzie wśród tłumów wycieczkowiczów
i urlopowiczów. Chwilę moczymy się w ciepłej,
morskiej wodzie. Na leżenie i pływanie Ania nie
wyraża zgody. Przecież czeka na nas Muzeum
Sztuki Nowoczesnej.
Jak już wcześniej wspomniałem, jadąc przez zieloną Walencję, prowincję pełną plantacji mandarynek i pomarańczy czujemy się prawie jak
we florydzkich klimatach. Ostatnim miejscem w
drodze powrotnej do Barcelony jest Walencja,
trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto
Hiszpanii. Tutaj spędzimy kilka godzin w tzw.
„Mieście Sztuki i Nauki” (Ciudad de las Artes y las
Ciencias) czyli w najbardziej nowoczesnych obiektach Półwyspu Iberyjskiego. To zaprojektowany
przez światowej sławy architekta Felixa Candelę
wyjątkowy kompleks budynków o wielorakim
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przeznaczeniu, w których znajdują się muzea, sale
koncertowe, restauracje i kina. Nad garażami, na
drugim piętrze usytuaowny jest park z palmową
aleją. Pośrodku zaś długi basen przeznaczony na
rekreację.
W czasie naszego podróżowania podziwialiśmy gospodarskie wykorzystywanie wzgórz na
plantacje warzyw, sady owocowe, winnice i gaje
oliwne. Mieliśmy okazję spróbować różnych dań
regionalnych, ale tuż przed powrotem do Stanów,
w ostatnim hotelu w którym mieliśmy aneks kuchenny z tęsknoty za swojskim jedzeniem trochę
poszaleliśmy. Pojechaliśmy na zakupy do Lidla.
Była jajecznica ze szczypiorem, schabowe, kalafiory, pieczone ziemniaki, sałatka z rzodkiewką,
kefir, chrupiące pieczywo i owoce. Palce lizać!
Koniecznie muszę też napisać o zrealizowaniu
mojego artystycznego projektu. Przenoszenia na
papier piórkim i ołówkiem wrażeń, emocji, symboli na temat „Szkice z Hiszpanii” podczas lotu
do Barcelony, powrotnego do Nowego Jorku i pobytu w hotelach. Prace te jak i wybrane fotografie
wyeksponowałem na wystawie w nowojorskiej
A.R Gallery.
Posumowując hiszpańską podróż chciałbym
podziękować mojej żonie za wielkie, wielomiesięczne przygotowania do tego wyjazdu, za nocne
studiowanie przewodników, słowników, map i
internetowych wieści z pogodą i zmieniającą się
sytuacją polityczną w Katalonii na pierwszym
planie. Przestrzegano nas przed naciągaczami i
złodziejami. Takie spotkania nas ominęły. Były
sytuacje niespotykane tak jak wieczorne, błotne
deszcze w Barcelonie czy pierwszy raz spotykane przeze mnie drzewa i rośliny. Radością naszą
było oglądanie w oryginale sztuki hiszpańskiej i
przebywanie w miejscach o wielkim znaczeniu
historycznym i kulturowym. I kolejna okazja do
poznania nowego. Adiós España!
- Tekst i zdjęcia Janusz Skowron, Nowy
Jork 2018
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Mecz Sokół Kolbuszowa Dolna z Koroną
Rzeszów

W sobotę, 11 sierpnia, na stadionie w Kolbuszowej Sokół Kolbuszowa Dolna zmierzył się Koroną Rzeszów. Mecz obejrzały
dziesiątki kibiców. Drużyna z Kolbuszowej debiutowała na poziomie IV ligi podkarpackiej. W meczu padło aż sześć bramek. Pojedynek zakończył się remisem 3:3.
Przed meczem drużyna Sokoła otrzymała pamiątkowe puchary za awans do IV ligi od Burmistrza
Kolbuszowej, Podkarpackiego ZPN i Podokręgu
Piłki Nożnej w Dębicy. Bogdan Romaniuk Wicemarszałek oraz Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu wręczyli
obu drużynom puchary za awans. Piłki przekazał
Krzysztof Matejek Sekretarz Kolbuszowej.

Promesa dla Gminy Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa otrzymała promesę na kwotę 600 ty. zł. Dotację przyznano w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dróg i przebudowę kanalizacji.
Dofinansowanie obejmuje zadania:

„Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Wa-

wykonane odwodnienie, podbudowa miejsc par-

Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w

rzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej”.

kingowych oraz wykonana jezdnia manewrowa.

Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.nr

Na parkingu o nawierzchni z kostki betonowej,

„Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200

ewid. 1501 w Kolbuszowej.

będzie łącznie 34 miejsc parkingowych, w tym dwa

o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz.

W ramach budowy parkingu obok Urzędu Miej-

dla osób niepełnosprawnych. Termin wykonania

nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej”.

skiego przeprowadzone zostaną roboty ziemne,

zadania to 10 października br.

OGŁOSZENIA UMIG

wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę..
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Do połowy listopada przebudowana zostanie ka-

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

nalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II.
Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, ziemne, montaż kolektorów deszczowych i studzienek, odtworzenie chodników z kostki brukowej
i trawników.
Ponad 200 tys. zł. będzie kosztowała przebudowa ul. Warzywnej. Asfalt zostanie położony na
odcinku 138 m. Prace zakończą się we wrześniu.

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 299

13

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Przebudowa budynku administracyjnego
przy ul. Piekarskiej

W czwartek, 9 sierpnia, w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą przebudowy budynku administracyjnego przy
ul. Piekarskiej - etap I. Inwestycja obejmuje rozbiórkę części budynku od strony północno-zachodniej.
W ramach zadania przewidziano:
- roboty rozbiórkowe części budynku przeznaczonej w całości do rozbiórki wraz z demontażem
instalacji wewnętrznych,
- wykonanie izolacji wodoszczelnych i termicznych budynku poniżej poziomu terenu,
- wykonanie ściany oporowej przy schodach terenowych,
- wykonanie schodów terenowych i okładzin murków terenowych w miejscu rozebranego budynku,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w
miejscu rozebranego budynku.
Koszt inwestycji to prawie 150 tys. zł. Zakończenie
prac przewidziano w październiku br.

