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28
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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Obowiązek zasłaniania ust i nosa
w przestrzeni publicznej

Od 16 kwietnia br. do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:
• w środkach publicznego transportu zbiorowego
oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
• w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, w zakładach pracy (jeśli dana osoba
ma kontakt z kimś z zewnątrz- klientem, interesantem), w budynkach użyteczności publicznej
(urzędy, banki, szkoły, uczelnie, dworce, sklepy,

kościoły itp.), na terenie nieruchomości wspólnych
(np. bloki mieszkalne), w obiektach handlowych
i usługowych, na targowiskach.
Obowiązku nie stosuje się w przypadku, m.in.:
• dziecka do ukończenia 4. roku życia,
• pojazdu samochodowego, w którym przebywa
rodzina (osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące) albo jedna osoba,
• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa

z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności,
• rolnika, który wykonuje prace gospodarskie,
• duchownego sprawującego kult religijny,
• osób przebywających w lesie.
Zasłanianie nosa i ust nie zwalnia z obowiązku
utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości.

Dyrektor Andrzej Jagodziński wybrany
Bibliotekarzem Podkarpacia 2019!

Dyrektor kolbuszowskiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej został laureatem wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W ślad za tym przyznano mu miano Bibliotekarza Podkarpacia 2019. Gratulujemy!
Właśnie zakończony został I etap Ogólnopolskiego
Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019. Kapituły
konkursowe powołane przez zarządy okręgów
SBP, podczas swojej oceny, brały pod uwagę dokonania, kompetencję, kreatywność oraz społeczną
postawę poszczególnych kandydatów.

DRUGI ETAP
Z kolei w środę (15 kwietnia) rozpoczął się II etap
Ogólnopolskiego Konkursu. Będzie on polegał
na tym, iż, do końca kwietnia, wszystkie kapituły
okręgowe SBP sporządzą swoje rankingi finalistów. Na ich podstawie, poprzez zliczenie głosów,
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przy ZG SBP
ustali finałowy ranking Konkursu i ogłosi zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz
Roku 2019. Wyniki Konkursu podane zostaną 6
maja 2020 r.

RÓŻNORODNOŚĆ
Tegoroczni finaliści reprezentują różne biblioteki
i doświadczenia zawodowe. Większość pracuje
w bibliotekach publicznych (miejskich, gminnych,
powiatowych), ale są także przedstawiciele bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Spora część
regionalnych laureatów pełni funkcje dyrektora lub
kierownika biblioteki, ale prawie 1/3 to pracownicy
różnych działów bibliotek, zauważeni i wyróżnieni
przez swoich kolegów i czytelników. Tegoroczni
finaliści reprezentują wszystkie pokolenia pracowników bibliotek, ze stażem bibliotecznym od
11 do 44 lat.

KILKA SŁÓW O LAUREACIE
Dyrektor Andrzej Jagodziński to bibliotekarz
z 30-letnim stażem. Na swoim koncie ma mnóstwo
dokonań i osiągnięć. Placówka kierowana przez
niego jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii do pracy bibliotecznej. W 2019 r. zautomatyzowany został proces wypożyczeń, zainstalowano
wrzutomat do całodobowych zwrotów książek,
a w systemie bibliotecznym rozpoczęto ewidencjo-

fot. Urząd Miejski w Kolbuszowej

nowanie i udostępnianie takich rodzajów zbiorów
jak: ikonografia, księgi parafialne powiatu kolbuszowskiego, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe
oraz dokumenty elektroniczne, w tym e-booki. Dla
dyrektora Jagodzińskiego jednym z priorytetów
jest digitalizacja zbiorów regionalnych i rozwój
Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej.

IDEALNE POŁĄCZENIE
Kierowana przez Andrzeja Jagodzińskiego Biblioteka harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością
i jest rozpoznawalna w kraju. Dba o zachowanie
i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu MiPBP
jest wydawcą ponad 100 książek i albumów o historii i kulturze regionu kolbuszowskiego (seria
Varia Kolbuszowskie). Niewiele bibliotek może
pochwalić się takim dorobkiem. Ponadto, dzięki
jego staraniom, w 2019 r., zakończone zostało
zadanie polegające na modernizacji i adaptacji

budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na
potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej.

JAKIM CZŁOWIEKIEM JEST
DYREKTOR?
To erudyta bezgranicznie oddany bibliotece i zaangażowany w życie społeczności regionalnej.
Umiejętnie i z dużym sukcesem współpracuje z samorządami lokalnymi oraz innymi bibliotekami.
Konsekwentnie dąży do realizacji swojej wizji
biblioteki, kreatywnie wytyczając nowe kierunki
jej rozwoju. Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Jest lubiany i ceniony
w środowisku bibliotekarskim.
Jeszcze raz gratulujemy dyrektorowi MiPBP
w Kolbuszowej oraz życzymy powodzenia
w drugim etapie Konkursu.
Opr. B. Żarkowska

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Trwa postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Narcyzowej i ul. Konwaliowej na osiedlu

w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.
Przedmiotowe sieci zostaną wykonane w pasach

drogowych. Po wykonaniu robót montażowych pas
drogowy zostanie odtworzony.
Zakończenie prac zaplanowane jest na lipiec br.
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Zmiana niektórych zasad bezpieczeństwa

W dniu 16 kwietnia Prezes Rady Ministrów oraz Minister Zdrowia poinformowali, że proces zmniejszania obostrzeń w kraju
będzie podzielony na 4 etapy.
PIERWSZY Z NICH ZACZĄŁ
OBOWIĄZYWAĆ OD 20 KWIETNIA BR.
I DOTYCZY:

• nowych zasad w handlu i usługach
(w sklepach do 100 m2- 4 osoby na stanowisko kasowe; w sklepach powyżej 100
m2- 1 osoba na 15 m2 powierzchni),
• możliwości przemieszczania się w celach
rekreacyjnych z zachowaniem odpowiedniego dystansu oraz zasłanianiem twarzy,
• otwartego wstępu do lasów i parków
(place zabaw i ogródki jordanowskie nadal
zostają zamknięte!),

Zmarł

Śp. Janusz Pokrywka
Wieloletni Prezes Spółdzielczego
Gospodarstwa Rolnego
Kółek Rolniczych w Kolbuszowej