Zagospodarowanie terenu wokół stawów
w Weryni

Rozpoczęły się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół stawów w Weryni. Powstanie atrakcyjne miejsce do rekreacji, wypoczynku i edukacji przyrodniczej, z którego będzie można korzystać już w tym roku.
Koszt zadania wyniesie prawie 330 tys. zł. Na
realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 20142020 w zakresie działania: realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Projekt przewiduje budowę wiaty, służącej celom
rekreacyjnym dla osób korzystających ze stawów
w Weryni oraz uczestników lekcji przyrodniczych.
Wybudowany zostanie budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto

powstanie parking oraz stojaki na rowery. Wokół
stawów wytyczona zostanie ścieżka przyrodnicza,
z tablicami opisującymi gatunki zwierząt i ryb
występujących w okolicy.
J. Mazur
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Rusza budowa obwodnicy
Kolbuszowej i Weryni

W czwartek (9 sierpnia), w okolicach mającego powstać nad linią kolejową wiaduktu, zaproszeni goście dokonali symbolicznego wbicia łopaty, inaugurując tym samym budowę obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec-Leżajsk.

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni liczyć będzie
ponad sześć kilometrów. Rozpocznie się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą
wojewódzką nr 875 (rondo). Ominie od strony
północnej zabudowę Kolbuszowej, szczególnie
posesje usytuowane przy ul. Sokołowskiej. Następnie przetnie linię kolejową nr 71 Ocice – Rzeszów Główny (wiadukt). Odcinek od skrzyżowania
z drogą krajową nr 9 poprzez wiadukt nad linią
kolejową nr 71 przechodzić będzie przez tereny
niezabudowane Kolbuszowej Dolnej. W dalszej
części trasa obwodnicy przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim, mijając kompleks
leśny przyległy do Weryni i przetnie drogę gminną
w Zarębkach (rondo). Dalej przebiegać będzie
przez tereny niezabudowane Zarębek, ominie teren
zabudowany w Weryni i stawy hodowlane, usytuowane pomiędzy Werynią i Kolonią Werynia. Po
ominięciu zabudowy Kolonii Werynia droga nr
875 biec będzie wzdłuż granicy gmin Kolbuszowa
i Dzikowiec, omijając po stronie północnej Rejowiec. Obwodnica zostanie włączona w istniejącą
trasę drogi wojewódzkiej przed Dzikowcem (w
rejonie granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec).

pasy po 3,5 m każdy), powstanie wiadukt nad linią
kolejową oraz most nad rzeką Werynia. Wybudowane będzie jedno rondo oraz dwa skrzyżowania.
Ponadto wykonane zostaną zjazdy z drogi głównej,
przepusty drogowe, w okolicy skrzyżowań pojawią
się chodniki. Droga zostanie również oświetlona.
Nowa droga wpłynie m.in. na skrócenie czasu
przejazdów samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz zwiększy atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

ZAPROSZENI GOŚCIE

W czwartkowym wydarzeniu uczestniczyły władze
parlamentarne z Posłem Ziemi Kolbuszowskiej
Zbigniewem Chmielowcem, Posłem Mieczysławem Miazgą, władze wojewódzkie z Wojewodą
Podkarpacką Ewą Leniart oraz Wicemarszałkiem

Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem oraz
Radną Sejmiku Ewą Draus. Obecny był również
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz
Jan Zuba oraz zaproszeni goście.
Opr. B. Żarkowska
Inwestor: Województwo Podkarpackie –
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie.
Całkowita wartość projektu: 52 066 452 zł
(w tym roboty budowlane – 46 788 452 zł).
Wa r t o ś ć d o f i n a n s o w a n i a z E F R R :
44 256 484 zł.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa:
7 809 967 zł.

CO BĘDZIE?
W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie
m.in. odcinek drogi wojewódzkiej o długości 6,17
km (trasa jednojezdniowa o szerokości 7 m – dwa

Symboliczne wbicie łopaty w plac budowy. Fot. B. Żarkowska

Poseł RP Zbigniew Chmielowiec podczas czwartkowego spotkania.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podkreślał, że budowa obwodnicy stwarza
możliwość rozwoju naszego regionu.
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Boisko przy kolbuszowskim Liceum
w budowie

Cały czas trwają prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. Zamontowane zostało już oświetlenie obiektu. Wkrótce na boisku zostanie położona trawa syntetyczna.
Przyjemne z pożytecznym
Budowa kompleksu lekkoatletycznego odbywa orbitrek+narciarz, biegacz+koła Tai-Chi, twisię przy udziale dofinansowania pozyskanego
przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z tego źródła Powiat Kolbuszowski otrzymał 399 tys. zł. W sumie
inwestycja ma kosztować 850 tys. zł. Brakująca
kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego.

CO BĘDZIE?

W ramach tego zadania budowana jest: 200-metrowa bieżnia okrężna, 60-metrowa bieżnia prosta,
skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia
do pchnięcia kulą. W samym centrum natomiast
powstaje boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wraz z budową kompleksu lekkoatletycznego
szkoła zostanie wyposażona w podstawowy sprzęt
lekkoatletyczny, tj. m.in. w bloki startowe, płotki
treningowe, kule treningowe, taśmy miernicze,
stopery elektroniczne i wiele innych.

ster+wioślarz i wiele innych. Będzie też plac zabaw
dla najmłodszych ze ściankami i drabinkami wspinaczkowymi, urządzeniami linowymi, zjeżdżalnią
i innymi atrakcjami oraz strefa relaksu, a także
stół do gier planszowych. Cały obiekt zostanie
oświetlony. Budowa Otwartej Strefy Aktywności
ma kosztować 142 tys. zł, z czego 50 tys. zł stanowi
dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego.
Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego.
Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca października.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego to z pewnością znaczne uatrakcyjnienie bazy sportowej
kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego
i nowość w naszym powiecie. Z kolei Otwarta
Strefa Aktywności to miejsce, które łączyć będzie
pokolenia. Obecnie coraz więcej osób, zamiast
pilota i telewizora, woli aktywnie spędzić swój
wolny czas. Powstanie tego typu miejsca, w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego, sprawi, że
dzieci, młodzież oraz dorośli będą z niego korzystać z ochotą.
B. Żarkowska

„OSA W LOCIE”

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Tuż obok
kompleksu lekkoatletycznego, na placu przy Liceum Ogólnokształcącym, powstanie Otwarta
Strefa Aktywności. Nazywana w skrócie „OSA”
to nic innego jak miejsce, w którym będą mogli odpocząć, ale również mile i aktywnie spędzić wolny czas dzieci, młodzież oraz dorośli.
Wszystko za sprawą plenerowej siłowni, na której
ustawione będą takie urządzenia do ćwiczeń jak:
Kompleks lekkoatletyczny przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym w budowie. Fot. B. Żarkowska

Centrum Dzikowca jak z obrazka

Zakończył się remont drogi powiatowej w centrum Dzikowca. Przebudowane zostały również odcinki chodników. Nowa nawierzchnia wraz z bezpiecznymi deptakami i oświetleniem LED służą już mieszkańcom powiatu.
W ostatnim czasie w Dzikowcu oraz Nowym
Dzikowcu wykonywane były cztery zadania. Dotyczyły one remontu nawierzchni oraz przebudowy chodników. W ramach prowadzonych prac, w

Nowym Dzikowcu, wybudowany został chodnik
dla pieszych na długości 385 metrów. Koszt tej
inwestycji wyniósł 132 tys. zł. Z kolei w Dzikowcu
nowy deptak pojawił się na łącznej długości 719

metrów. Zadanie to kosztowało 276 tys. zł. Ich
realizacja była możliwa dzięki pomocy finansowej
gminy Dzikowiec.

Bezpieczne chodniki i nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w centrum Przebudowana droga powiatowa w Kolbuszowej Dolnej.
Dzikowca. Fot. B. Żarkowska
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Z BUDŻETU POWIATU
KOLBUSZOWSKIEGO
Równolegle, oprócz budowy chodników, w Nowym Dzikowcu, przebudowywana była droga
powiatowa, z kolei w Dzikowcu oraz Lipnicy
modernizowana była nawierzchnia. W Nowym
Dzikowcu droga została przebudowana na odcinku
liczącym 810 metrów. Jej koszt zamknął się w
kwocie wynoszącej 169 tys. zł. Inwestycja została
zrealizowana w ramach funduszy własnych Powiatu Kolbuszowskiego. Z kolei modernizacja drogi

Budowa przepustu w Spiach.

powiatowej w Lipnicy oraz Dzikowcu kosztowała
108 tys. zł i została sfinansowana w całości ze
środków Powiatu Kolbuszowskiego.

EKIPY NA DROGACH

Aktualnie na drogach powiatowych realizowanych
jest kilka inwestycji polegających na modernizacji
nawierzchni oraz budowie chodników. Przebudowywana była m.in. droga powiatowa relacji
Kolbuszowa Dolna-Kopcie, w Kolbuszowej Dolnej. Nowy dywanik asfaltowy pojawił się tam na
odcinku liczącym 1 245 m. Koszt tego zadania

17
wyniósł 377 tys. zł i został w całości sfinansowany przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego.
W Spiach natomiast, w gminie Dzikowiec, trwa
budowa chodnika oraz przepustu. Inwestycja ta
odbywa się przy udziale pomocy finansowej gminy
Dzikowiec. W jej ramach powstanie nowy deptak
na długości 311 metrów oraz przepust. Chodnik
będzie kontynuacją obecnego i biegł będzie od
kościoła aż do placu zabaw.
Barbara Żarkowska

Zmodernizowana droga powiatowa w Nowym Dzikowcu.

Trwa budowa bloku operacyjnego

Prace przy budowie bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni idą pełną parą. Dyrektor SP ZOZ Zbigniew Strzelczyk
zapewnia, że roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. – Nie mamy żadnych opóźnień, wszystko jest pod kontrolą – wyjaśnia szef SP ZOZ-u.
Aktualnie w Szpitalu Powiatowym trwają prace
polegające na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń szpitalnych na potrzeby nowego, spełniającego najwyższe standardy wielostanowiskowego bloku operacyjnego z profesjonalną salą wybudzeń.
Planowo w ramach tego zadania powstaną trzy sale
operacyjne, sala przygotowania pacjenta oraz sala
wybudzeń. Każda z nich wyposażona zostanie w
tor wizyjny umożliwiający rejestrację i transmisję
zapisu operacji w celu bezpośredniej konsultacji
medycznej w trakcie zabiegu.

NOWY SPRZĘT

Nowy blok operacyjny wyposażony zostanie w
najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Planowo ma

zostać zakupiony m.in. laser do kruszenia kamieni,
zestaw narzędzi artroskopowych z optyką oraz nóż
ultradźwiękowy. Jest to aparatura i wyposażenie
wykorzystywane na bloku operacyjnym oraz sali
wybudzeń. Oprócz tego kupiony będzie nowoczesny sprzęt medyczny, służący całej jednostce
szpitalnej, tj. m.in. sprzęt do rentgenodiagnostyki
czy wysokiej kasy aparat USG. Zakup nowego
wyposażenia aparatury medycznej oraz budowa
nowego bloku operacyjnego ma służyć przede
wszystkim podniesieniu poziomu bezpieczeństwa,
jakości i dostępności realizowanych usług medycznych dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. Całe zadanie ma kosztować 11,5 mln zł, przy
czym dofinansowanie unijne stanowi 9 742 492