Żonie i najbliższym
wyrazy współczucia

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

• zniesienia ograniczenia przemieszczania
się bez dorosłego u osób powyżej 13. roku życia,
• limitu osób w miejscach kultu religijnego
(1 osoba na 15 m2 powierzchni)

Decyzja o przejściu do dalszych etapów zależeć
będzie od przyrostu liczby zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacji wytycznych
sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

ZAPOWIADAJĄC ZMNIEJSZENIE
OGRANICZEŃ, WSKAZANO NA
KONIECZNOŚĆ PRZESTRZEGANIA
PODSTAW NOWEJ NORMALNOŚCI,
CZYLI NAJWAŻNIEJSZYCH STAŁYCH
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

Pani

• zachowanie 2-metrowej odległości
w przestrzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust
w miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych
w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych
• ochrona osób starszych i chorych.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Pani

Krystynie Dłużeń

Krystynie Dłużeń

Sołtysowi Huty Przedborskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Sołtysowi Huty Przedborskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

OJCA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej
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Apel Burmistrza Kolbuszowej o wsparcie
lokalnych przedsiębiorców
TRUDNA SYTUACJA GOSPODARCZA SPOWODOWANA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SPRAWIŁA, ŻE WIELE FIRM W CAŁEJ
POLSCE Z DNIA NA DZIEŃ STRACIŁO MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA SWOICH ZADAŃ. SKUTKI GOSPODARCZE DOTKNĘŁY
RÓWNIEŻ MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA.
Kolbuszowscy handlowcy i usługodawcy narażeni
są na utratę płynności finansowej, zwolnienia pracowników, a nawet upadłość. Negatywne następstwa obecnej sytuacji dotknęły niemal wszystkie
sektory gospodarcze, np. branżę rolną, spożywczą,
handlową, ogrodniczą, fryzjersko-kosmetyczną,
transportową, turystyczną itp.
Wydarzenia te wymusiły na lokalnych przedsiębiorcach konieczność modyfikacji funkcjonowania swoich firm. Niektóre kolbuszowskie lokale
gastronomiczne, kwiaciarnie, sklepy spożywcze,
po wcześniejszym złożeniu zamówienia drogą

telefoniczną lub mailową, świadczą swoje usługi
z dostawą do klienta lub odbiorem osobistym.
Dla bezpieczeństwa płatności można dokonywać
przelewem na wskazane konta bankowe lub za
pomocą terminala płatniczego. Firmy zachęcają
również do korzystania z rozwiązań, takich jak
zaliczki, vouchery czy karnety. Polega to na dokonywaniu płatności teraz (całej lub częściowej)
i realizacji zamówienia, gdy sytuacja w kraju się
unormuje, a punkty handlowo-usługowe znów
powrócą do pełnego funkcjonowania.
W obliczu obecnej sytuacji zwracam się do miesz-

kańców z prośbą, aby w miarę swoich możliwości
wspierali miejscowych przedsiębiorców. Wiele
osób posiada ulubionych i zaufanych usługodawców, którym może teraz pomóc przetrwać na rynku. Solidarna postawa i zbiorowa odpowiedzialność chociaż częściowo mogą przyczynić się do
ograniczenia gospodarczych skutków epidemii.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Informacja dla seniorów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia (nie dotyczy
stacji benzynowych). W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów
spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich lub sąsiadów, którzy mogliby je zrobić, mogą
skorzystać z pomocy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wolontariuszy.
Seniorzy mogą dzwonić pod nr telefonu 17 2271
133 i zgłaszać swoje potrzeby w dni robocze:
• poniedziałek, w godz. od 8.00 do 16.00
• od wtorku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30

Za zakupy płaci osoba zainteresowana
na podstawie faktury wystawionej przez
sklep lub aptekę. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim
szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły
higieniczne.

Platforma, dzięki której uzyskasz
teleporadę w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło platformę dedykowaną osobom, które podejrzewają obecność koronawirusa w swoim organizmie. Dzięki wspomnianemu narzędziu, pacjenci uzyskają teleporadę lekarską lub pielęgniarską.
Pacjenci mogą w prosty sposób umówić się na
teleporadę lekarską lub pielęgniarską w formie
wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji pacjent może otrzymać e-receptę bądź
e-zwolnienie.
Aby pacjent mógł skorzystać z teleporady, powinien wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy

dostępny na stronie internetowej: https://pacjent.
gov.pl/teleporada. Na podany w formularzu adres e-mail otrzyma wiadomość, w której zawarta
będzie instrukcja. Pacjent może połączyć się z pracownikiem medycznym za pomocą komputera lub
laptopa wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz
głośnik bądź przez telefon.

Teleporadę można uzyskać w godzinach 7:008:00 i 18:00-22:00 w dni robocze oraz w godzinach 7:00-22:00 w soboty, niedziele i święta.
W godzinach 8:00-18:00 w dni robocze pacjent
powinien w pierwszej kolejności skontaktować
się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jeśli pacjent nie będzie miał możliwości
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skontaktowania się ze swoim POZ może skorzystać z platformy Teleporad.
Dane kontaktowe placówek Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Kolbuszowej
• 17 227 26 07- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ESS-MED” lek. med. Ewa Szypuła-Stąpor, Tyszkiewiczów 5
• 17 227 12 22 (wew. 368; 396) lub 17 228 31 25Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
Grunwaldzka 4
• 17 227 47 39- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDIMO” Marcin Plis, Nowe Miasto 51

Kulturalne spotkania online

Instytucje działające na terenie Kolbuszowej zapraszają do wirtualnego świata na spotkania z kulturą.
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna publikuje filmy, w których pracownicy i ich rodziny czytają
dla najmłodszych mieszkańców fragmenty książek
i wiersze- www.biblioteka.kolbuszowa.pl.
 Miejski Dom Kultury zaprasza do wirtualnego
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Do
obejrzenia są, m.in.: filmy z koncertów pasyjnych
lat ubiegłych, zeszłoroczne Lasowiackie Dożynki
Gminy Kolbuszowa, spektakle kolbuszowskich
grup teatralnych, festiwale muzyczne- www.mdkkolbuszowa.pl.
 Muzeum Kultury Ludowej przygotowało do
obejrzenia serię filmików pt. „Muzeum w chałupie”, w których pracownicy przybliżają kulturę
i tradycję dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej- http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
aktualnosci/1134-muzeum-w-chalupie.