Obecnie w szpitalu trwa budowa bloku operacyjnego. Fot. B. Żarkowska

zł. Prawie 10-milionowa dotacja unijna to wynik
wspólnego zaangażowania dyrektora SP ZOZ Zbigniewa Strzelczyka, Posła Zbigniewa Chmielowca
oraz Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

DRUGIE ZADANIE

Obok budowy bloku operacyjnego powstaje również centralna sterylizatornia. To zadanie realizowane jest przy udziale funduszy własnych szpitala. W nowo powstałej sterylizatorni umieszczony
będzie sterylizator parowy, zakupiony w ramach
funduszy jakie szpital otrzymał, dzięki staraniom
posła Zbigniewa Chmielowca, z rezerwy budżetowej rządu.
Barbara Żarkowska

Wraz z budową bloku operacyjnego powstaje centralna sterylizatornia.
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Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST
w woj. podkarpackim

W czwartek (2 sierpnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zorganizowana została debata oświatowa, realizowana w
ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W czwartkowym spotkaniu uczestniczyli rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, radni powiatowi, przedstawiciele
policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, przedstawiciele związków zawodowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego
powiatu oraz władze Powiatu Kolbuszowskiego.
NOWE WYZWANIA I ZADANIA
kartkach, miała określić: przymioty nauczyciela zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na
Debatę otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kar- XXI wieku, inna miała wymienić umiejętności rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
dyś, który podkreślił, że aktualnie przed systemem absolwentów (jakie one mają być), trzecia grupa poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-dooświaty stoją nowe wyzwania i zadania. Ma ona zaś miała wymienić mocne strony szkół średnich radczych wraz z obudową metodyczną, a także
między innymi wspomagać rodzinę w roli wycho- funkcjonujących w naszym powiecie, zadaniem wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty
wawczej, dostosowywać kierunki i treści kształce- czwartej było wskazanie rzeczy, które należy wy- oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji
nia do wymogów rynku pracy, stwarzać warunki do mienić w ofercie szkół. Młodzież natomiast miała kluczowych uczniów (niezbędnych do poruszania
rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz określić jak miałaby wyglądać szkoła ich marzeń. się na rynku pracy - ICT, matematyczno-przyrodni-

wiele innych. Z pewnością w realizacji ogromu zadań nieodzowna jest współpraca i zaangażowanie
nauczycieli, rodziców, dyrekcji, organu założycielskiego oraz samych uczniów. Następnie Bogusława Bryk – kierownik Biura Obsługi Jednostek
Samorządu Powiatowego przedstawiła prezentację
multimedialną, dotyczącą rozwijania kluczowych
kompetencji uczniów.

PODZIAŁ NA GRUPY

Dalszą część debaty poprowadził jej koordynator
Tadeusz Konarski. Podzielił on zebranych na pięć
grup. Każda z nich, na specjalnie przygotowanych

Następnie wszystkie pomysły były odczytywane.
W ten sposób każdy mógł usłyszeć jakie są wzajemne oczekiwania.

czych, języków obcych; nauczania eksperymentalnego; właściwych postaw uczniów - kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj.
podkarpackim”, w którym uczestniczy Samorząd
Powiatu Kolbuszowskiego realizowany jest od
października ub. r. i potrwa do końca marca 2019
r. Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji 208 przedstawicieli 62 jednostek
samorządu terytorialnego z woj. podkarpackiego w

Barbara Żarkowska

PODNIESIENIE KOMPETENCJI
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110 lat pod skrzydłami Sokoła

Animacje dla dzieci, występy ludowe oraz konkursy z nagrodami - to atrakcje, jakie czekały na mieszkańców podczas Festynu
pod Sokołem. Świętowanie 110. rocznicy wybudowania kolbuszowskiej Sokolni odbyło się 14 i 15 sierpnia na placu Miejskiego
Domu Kultury.
We wtorek, 14 sierpnia, w Miejskim Domu Kultury
przygotowano wystawę fotografii Magdaleny Małaczyńskiej. Ponadto, zorganizowano pokaz filmu
niemego „Ponad śnieg” z 1929 roku z muzyką na
żywo w wykonaniu kwartetu „Jorgi”.

W środę, 15 sierpnia, rowerowe pasje zaprezentowali Retro Cykliści z Lublina i Kolbuszowej. Dla
dzieci przygotowano strefę animacji i zabaw. W
ramach lasowiackiej potańcówki, przygrywali do

tańca: Kapela Jana Boronia, Lasowiackie Hulaki,
Kapela Jurka Wrony i Ziemia Podkarpacka.
Imprezę zakończył dancing pod Sokołem z udziałem zespołu Medium i DJ Piotra Ślusarczyka.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni

Z udziałem parlamentarzystów, władz województwa podkarpackiego i samorządu kolbuszowskiego, przedstawicieli wykonawcy i mieszkańców, wbito łopaty i przekazano plac pod budowę obwodnicy Kolbuszowej i Weryni. Uroczystość miała miejsce,
w czwartek 9 sierpnia, w Kolbuszowej w okolicach mającego powstać wiaduktu.
W inauguracji budowy wzięli udział m.in: posłowie Zbigniew Chmielowiec i Mieczysław Miazga,
Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus Radna
Sejmiku, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Piotr Miąso
Dyrektor PZDW.
Oficjalne wystąpienia zakończyła wspólna modlitwa i symboliczne wbicie pierwszej łopaty przez
zaproszonych gości.
Ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i
Weryni będzie kontynuacją drogi wojewódzkiej nr