Laptopy
trafiły do
szkół

W dniu 9 kwietnia br. Gmina Kolbuszowa zakupiła ze środków własnych 65 laptopów na kwotę
ponad 79 tys. zł. Laptopy zostały przekazane do
dziesięciu szkół podstawowych z terenu gminy
oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej
Dolnej. Przewidujemy, że wspomnianym sprzętem
zostanie wspartych 15 nauczycieli oraz około 50
uczniów podczas realizacji kształcenia zdalnego.
Gmina złożyła już wniosek o zwrot powyższej
kwoty w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”.
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
PRZEDSZKOLE W CZASIE PANDEMII

W naszym zdalnym przedszkolu realizujemy wiele ciekawych zadań.
W okresie wielkanocnym realizowaliśmy projekt „Kuchcik” – dzieci wraz
z rodzicami wykonywali swoje ulubione wielkanocne potrawy i na stronę
fb przesyłali zdjęcia tychże i przepisy. W wyniku tej akcji powstała „Księga
wielkanocnych przepisów Aniołków”.
Uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Mali Przedsiębiorcy” w ramach
programu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Celem akcji było
pomóc dzieciom w kształtowaniu takich umiejętności jak: samodzielność,
kreatywność oraz zdobyć wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania
pieniędzmi. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że obserwując wytwory dzieci,
ich pomysły, realizację zaproponowanych działań stwierdzam, że zamierzone
cele zostały osiągnięte. Dzieci projektowały własne, fantastyczne banknoty,
tworzyły skarbonki, „otwierały” własne sklepy często wyspecjalizowane
w konkretnej branży.

Dzieci wraz ze swoimi rodzicami wykonywali swoje ulubione wielkanocne
potrawy.
Od ponad miesiąca nasza placówka, tak jak wszystkie w kraju jest zamknięta.
Puste sale czekają, aż wypełni je gwar dziecięcych głosów, zabawki nie mogą
doczekać się dziecięcych rączek, które wezmą je do zabawy. Nawet kosz stoi
w kącie zdumiony, że tak długi czas jest pusty .
Wszyscy stęskniliśmy się za dawnym trybem życia. Na razie musi nam
wystarczyć edukacja zdalna. A ta wywróciła naszą pedagogiczną i przedszkolną rzeczywistość do góry nogami. Rodzice, nauczyciele i dzieci – wszyscy
próbują odnaleźć się w nowych, chwilami zupełnie absurdalnych, edukacyjnych realiach.
Również i w naszej placówce taka edukacja się odbywa. Z perspektywy
nauczyciela muszę podkreślić, że jestem pełna podziwu dla dzieci i ich
rodziców. Wykazują się bowiem wielkim zaangażowaniem, kreatywnością
i sumiennością. A przecież wielu spośród rodziców pracuje zawodowo. Drodzy Rodzice składam wyrazy podziwu dla państwa.

😉

Dzieci projektowały własne, fantastyczne banknoty, tworzyły skarbonki,
„otwierały” własne sklepy.
Realizowaliśmy także kolejny moduł Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”, który korespondował niejako z powyższym
projektem, a nosił nazwę „Chciwość nie popłaca”. Dzieci po wysłuchaniu
baśni „O rybaku i złotej rybce” rysowały swoje marzenia – prośby do złotej
rybki. Wiele dzieci narysowało przedszkole . Niektórzy wykonali również
przepiękne złote rybki. Oby chciały się spełnić wszystkie te marzenia.

😉
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Dzieci wraz z rodzicami tworzą gry planszowe, pacynki, kukiełki, wystawiają przedstawienia. Dzieje się wiele… Mimo tego trudnego dla wszystkich
czasu, paradoksalnie może to być wspaniały czas spędzony wspólnie, który
na długo zapadnie dzieciom i rodzicom w pamięci. Oby tylko pozytywnie.
Anna Zawisza

Dzieci rysowały swoje marzenia – prośby do złotej rybki.
Dnia 2 kwietnia „zaświeciliśmy” na niebiesko z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu. Dzieci tworzyły obrazki w niebieskim kolorze, pozując na niebieskich tłach, w niebieskich strojach. Pomysły były przeróżne.

Dzieci tworzyły obrazki w niebieskim kolorze z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu.

U Przedszkolaków dzieje się wiele…
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„Moja Ojczyzna”
Gdy w czasie wakacyjnych wędrówek,
W Tatrach pod Rysami siedziałam,
To na Morskie Oko z góry spoglądałam.
Moje serce, ma dusza z zachwytu nad pięknem boskiego stworzenia
pieśń uwielbienia śpiewała.
Gdy uważniej w toń górskiego jeziora spojrzałam
Chwałę Ojczyzny mej w nim ujrzałam.
Czasy pierwszych Piastów, Chrzest Mieszka, Dobrawy
Gdy po prastarych puszczach przechadzał się Bóg dobry i prawy.
Potem rządy Bolesława Chrobrego
Pierwszego króla polskiego
I tego, który zastał kraj drewniany
A zostawił murowany – Kazimierza Wielkiego.
Niemal słyszałam chrzęst zbroi oręża polskiego
Pod wodzą Władysława Jagiełło z oddziałami krzyżackimi walczącego
oraz skrzydlatego wojska – husarii nad Turkami pod Wiedniem
za czasów Jana III Sobieskiego zwycięstwa odnoszącego.
Jak na szklanym ekranie: dworki, bale, polowania, królewskie pałace,
pięknie przystrojone damy, przystojni kawalerowie się przewijali,
ale także chłopskie chatynki, trud Boryny znojny,
lud spracowany, lecz bogobojny.
Przez górskie jezioro wiatr przemknął,
chmury niebo zasłoniły
I nagle smutne historie przed moimi oczyma się pojawiły.
Targowica, zdrady, wojny, Polski rozbiory
Czas płaczu, boleści, ogromnej tęsknoty;
Do ojczyzny zniewolonej, do wolności
Przez chciwość, butę i obłudę ludzi utraconej.
Zaszumiały górskie jodły i świerki
A ja melodię usłyszałam jakiejś piosenki
Czy to „Rota” była czy „Pierwsza Kadrowa”
Może Mazurek Dąbrowskiego lub Polonez Chopina?
Wiatr niósł słowa Norwida „Tęskno mi Panie”…
I tak rzewnie się nagle na mym sercu zrobiło,
Gdy niespodziewanie na Kasztance marszałka Piłsudskiego zobaczyłam.
Rozśpiewały się ptaki „Wolność, Niepodległość”
Słońce mocniej zaświeciło.
Lecz niedługo to trwało, toń jeziora pociemniała
Wybuch II wojny światowej w głębinie ujrzałam.
Ciężkie to czasy, strach było spoglądać
Katyń, Smoleński czy Wołyń
Płacz matek, ojców i dziatek.
Warszawa, Tobruk, Monte Cassino
Wszędzie tam polski żołnierz walczył i ginął.
Spojrzałam do góry, toć tu bliżej nieba
Stąd szła pomoc mym rodakom, gdy zaszła potrzeba.
Cud nad Wisłą, śluby we Lwowie Jana Kazimierza
Objawienie w Gietrzwałdzie czy wybór Karola Wojtyły na papieża.
Piękna ma Ojczyzna,
piękna, chociaż czasem straszne i okrutne jej dzieje…
Dziecko radośnie nagle się zaśmiało
Spoglądam na jezioro, czy to wszystko mi się przewidziało?
Czy to było mistyczne uniesienie, czy tylko senne widzenie.
Góry w swym majestacie wciąż stoją jak stały,
Siklawa szemrze radośnie;
Bądź dumna ze swej Ojczyzny
– zaśpiewał ptak na limbie sośnie.
Anna Zawisza
październik 2018 r.

DO WNUKA
Urodziłeś się dzisiaj, mały jak kuleczka
Oczka zapłakane, piąstki pozaciskane
Płaczesz, nie wiesz, co teraz Cię czeka
Kto nad tobą się pochyla,
Dobrze ,że mama przytula
okrywa kołderką, kładzie do łóżeczka,
Wpatrzona w twarzyczkę
radość miesza z lękiem,
Co z Ciebie wyrośnie
kiedy będziesz duży?
Może świat rozśmieszysz
Może świat uleczysz
Dostaniesz Oskara?
Może będziesz dobrym policjantem,
Odważnym pilotem, dzielnym maszynistą,
Czy znanym artystą?
Potem myśli sobie
Nic to wszystko
Ważne by było dobre i zdrowe chłopisko.

WYBÓR
Szmaragdowa różo,
Jesteś mą królową
-szeptał jej do ucha,
Kocham płatki twoje,
Kocham zapach twój,
Kształt twój mnie czaruje,
Wielka miłość czuję.
Mały Książę myślał,
że to ta jedyna
Gdy zdumiony ujrzał
ogród cudnych róż.
Wszystkie czarujące
Urokliwe, piękne
Płatki delikatne
Barwy aksamitne
Kuszące zapachem
Uwodzące kształtem.
Którą wybrać nie wie
Która kochać ma
Tyle piękna na raz
Wybór taki trudny
Ale, przecież wybrał już,
Szmaragdową i ta na zawsze
będzie jego królową.

Lucyna Kwaśnik
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Postępy prac przy budowie dróg
w Kolbuszowej

Cały czas trwają prace przy rozbudowie ul. Piaskowej w Kolbuszowej, które zgodnie z umową zakończą się do 30 września br.
Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika
o długości 611 m (początek od skrzyżowania
z ul. Krakowską na wysokości stadionu), budowę
oświetlenia ulicznego do skrzyżowania z ul. Południową oraz wykonanie konstrukcji podbudowy
i nawierzchni asfaltowej o długości 1042,6 m wraz
z przebudową odwodnienia oraz przebudową zjazdów do posesji.
Wartość inwestycji to prawie 1,4 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
z Dębicy.
Prace postępują również przy budowie nowej drogi
gminnej ul. Brzozowej w Kolbuszowej, która
będzie stanowić prawie półkilometrowy odcinek
nawierzchni asfaltowej biegnący od skrzyżowa-

Rozbudowa ul. Piaskowej w Kolbuszowej

Budowa ul. Brzozowej w Kolbuszowej

nia z ul. Św. Brata Alberta do skrzyżowania z ul.
Błonie.
W ramach tego zadania została już przebudowana
sieć wodociągowa i wykonana kanalizacja deszczowa. Na odcinku o dł. ok. 160 m (od skrzyżowania z ul. Św. Brata Alberta) wykonano podbudowę
drogi oraz jednostronny chodnik z kostki brukowej
betonowej. Na tym odcinku zbudowano również
część oświetlenia ulicznego. Docelowo wzdłuż
drogi zamontowanych zostanie 11 szt. słupów
oświetleniowych wraz z oprawami stalowymi.
Zakończono także prace nad kanalizacją teletechniczną na odcinku o dł. 513 m.
Ponadto w ramach inwestycji wykonane zosta-

ną zjazdy do działek przyległych o nawierzchni częściowo z kostki brukowej betonowej oraz
o nawierzchni asfaltowej, a także przebudowany
zostanie fragment ul. Błonie (odcinek o dł. 72
m) w celu poprawy geometrii skrzyżowania z ul.
Brzozową.
Prace nad budową drogi potrwają do końca
września br. Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł,
z czego ponad 697 tys. zł stanowi dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą
zadania jest firma „BRUK-DAR” z Czermina.
Przypominamy, że tereny w obrębie nowo powstającej drogi przeznaczone są pod usługi i produkcję.
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Pomoc dla
szpitali

Samorząd Gminy Kolbuszowa aktywnie przyłącza się do pomocy w walce
z pandemią koronawirusa. Wychodząc
naprzeciw potrzebom środowiska medycznego Burmistrz Kolbuszowej podjął decyzję o zakupie i przekazaniu dla szpitali
środków ochrony indywidulanej. Wśród
zakupionych do placówek przedmiotów
znalazły się m.in.: maseczki, rękawiczki,
kombinezony, okulary czy ochraniacze
na obuwie.