875. Inwestycja, która ma kosztować ponad 52 mln
złotych, jest dofinansowana z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ponad 44 mln złotych. Prawie 8 mln
złotych dofinansowania pochodzi z budżetu państwa. Inwestorem jest województwo podkarpackie.
Obwodnica rozpocznie się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr
875 (rondo). Ominie od strony północnej zabudowę Kolbuszowej, szczególnie posesje usytuowane
przy ul. Sokołowskiej. Następnie przetnie linię kolejową nr 71 Ocice – Rzeszów Główny (wiadukt).
Odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 poprzez wiadukt nad linią kolejową nr 71 przechodzić

będzie przez tereny niezabudowane Kolbuszowej
Dolnej. W dalszej części trasa obwodnicy przebiegnie w kierunku północno-wschodnim, mijając
kompleks leśny przyległy do Weryni i przetnie
drogę gminną w Zarębkach (rondo). Dalej przebiegnie przez tereny niezabudowane Zarębek, ominie
teren zabudowany w Weryni i stawy hodowlane,
usytuowane pomiędzy Werynią i Kolonią Werynia.
Po ominięciu zabudowy Kolonii Werynia droga
nr 875 biegnie wzdłuż granicy gmin Kolbuszowa
i Dzikowiec, omijając po stronie północnej Rejowiec. Obwodnica zostanie włączona w istniejącą
trasę drogi wojewódzkiej przed Dzikowcem (w
rejonie granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec).
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Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszowej, Marek Gil Zastępca burmistrza,
a także ks. Bogdan Janik proboszcz parafii w Domatkowie oraz ks. emeryt Stanisław Marczewski,
Podczas uroczystości poseł Zbigniew Chmielowiec

wręczył medale Ministra Rolnictwa „Zasłużony
dla Rolnictwa” dla Stanisława Rumaka – rolnika,
sołtysa wsi Widełka, Jana Mytych – rolnika, hodowcy drobiu z Nowej Wsi oraz Tadeusza Guziora
– rolnika, hodowcy trzody chlewnej z Domatkowa.
Wyróżniono sołectwa pod względem liczby nowo
narodzonych mieszkańców. Wzniosłego Bociana
otrzymał sołtys Dariusz Tabisz ponieważ najwięk-

Nr 299
szą liczbę urodzeń odnotowano w Świerczowie.
Opadłego Bociana otrzymała Nowa Wieś. Konkurs
wieńca dożynkowego tradycyjnego wygrał wieniec
z Kolbuszowej Dolnej, a współczesnego, wieniec
z Kolbuszowej Górnej.
Dla publiczności zagrał zespół Medium

Festyn pod Grzybkiem

A. Selwa

Animacje dla dzieci, występy muzyczne oraz konkursy dla mieszkańców – to atrakcje, jakie przygotowano dla uczestników
Festynu pod Grzybkiem. Imprezę zorganizowano w niedzielę 29 lipca w Świerczowie.
W programie festynu nie zabrakło ciekawych
zabaw. Mieszkańcy rywalizowali w konkursie
przenoszenia drewna oraz strzelania do wygódki.
Rozdano również nagrody w konkursie na najładniejszy ogród. Na scenie wystąpiły dzieci oraz
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Dla najmłodszych przygotowano strefę animacji.
Imprezie towarzyszyła degustacja miodów oraz
pokaz wypalania w drewnie.
Do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół
Medium.
J. Mazur
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Porębska Biesiada

Zabawy dla dzieci i dużo muzyki ludowej – tak wyglądała niedziela 22 lipca w Porębach Kupieńskich. Atmosfera rodzinnego
pikniku zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz Sołectwo przyciągnęła wielu mieszkańców gminy.
Konkursy z nagrodami, Porębska Familiada, degustacje potraw kulinarnych, a także zjeżdżalnie i
dmuchańce dla dzieci to niektóre z atrakcji.
Dla sympatyków muzyki folkowej zagrała kapela
podwórkowa BEKA z Przeworska.
Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Pro Dance.
Impreza współfinansowana została ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
PROW na lata 2014-2020.
A.Selwa

Panu
Edwardowi Augustynowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
mamy
składa
NSZZ Solidarność oddział regionu
rzeszowskiego w Kolbuszowej

Panu
Edwardowi Augustynowi
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
mamy
składa
redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

Państwu
Stanisławie i Janowi Wlazło
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
mamy i teściowej
składa
Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego
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40-lecie Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe
w Weryni
ZARYS DZIEJÓW PARAFII WERYNIA

Początki Weryni sięgają drugiej połowy XV w., a
pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 28
kwietnia 1503 r., wówczas przed sądem ziemskim
pilzneńskim stawił się szlachetny Mikołaj Kolbusz
z Weryni (de Vyrynya). Miejscowość wzięła swą
nazwę od potoku Virinya, odnotowanego już w
1459 r. W swych dziejach wieś stanowiła własność
Tarnowskich, Lubomirskich, Sanguszków i Tyszkiewiczów (do 1944 r).
Niemal przez pięć wieków miejscowość należała
do parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Ważnym wydarzeniem w dziejach wsi było
wzniesienie w 1873 r. dworskiej kaplicy mszalnej
z fundacji Tyszkiewiczów. Ponadto w latach 19021922 przy weryńskim dworze funkcjonował dom
zakonny sióstr służebniczek starowiejskich wraz
z ochronką dla dzieci.
Początki samodzielnego ośrodka duszpasterskiego
w Weryni sięgają 14 kwietnia 1974 r., kiedy to przy
kaplicy dworskiej bp tarnowski Jerzy Ablewicz
utworzył wikarię parafialną, a pieczę nad nią zlecił ówczesnemu wikariuszowi kolbuszowskiemu
ks. Stanisławowi Wójcikowi. W wyniku starań