Materiały ochronne trafiły do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, w tym do
Oddziału Nefrologii i Dializoterapii znajdującego
się przy ul. Kolejowej w Kolbuszowej. Ponadto
wspomnianymi środkami został wsparty Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Podejmowane przez samorząd działania mają na
celu nie tylko wsparcie rzeczowe szpitali w tym

Prąd ze słońca

Na ukończeniu są prace związane z budową instalacji OZE przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa. Panele słoneczne montowane są przy Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej oraz przy oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej
Dolnej. Zakres przedmiotowych zadań obejmuje dostawę oraz roboty budowlane związane z montażem ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Przy Krytej Pływalni „Fregata” umieszczane są
panele o łącznej mocy 40 KW, natomiast przy
oczyszczalni ścieków o mocy 100 KW. Tego typu
odnawialne źródła energii mają na celu zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów
przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń.
Wartość całego projektu wynosi ponad 1,42 mln zł,
z czego ponad 770 tys. zł gmina pozyskała z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Solo Instal
Sp. z o. o. z Warszawy. Zakończenie prac zaplanowane jest na maj br.
Aktualnie Urząd Miejski przygotowuje dokumentację przetargową na instalacje fotowoltaiczne dla
mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Projekt pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Panele słoneczne przy Krytej Pływalni „Fregata” Panele słoneczne przy oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej

trudnym okresie, ale są również wyrazem solidarności i formą podziękowań dla lokalnej służby
zdrowia.

Informacja
dla
mieszkańców
Gminy
Kolbuszowa

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że
od dnia 20 kwietnia 2020 r. kasa urzędu przy
ul. Piekarskiej 15 w Kolbuszowej jest czynna
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Przypominamy również, że do 30 kwietnia
2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zgodnie z nowym wzorem
dokumentu (do pobrania na stronie www.
kolbuszowa.pl).
W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku
zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996
r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2019 r. poz. 2010) wysokość opłaty zostanie ustalona z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
Deklarację, o której mowa powyżej właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul.
Obrońców Pokoju 21, bądź na ul. Piekarskiej 15
w Kolbuszowej, lub przesłać drogą elektroniczną
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na
Elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej e-PUAP.
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Nowe laptopy dla uczniów

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oznacza to, że otrzyma 69 974 zł. Za pozyskane fundusze zakupione zostaną
nowe komputery wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Nowe urządzenia trafią do szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu, tj. Zespołu Szkół
Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
w Weryni.
Laptopy, które zostaną przekazane do szkół ponadpodstawowych mają stanowić wsparcie dla
młodzieży podczas nauki zdalnej w dobie pande-

mii koronawirusa. Otrzymają je uczniowie, pochodzący z rodzin wielodzietnych, posiadający
bardzo stary sprzęt komputerowy, niespełniający
odpowiednich parametrów do nauki zdalnej oraz
ci, gdzie brak odpowiedniej liczby komputerów
uniemożliwia prowadzenie nauki zdalnej.
Aktualnie jest przygotowywane zapytanie ofertowe.
Barbara Żarkowska

Komputery zakupione przez Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego trafią do uczniów pochodzących
z rodzin wielodzietnych

Obsługa mieszkańców w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w Polsce, zmianie uległa organizacja pracy w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.
Zmiana polega na tym, iż nie jest prowadzona
bezpośrednia obsługa petentów. Urząd jednak jest
otwarty codziennie (poniedziałek 8.00-16.00,
wtorek-piątek 7.30-15.30). Klienci obsługiwani są
w Punkcie Podawczym znajdującym na parterze,
przy wejściu głównym Urzędu, gdzie odbywa się
składanie dokumentów.

OBSŁUGA
Dokumentacja składana przez mieszkańca, w miarę możliwości, sprawdzana jest przez pracownika
danego Wydziału lub pracownika obsługującego Punkt Podawczy, na miejscu, co umożliwia
szybkie skorygowanie ewentualnych błędów lub
uzupełnienie brakującej dokumentacji. W Punkcie istnieje również możliwość płatności kartą
płatniczą. Dokumentacja, która zostaje złożona
przez petentów trafia na 48-godzinną kwarantannę.
Dopiero po tym czasie jest rejestrowana do systemu i przekazywana do merytorycznego wydziału
do załatwienia. Istnieje tam również możliwość
płacenia kartą płatniczą.

Podczas składania dokumentów klienci otrzymują numer telefonu do merytorycznego wydziału,
w którym załatwiają daną sprawę, dzięki czemu
mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu danego wydziału i sprawdzić na
jakim etapie jest ich sprawa.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU
Obecnie najliczniejszą grupę petentów stanowią
mieszkańcy chcący załatwić swoje sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Informujemy,
że petenci, którzy chcą odebrać dokumenty z tego
właśnie Wydziału mają taką możliwość w skrzydle
bocznym budynku Starostwa.

WYDŁUŻONY TERMIN NA
REJESTRACJĘ
Jednocześnie przypominamy, że do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu
używanego sprowadzonego z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawia-

domienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Rozwiązania te zostały wprowadzone ustawą z 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
ePUAP
Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP/
profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go
potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta
metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać
pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie
możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy
o kontakt bezpośrednio z Wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
Barbara Żarkowska
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

W 10. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80.
Zbrodni Katyńskiej

Dziesiątego kwietnia 2010 roku, o godz. 8.41 czasu polskiego, w podsmoleńskim lesie, samolot TU-154 z 96 osobami na pokładzie runął na ziemię. Wśród pasażerów znajdował się m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński. Dzisiaj od tych
tragicznych wydarzeń mija dziesięć lat…
W delegacji z Prezydentem Lechem Kaczyńskim
na czele uczestniczyli najwyżsi urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, dowódcy Sił Zbrojonych,
a także przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz
innych stowarzyszeń, upamiętniających oficerów
rozstrzelanych wiosną 1940 r. Polska delegacja
leciała do Smoleńska, aby uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, w której
wymordowano blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców
wojennych – oficerów i policjantów – z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3
tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez
ZSRS wschodniej części Polski. Chciała oddać
hołd tysiącom pomordowanym. Pragnęła, aby pamięć o nich była żywa i nie odeszła w zapomnienie.
Od tych wydarzeń, w tym roku mija, 80 lat.

SYMBOLICZNE MIEJSCE PAMIĘCI
Uroczystość upamiętniająca te wydarzenia miała
zostać zorganizowana w powiecie kolbuszowskim
8 kwietnia, przy Zespole Szkół Technicznych im.
Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, gdzie
w 2014 roku, na froncie budynku wmurowana została tablica pamiątkowa. Stała się ona symbolicznym miejscem, w którym rok rocznie wspominamy
uczestników tragicznego lotu. Niestety, z uwagi na
panującą sytuację, została ona odwołana. Symboliczne wiązanki kwiatów, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa (kwiaty składane były przez poszczególnych przedstawicieli w 15-minutowych
odstępach), złożyli: Grażyna Pełka – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan

Zuba. Modlitwę w intencji poległych odmówił ks.
Lucjan Szumierz.

RODZINNE MAZURY
Pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed dziesięciu laty w Smoleńsku, wśród mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, jest wciąż żywa. Wiele osób
straciło wtedy swoich bliskich, przyjaciół. - W katastrofie zginął nasz serdeczny przyjaciel Generał
Bronisław Kwiatkowski, pochodzący z Mazurów,
znajdujących się w powiecie kolbuszowskim. Generał Kwiatkowski wielokrotnie odwiedzał nasz
powiat oraz miejscowość, z której pochodził –
mówi Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

Z POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO…
– Jestem dumny, że jestem synem tej ziemi – mawiał Generał Bronisław Kwiatkowski. Zawsze
chętnie wracał w rodzinne strony, gdzie miał
serdecznych przyjaciół i znajomych. Ostatni raz
w Mazurach był 11 października 2009 roku. Ponownie miał odwiedzić je 25 kwietnia 2010 r. Miało to być spotkanie mieszkańców wsi z Generałem.
Jego inicjatorem było Stowarzyszanie Rozwoju
Wsi Mazury. W organizację włączyła się również
Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna,
Zespół Mazurzanie oraz ksiądz proboszcz. Już było
prawie wszystko ustalone...
Tymczasem w sobotę, 10 kwietnia 2010 r., wieczorem, mieszkańcy Mazurów na schodach kościoła
w tej miejscowości ustawili zdjęcie Generała z żałobnym kirem oraz znicze. W niedzielę odprawiona
została msza święta w intencji tych, którzy zginęli

Przed tablicą, poświęconą ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Fot. B. Żarkowska

pod Smoleńskiem. Na budynku kościoła, szkoły
oraz niektórych domach zawisły flagi narodowe
z przywieszonym kirem. W szkole podstawowej
zorganizowano wystawę, ukazującą uczniom sylwetkę Generała.

RODAKOWI GENERAŁOWI
BRONISŁAWOWI KWIATKOWSKIEMU
Wielki świat Cię ceni, nasz Rodaku.
My też Cię cenimy, podziwiamy,
jesteśmy z Ciebie dumni,
lecz chcemy Cię jako SWOJEGO pamiętać,
bo i Ty czcisz pamięć swych korzeni.
Chodziliśmy przecież tym samym gościńcem
do tej samej szkoły
siedzieliśmy w tych samych starych ławkach,
chociaż w różnych latach,
biegaliśmy po tym samym podwórku, klękaliśmy
w kościele na tej samej posadzce,
pasaliśmy krowy na sąsiednich dróżkach śródpolnych,
zbieraliśmy grzyby w tym samym lesie,
mówiliśmy wreszcie taką samą gwarą.
Ty teraz wyniesiony wysoko,
zasłużony dla kraju – my tutaj żywot skromnie
pędzący.
Tkwimy jednak we wspólnych korzeniach
wrośniętych w tę sama ziemię.
Zofia Korzeńska
Opr. Barbara Żarkowska

Kwiaty oraz znicze pojawiły się również na Moście im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Kolbuszowej
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Będzie nowa droga i chodniki

Trzy wnioski złożone przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego do Funduszu Dróg Samorządowych uzyskały akceptację.
W ślad za tym do budżetu Powiatu trafi ponad milion złotych.
Pozyskane fundusze pozwolą na realizację trzech
inwestycji. Jedna z nich polegać będzie na budowie chodnika dla pieszych w Lipnicy. W ramach
tego zadania planuje się wybudować nowy deptak
na długości prawie jednego kilometra (819 m).
Ma on biec od obecnego starego chodnika aż do
dawnej zlewni mleka. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu tego roku. Jej koszt ma zamknąć
się w kwocie wynoszącej 724 668 zł, przy czym
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosi 70 proc. zadania, tj. 507 267 zł.

REMONT DROGI
Drugie zadanie, przeprowadzone w ramach pozyskanego dofinasowania, polegać będzie na remoncie drogi powiatowej Lipnica - Dzikowiec – Wideł-

ka, w miejscowości Lipnica, na długości jednego
kilometra. Zadanie ma kosztować 262 480 zł, przy
czym dofinansowanie z FDS wynosi 183 736 zł,
co stanowi 70 proc. kosztów.

NOWY CHODNIK
Trzecia inwestycja, realizowana w ramach środków z FDS, dotyczyć będzie budowy chodnika
dla pieszych w Mechowcu. Nowy deptak ma się
pojawić w tej miejscowości na długości 670 metrów (od skrzyżowania w stronę Płazówki do końca
zabudowań). Koszt zadania ma wynieść 636 621
zł, z czego dofinasowanie pozyskane przez Powiat
Kolbuszowski stanowi 70 proc. zadania i wynosi
445 635 zł.

Jeden z chodników wybudowany zostanie w Mechowcu
Wszystkie zadania w 30 proc. pokryte zostaną
przez Samorząd Gminy Dzikowiec.
Planowo powyższe inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
Barbara Żarkowska

Nowy ambulans dla kolbuszowskich ratowników
W czwartek (16 kwietnia) Zespół Ratownictwa Medycznego z Kolbuszowej otrzymał nowy ambulans. Karetka zastąpi wysłużonego, kilkuletniego już Peugeota.