mieszkańców Weryni, tenże biskup 24 czerwca
1976 utworzył rektorat, a ks. S. Wójcika zamianował rektorem. Uwieńczeniem starań mieszkańców
Weryni i ich duszpasterza było wydanie 27 maja
1978 r. dokumentu erygującego parafię przez bpa
tarnowskiego J. Ablewicza, a dotychczasowy Rektor został jej pierwszym proboszczem.
Na początku lat 80., mimo utrudnień ze strony
władz komunistycznych, przystąpiono do budowy
kościoła parafialnego. Projekt świątyni wykonał
architekt Adam Gustaw z Rzeszowa. Dnia 14 sierpnia 1982 r. bp J. Ablewicz poświęcił i wmurował
kamień węgielny. Uwieńczeniem budowy było
poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza przez
bpa pomocniczego diecezji tarnowskiej Piotra Bednarczyka 16 sierpnia 1986 r. W następnych latach
dzięki ofiarności parafian, kontynuowano proces
wyposażenia wnętrza świątyni. W 1987 r. zawieszono stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez
Janusza Krauzego z Gorlic, również w tym roku
poświęcono nowe dzwony. W latach 1992-1994
lwowski artysta plastyk Piotr Szewciw wykonał m.
in. nastawę ołtarzową w prezbiterium oraz ambonę
i chrzcielnicę. Świątynia wzbogaciła się również

o nowe ławki, organy i witraże. W latach 19891992 obok kościoła wzniesiono dom parafialny
(plebanię).
Proboszczowie parafii Werynia:
Ks. Stanisław Wójcik 1978-2008
Ks. Jarosław Depczyński 2008Wikariusze:
Ks. Jan Wąchała 1978-1981
Ks. Kazimierz Bukowiec 1981-1985
Ks. Andrzej Bakalarz 1985-1987
Ks. Stefan Michalski 1987-1991
Ks. Michał Leśniara 1991-1993
Ks. Krzysztof Tomkiewicz 1993-1997
Ks. Marek Ryba 1997-2000
Ks. Wiesław Rafacz 2000-2005
Ks. Artur Progorowicz 2005-2008
Rezydent:
Ks. Kazimierz Bukowiec (1991)

Rodzinie zmarłego
Śp. Stanisława Pastuła
Wieloletniego Sołtysa Widełki

Rodzinie zmarłego
Śp. Stanisława Pastuła
Wieloletniego Sołtysa Widełki

Rodzinie zmarłego
Śp. Stanisława Pastuła
Wieloletniego Sołtysa Widełki

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa
Sołtys Widełki wraz z Sołtysami Gminy
Kolbuszowa

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa
Przewodniczący oraz Radni Rady
Miejskiej w Kolbuszowej

-podano za stroną
- http://www.parafiawerynia.webd.pl
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Finansowo

Jak mała gmina walczy o inwestorów?
Szukając w polskim Internecie „raju
podatkowego dla firm” bardzo łatwo natkniemy się na nazwę nie Cypr, ani Malta,
czy Hong Kong, ale na Biały Bór. „Najniższe podatki w Polsce”, „raj podatkowy dla firm”, „1 tys. zł oszczędności na
ciężarówce, 2 tys. zł na autobusie”. Tak
reklamuje się ta miejscowość. To gmina
w województwie zachodniopomorskim.
Liczy 2 tys. mieszkańców. Ale tutejsze
rejestracje samochodowe ZSZ jeżdżą po
całej Polsce. Bo Biały Bór, jak sam siebie
określa, to raj podatkowy.

Gmina trzy lata temu istotnie obniżyła podatek
od środków transportu. To jeden z wielu podatków
lokalnych. Płacą go właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, autobusów. Roczna stawka dochodzi do 2 tys. zł. Biały
Bór ma promocję - bierze od kilkudziesięciu to
maksymalnie kilkuset złotych. Zwykle 10 razy
mniej niż wynoszą limity, które co roku ustawia
Ministerstwo Finansów.
Wśród podatków lokalnych są m.in. opłaty za
psy, opłaty miejscowe i uzdrowiskowe, targowe,
podatek leśny i rolny oraz podatek od nieruchomości. O ich wysokości decyduje zawsze gmina. Biały
Bór postanowił zmniejszyć ten, który pobiera od
właścicieli samochodów ciężarowych i autobusów.

Zamiast 819 zł, za ciężarówkę powyżej 3,5 tony,
pobiera 80 zł. Zamiast 1.367 zł za samochody ważące od 5,5 do 9 ton pobiera 100 zł. Za autobusy z
wieloma miejscami trzeba tu rocznie zapłacić 450
zł. Limity dopuszczają nawet 2,4 tys. zł opłaty.
Po co taka promocja? By przyciągnąć firmy. Ryzyko? Żadne. Przecież i tak gmina nie miała z tego
tytułu praktycznie żadnych dochodów. Telefony się
rozdzwoniły niemal natychmiast, dziś mają mniej
więcej 300 tys. zł więcej w budżecie z tytułu tej
jednej opłaty. Każde 300 tys. zł jest lepsze niż zero
lub grosze, które były wcześniej.
Zdecydowała po prostu matematyka. Te wpływy
do budżetu to pieniądze, które wywalczyli tylko
lepszym traktowaniem firm.
Efekt? Jest za co remontować gminę.
Gminy, pod względem podatków, działają zupełnie jak państwa. Prześcigają się w obniżaniu
tych, które mogą przyciągnąć inwestorów. A chętnych do tytułu „raju podatkowego” jest sporo. W
tym roku tym mianem ogłosiła się również gmina
„Trzemeszno”. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w branży
transportowej, 29 listopada 2017 roku rada miejska
Trzemeszna podjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych, które są bardzo korzystne i najniższe w Polsce” - głosi komunikat na stronie gminy. Włodarze

z regionu podkreślają, że ich tereny mogą służyć
jako centrum logistyczne lub centra spedycyjne.
Czy nie są to przykłady i pomysły warte rozważenia w warunkach naszego powiatu? Niektóre z
gmin mają przecież bardzo atrakcyjne położenie
w sąsiedztwie autostrady, drogi ekspresowej, czy
kolei.
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem
handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na stanowiskach kierowniczych w sferze finansów, zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) oraz
importu w największych firmach Podkarpacia