Ambulans zakupiony został w ramach rządowego
„Programu wymiany ambulansów”. Na jego zakup
Szpital Powiatowy w Kolbuszowej otrzymał 400
tys. zł. Umowa o dofinansowaniu pojazdu podpisana została 3 września 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, przez Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko
oraz Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej Zbigniewa
Strzelczyka. W wydarzeniu tym uczestniczyli również: Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP,
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki oraz Józef
Kardyś - Starosta Kolbuszowski.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
Przyznana dotacja pozwoliła na zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażaniem. Jak
podkreśla dyrektor Zbigniew Strzelczyk wymiana
ambulansu z pewnością przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa zespołów ratownictwa medycznego oraz zapewnienia bezawaryjnej ciągłości świadczonych usług. Z kolei Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, podczas
wizyty w Starostwie Powiatowym, zaznaczała,
że zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej
reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu

Umowa o dofinansowaniu pojazdu podpisana została 3 września 2019 roku, w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej

przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego
Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań,
by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek.

W KRAJU I REGIONIE
Ogólnopolski „Program wymiany ambulansów” to
inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Jego budżet wyniósł prawie 80 mln zł. W ramach programu, do stacji pogotowia ratunkowego
w całym kraju, planowano zakupić 200 nowoczesnych karetek. W naszym regionie wymienionych
miało zostać 12 karetek.
Barbara Żarkowska

Nowy ambulans zakupiony dzięki przyznany dotacji
rządowej trafił już do kolbuszowskich ratowników
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Trwa produkcja przyłbic w Zespole Szkół
Technicznych w Kolbuszowej

W Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej produkowane są przyłbice ochronne dla personelu szpitalnego. Do tej pory wyprodukowanych zostało 49 przyłbic. Akcja cały czas trwa.
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej bierze udział w akcji „Przyłbice dla szpitala”. We
współpracy z panem Rafałem Kochańskim ze
Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie przyłbice drukowane są w Kolbuszowej i przekazywane
nieodpłatnie pracownikom Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej.
Procesem przygotowania przyłbic w Kolbuszowej
zajmuje się nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych Marek Wilk. Ich produkcja możliwa jest
dzięki drukarce 3D, którą szkoła ma w swoim
posiadaniu.
Do tej pory do Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej dostarczonych zostało ponad 40 przyłbic.
Przekazywane są one: ratownikom medycznym,
personelowi z Oddziału Nefrologii i Dializoterapii,
Rehabilitacji Leczniczej oraz Izby Przyjęć.
Jak informuje Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej akcja cały czas trwa i będzie kontynuowana dopóty, dopóki będzie takie zapotrzebowanie.

Przyłbice wyprodukowane w Zespole Szkół Technicznych trafiają do personelu kolbuszowskiego szpitala

Barbara Żarkowska

Ponad pół tysiąca maseczek

Do tej pory panie zrzeszone w Stowarzyszeniu Podkarpackiego Związku Byłych Pracowników PGR z Raniżowa uszyły już
prawie 800 maseczek ochronnych.
Akcja szycia maseczek w powiecie kolbuszowskim zainicjowana została już kilka tygodni temu.
Jak wyjaśnia Mieczysław Burek, koordynator tej
inicjatywy w Raniżowie, panie szyją maseczki
w czasie wolnym od swoich zajęć.

MATERIAŁ PRZEKAZANY
Akcję tę wspiera Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, dostarczając wolontariuszkom potrzebny
materiał oraz akcesoria. W ostatnim czasie do Raniżowa przekazanych zostało 400 metrów gumki,
potrzebnej do wykonania maseczki. Wcześniej
trafił tam materiał bawełniany, druciki oraz tasiemki. Część maseczek ochronnych wielorazowego użytku, które uszyte zostały w Raniżowie,
przekazane zostały do: Domu Pomocy Społecznej
w Cmolasie, szkół ponadpodstawowych z powiatu
kolbuszowskiego, tj. Zespołu Szkół Technicznych,
Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych, Centrum Kształcenia
Zawodowego, Starostwa Powiatowego, Jednostek
Organizacyjnych Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

AKTYWNA
POMOC
Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego aktywnie przyłącza się do
pomocy w walce z pandemią koronawirusa.
W tym celu sukcesywnie dostarcza materiał
potrzebny do uszycia
maseczek ochronnych
paniom, które podjęły
się tego zadania. Do
tej pory przekazanych
zostało:
- 244,8 mkw. materiału
- 5 735 mb gumek
- 3 658 mb tasiemek
- 1 000 mb drutu
- 9 000 mb nici

Do tej pory, w ramach akcji, uszytych zostało około 800 maseczek ochronnych

- Wszystkim, którzy aktywnie włączyli w akcję
szycia maseczek serdecznie dziękujemy. Jedno-

cześnie zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy wspierać tę inicjatywę, jeśli tylko będzie taka
potrzeba – mówi Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś.
Barbara Żarkowska
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Więcej czasu na rejestrację pojazdu
sprowadzonego z UE

Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Rozwiązania te zostały wprowadzone ustawą z 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą Prawo
o ruch drogowym zmienioną ustawą o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, której projektodawcą był Minister Środowiska, właściciel

używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej był
zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium
RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia
lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu
lub zbyciu pojazdu. Właściciel, który nie wypełnił
tego obowiązku, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz
na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu
będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Ma

to na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa oraz zmniejszenie obciążenia
pracą organów rejestrujących pojazdy, wynikającego ze zwiększonej ilości osób załatwiających
sprawy w urzędach po zmianach wprowadzonych
z dniem 1 stycznia 2020 r.
Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego
lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem
wejścia w życie specustawy z 31 marca 2020 r.
Opr. B. Żarkowska

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze
zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36100 Kolbuszowa, został wywieszony na okres

21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Wykaz
nieruchomości został zamieszczony również na
stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego
(www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok. 202,
tel. (17) 744 57 52.

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
podaje do publicznej wiadomości, że
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
65) wywieszony został na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni:
wykaz nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Werynia, stanowiących własność
Powiatu Kolbuszowskiego, przeznaczonych do

oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego
Dzierżawcy.
Ww. wykaz został również zamieszczony na
stronie internetowej:
- Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Starostwie

Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10,
pok. 214 tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 25.03.2020 r.