Wóz strażacki dla OSP Kolbuszowa Górna
W październiku strażacy z Kolbuszowej Górnej będą mogli wyruszyć do akcji
nowym wozem.
Jednostka OSP zostanie doposażona
w średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z napędem 4x4.
Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację na zakup
wozu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 80 tys.),
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 tys.), Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (138,5 tys.), Budżetu Państwa (260 tys.). Wkład własny gminy to 101,500 zł.
Zakup w znacznym stopniu zwiększy zdolność
bojową i poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
J.Mazur
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Przypominamy…

2 – 15 sierpnia 1936r. – w Barbastro w hiszpańskiej Aragonii z rąk czerwonego terroru za wiarę ginie 51 męczenników kościoła rzymsko-katolickiego.
W Hiszpanii w 1936r. po dojściu do władzy frontu
ludowego nasilają się represje do ludzi wierzących,
a w szczególności do duchownych kościoła rzymsko-katolickiego. 20 lipca 1936r. pod pretekstem
posiadania broni i rzekomego udziału w spisku
antyrepublikańskim, aresztowano kleryków ze
zgromadzenia klaretynów i zamknięto ich w Sali
teatralnej Pijarów w Barbastro, bez możliwości
mycia i zmiany odzieży. Klerycy poddawani byli
różnym torturom fizycznym i psychicznym. Lato
było bardzo gorące w 1936r. Czerwoni rewolucjoniści ograniczyli swoim ofiarom wodę do picia. W
celu prowokacji do Sali z aresztowanymi klerykami sprowadzono prostytutki, a oni nie złamali się i
trwali w wierze do końca. Czerwoni rewolucjoniści
obiecali im wolność, gdy wyrzekną się swojej wiary, zrzucą habity i sutanny. Żaden z nich tego nie
uczynił. 2 sierpnia 1936r. przed bramą cmentarza w
Barbastro rozstrzelano trzech przełożonych zgromadzenia. Ale klerycy nie załamali się i trwali w
wierze do końca. Zostali oni skazani na męczeńską
śmierć przez lokalny komitet rewolucyjny. Wszyscy odmówili ostatniej propozycji uwolnienia w
zamian za zaparcie się wiary. Byli rozstrzeliwani
małymi grupami od 2 – 15 sierpnia 1936r. 25 października 1992r. Jan Paweł II wyniósł ich na ołtarze, jako 51 męczenników z Barbastro (9 kapłanów,
5 braci zakonnych i 37 kleryków- klaretynów. 51
męczenników z Barbastro doczekało się ekranizacji. W 2013r. wszedł na ekrany film „Zakazany
Bóg”, który przedstawia męczeńską drogę 51 z
Barbastro. W czasach nam współczesnych nie bra-

kuje prześladowania za wiarę. 10 sierpnia 1991r. w
Pariacoto w Peru, komunistyczna partyzantka o nazwie „Świetlisty szlak” rozstrzeliwuje dwóch polskich misjonarzy, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
i ojca Michała Tomaszka. Ci franciszkanie trwali
do końca ze swoimi ubogimi wiernymi w górskiej
wiosce. Wiara katolicka jest kulą u nogi nie tylko
ruchów lewicowych. Jak grzyby po deszczu rodzą
się w świecie muzyki i sztuki skandaliści, którzy
szukają pożywki na profanacji wiary. Dla nich to
tylko sztuka, a dla ludzi wierzących to profanacja
obrażająca ich uczucia religijne. W 2012r. jeden z
kolbuszowskich radnych i lider zespołu muzycznego w teledysku strzela do księdza i wrzuca go do
bagażnika samochodu. Czy ten człowiek zdawał
sobie sprawę z tego, że dla ludzi, którzy doświadczyli stanu wojennego i terroru komunistycznego
lat 80-tych ubiegłego stulecia, to kpina z męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki? Ten
sam radny i artysta usiłuje rok później w pierwszy
piątek Wielkiego Postu sprowadzić do kolbuszowskiego MDK skandalistów Braci Figo Fagot. Na
szczęście w Internecie protestuje ksiądz Julian
Wybraniec. W bieżącym roku ten sam artysta, ale
już nie radny kolbuszowski zamierza sprowadzić
do Rzeszowa szwedzki zespół Marduk, którego
jednym z symboli jest znak odwróconego krzyża,
a w jego twórczości nie brakuje elementów profanacji. W świecie muzyki i teatru naga kobieta z
krzyżem w tyłku, to sztuka? Scena żywcem wyjęta
z czasów wojny domowej w Hiszpanii, kiedy nie
brakowało sadystycznych scen dokonywanych

przez lewicowych rewolucjonistów na zakonnicach. Rzeszowiacy się na tym menadrzeże poznali
i do występu Marduka nie doszło. 7 czerwca 2017
r. w kolbuszowskiej Kolegiacie odbyła się niecodzienna uroczystość Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Na Intronizację przybyły delegacje ze szkół, urzędów, zakładów pracy, samorządowców. Przybyła też delegacja naszych sołtysów,
ale jeden z nich na stronie internetowej sołectwa
w ten dzień nie powstrzymał się od uszczypliwości i uznał, że 7 czerwca 2017r. najważniejszym
wydarzeniem jest Międzynarodowy Dzień Seksu.
Młody sołtys życzył mieszkańcom wsi, którzy
uczestniczyli w Intronizacji, „wesołego bzykania”
i umieścił na stronie internetowej kilkanaście rysunków przedstawiających intymne zbliżenia płci
obojga. Na koniec dodał uszczypliwie „ nie będę
się rozpisywał, bo przypuszczam, że większość z
Was będzie „dzień święty święcić”. Czy te słowa
sołtysa nie są obraźliwe w stosunku do katolickich
mieszkańców wsi, swoich wyborców? I kto to robi
w obu tych przypadkach. Robią to dwaj młodzi
byli samorządowcy, byli radni lewicowej koalicji,
którym przewodził pan radny Józef Fryc. Zbliżają
się wybory samorządowe. My wyborcy miejmy to
na uwadze. Należy również dodać, że nieświadomi
kolbuszowscy radni w 2000 r., roku trzechsetlecia
Kolbuszowej, odbierają kolbuszowskiemu herbowi
akcenty patriotyczne (orła) i katolickie ( gwiazdę
maryjną).

Plakat filmu „Zakazany Bóg” opowiadającego historię męczeńskiej śmierci 51 zakonników i kleryków z Barbastro

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

Kontakt tel:
781 075 513, 604 541 286,
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456

17 28 37 295

e videofilmowanie
wszelkich uroczystości
y tradycyjne ze zdjęciami
Ny
DjĘć!!!

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

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

OFERUJEMY

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, 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

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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SALON URODY AURIL

PŁYTKI
CERAMICZNE
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek,
likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie r ujędrnianie r lifting
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa r MezoteraPia Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne dla Pań i Panów r MakijaŻ Profesjonalny
r PrzekŁuwanie ciała – Percing r Manicure, Pedicure,
tiPsy Żelowe r MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
r solariuM r fryzjerstwo daMsko- MĘskie
- r koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
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SPECJALISTYCZNY
sPecjalistyczny
GABINET LEKARSKI
gaBinet lekarski
DR
dr N.n.MED
Med. .

ARKADIUSZ
arkadiusz FLIS
flis

SPECJALISTA
sPecjalista GINEKOLOG
ginekolog--POŁOŻNIK
PoŁoŻnik
36-100
Kolbuszowa
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
ul./przy
Nowe
Miasto
(I piętro)
aptece
Pani mgr51
furmańskiej/

(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)

/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

TEL./FAX 17 22 73 047

q genetyczne q sutka
q genetyczne
q sutka
q jamy brzusznej
q jamy
brzusznejq cytologia
q przepływy
naczyniowe
q przepływy
naczyniowe
q cytologia
godziny
PrzyjĘć:

KOM 510 463 899

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
szkoŁy kosMetycznej
Beata 00
kolis
w godz
7do00piątku- -od.16
czynne od.pon.
9.00- 18.00

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00

usg 4D
4d
USG

GODZINY
PRZYJĘĆ:
wtorek,
Piątek
17.15 – 19.15
Wtorek,
Czwartek
17.15
19.15
/pozostałe dni tygodnia
po–kontakcie
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA:
17 314;
22 74601
739;257
601537
257 537
telefon:Telefon:
17 22 73

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

fotograa

r Pizza r dania obiadowe
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 1000-2100
sobota - niedziela: 1200-2100

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

tel. 17 744 40 77

przegląd KOLBUSZOWSKI
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:
r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem r 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!

1

1

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513
17 22 71 456, 604 54 12 86
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P. H. U.

S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968
www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

OferUjeMY:
q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe
q PArKIeTY eGZOTYCZne
q MOZAIKI
q Kleje, lAKIerY, GrUnTY
q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH

przegląd KOLBUSZOWSKI
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CENTRUM DZIECIECE
Zapraszamy:
smoczki

akc. do pielegnacji

butelki

foteliki samochodowe

zabawki

5%

wózki 3w1, spacerówki

stronie
szczegóły na

rabatu
przy pierwszej
rejestracji

www.e-babylandia.pl
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HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
OFERUJEMY:
r pasy klinowe r łożyska r tuleje r segery
r uszczelnienia r opaski r smarowniczki
r przewody hydrauliczne r łańcuchy
r części zamienne i akcesoria do
samochodów
krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00,
Czynne
w godz. 7.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 13.00
www.walor.com.pl

WARSZTAT
SAMOCHODOWY
OFERUJEMY:
r wymianę rozrządu
r naprawę zawieszenia
r naprawę układu hamulcowego
r wymianę amortyzatorów
r wymianę klocków, szczęk i tarcz hamulcowych
r wymianę olejów, filtrów
r wymianę tłumików
r toczenie tarcz hamulcowych
r montaż haków holowniczych

Promocja Kredytu Gotówkowego!
przykłady rat równych (liczby m-cy):
Kwota kredytu np.:

24

48

72

84

120

4000 zł rata już od:

205,87

113,15

82,73

x

x

15000 zł rata już od:

692,10

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

905,2
7

696,34

100000 zł rata już od:

4 431,61

2 348,04

1 656,82

1 460,38

1 109,70

Spłać kredyt w innym Banku!
Cel dowolny, różne formy dochodu
(także krótkie zatrudnienie),
brak ograniczeń wiekowych.
Decyzja w 10 minut.
Także na oświadczenie.

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

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 17 22 71 521
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, 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.

w w w. p o w i a t . k o l b u s z o w s k i . p l

OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA NAUCZYCIELI W BIEGU NA 10 KM
START I META

ZST KOLBUSZOWA (UL. JANKA BYTNARA)

10:00 - 13:30

BIURO ZAWODÓW

WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

ZST
KOLBUSZOWA

ATRAKCJE

12:00 - 13:00

BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

LO
KOLBUSZOWA

STREFA ZABAW
PRZEDSZKOLAKA

13:00

DEKORACJA BIEGÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH

LO
KOLBUSZOWA

13:30

BIEG PRZEDSZKOLAKA

ZST
KOLBUSZOWA

BIEG VIP-ów
O PUCHAR MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

ZST
KOLBUSZOWA

13:45

ROZGRZEWKA BIEGACZY

ZST
KOLBUSZOWA

14:00

START BIEGU

ZST
KOLBUSZOWA

MICHAŁ HALIBART

14:05

ROZGRZEWKA NORDIC WALKING

ZST
KOLBUSZOWA

I WIELE INNYCH

14:15

START NORDIC WALKING

ZST
KOLBUSZOWA

13:40

15:30

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

KATEGORIE DODATKOWE:
NAJLEPSZY MIESZKANIEC
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
NAJLEPSZA MIESZKANKA
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

ZST
KOLBUSZOWA

TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
CHŁOPCÓW
ROCZNIK 2007

POKAZ KARATE

LEKCJE
POKAZOWE
AKADEMII TENISA

ZAPISY NA STRONIE
WWW.TIMEKEEPER.PL