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

q

P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POŻYCZEK
DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały
wprowadzone zmiany odnoszące się do pomocy
dla firm.
Ustawa rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców,
którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki
o podmioty, które nie zatrudniają pracowników.

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez
okres co najmniej 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
Wnioski można składać drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy praca.gov.pl
Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe
również poprzez:

• platformę ePUAP
• pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd
Pracy w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul.
Piłsudskiego 59A;
• dodatkowo przygotowane dokumenty można
złożyć w kopercie z dopiskiem „Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców” w punkcie podawczym przy
wejściu do Urzędu.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Wsparcie
umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.
 Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł
 Pożyczka udzielana jest jednorazowo
 Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05
stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski w skali roku
 Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12
miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki
będzie następowało po trzymiesięcznym okresie
karencji.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3
miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu
zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień
29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy praca.gov.pl
Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe
również poprzez:
• platformę e-PUAP
• pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd
Pracy w Kolbuszowej, 36 100 Kolbuszowa, ul.
Piłsudskiego 59A;
• dodatkowo przygotowane dokumenty będzie
można złożyć w kopercie z dopiskiem „Pożyczka
dla mikroprzedsiębiorców” w punkcie podawczym
przy wejściu do Urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
tel.: 17 2271 790, 17 2272 926 (wew. 255, 276)
lub na stronie internetowej: https://kolbuszowa.
praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Oprócz niskooprocentowanej pożyczka oferowanej
mikroprzedsiębiorcom, w kolbuszowskim Powiatowym Urzędzie Pracy, można starać się również o:
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.
Opr. B. Żarkowska
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Finansowo
CZY TO JUŻ TRWAŁA RECESJA?
Marzec przyniósł umiarkowane straty w przemyśle, ale duże w handlu. Tempo PKB w pierwszym
kwartale 2020r. było wciąż nieznacznie dodatnie,
natomiast w drugim kwartale nastąpił mocny spadek. Marcowy spadek sprzedaży pokazuję istotę
recesji spowodowanej przez Covid-19.
Dynamika produkcji przemysłowej spadła w marcu
z 4,7% do -2,3% rok do roku. Struktura marcowej
produkcji pokazuje co nasz czeka. Największe
spadki zanotowano wśród lokomotyw wzrostu
gospodarczego w Polsce, a więc eksporterów producentów samochodów, mebli, elektroniki. Te
sektory ucierpiały z powodu lockdownu w Eurolandzie oraz przerwanych łańcuchów dostaw
i spadku popytu. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła
w sektorze motoryzacyjnym (spadek wolumenu
produkcji o 28,6%), górnictwie (15,9%), produkcji
mebli (14,7%), elektroniki (11,1%) oraz sektorze maszynowym (10,4%). Epidemia wywołała
natomiast znaczny wzrost produkcji materiałów
farmaceutycznych (39,7%) czy artykułów spożywczych (7,1%). Dane o wysokiej częstotliwości
jednoznacznie wskazują na znacznie silniejsze
kurczenie się sektora przemysłowego w kwietniu.
Spadek produkcji energii elektrycznej na koniec

Bezpłatna
pomoc
psychologiczna
w Gminie
Kolbuszowa

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa od 17 marca br. psychologowie
i psychoterapeuci z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF oraz Fundacji PRO-FIL oferują bezpłatną pomoc online dla mieszkańców
Gminy Kolbuszowa.
Pomoc psychologiczną można uzyskać dzwoniąc
na SKYPE/CST SELF od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00.
W razie problemów z nawiązaniem połączenia należy skontaktować się telefonicznie: 578 777 568.

marca oscylował w okolicach 5-6%. W pierwszych
dwóch tygodniach kwietnia zapotrzebowanie na
energię spadło aż o 20% niższe niż rok temu.
W marcu sprzedaż detaliczna skurczyła się o 9%.
Na wyniku najmocniej ciążyło załamanie sprzedaży samochodów - wolumen obrotów skurczył
się o 30,9%. Głęboki spadek popytu widoczny był
także w przypadku odzieży (-49,6%) oraz mebli
i sprzętu RTV i AGD (-16,7%). Dane GUS wskazują na stosunkowo niewielki wzrost zakupów
żywności (2,5%), zważywszy na magazynowanie
zapasów przez gospodarstwa domowe.
Dane za marzec pokazują, że przemysł w Polsce
mniej ucierpiał niż w Zachodniej Europie, bo nie
notował urzędowych wyłączeń jak na południu
Europy. Natomiast to dane o sprzedaży detalicznej pokazują istotę tej recesji. Epidemia zmusza
nas do pozostania w domach, a to oznacza, że
gospodarstwa domowe nie wydają. W czasie tego
kryzysu nie zadziałają naturalne stabilizatory polskiej gospodarki, które uchroniły nas od recesji
w 2008 roku czy w czasie wojen handlowych. Nie
możemy liczyć na mocny popyt krajowy oraz popyt wewnętrzny Eurolandu, który jest docelowym
rynkiem większości naszego eksportu

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii
i absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia
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Maseczki dla mieszkańców Gminy Kolbuszowa
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 Burmistrz Kolbuszowej Jan
Zuba podjął decyzję o przekazaniu 10 tys.
szt. maseczek ochronnych mieszkańcom
Gminy Kolbuszowa.
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców są przygotowywane przez Fundację na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Od 16 kwietnia sukcesywnie są dostarczane do domów i mieszkań (np.
do skrzynek pocztowych) w ilości 2 szt. na jedno
gospodarstwo. W sołectwach gminy dystrybucją
zajmują się sołtysi, natomiast w Kolbuszowej
maseczki są dostarczane przez pracowników
Urzędu Miejskiego, Spółdzielnię Mieszkaniową
oraz Zarządców Wspólnot Mieszkańców.

„Wynalazcy”z Raniżowa
poznają tajniki nauki
W bieżącym roku szkolnym - w ramach zajęć
świetlicowych - grupa uczniów z klas I - III Zespołu Szkół w Raniżowie pod kierunkiem Agaty Kowalskiej przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego Być jak Ignacy zorganizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza, który popularyzuje naukę oraz pie-

lęgnuje pamięć o wybitnych Polakach. W każdym
z czterech cyklów zajęć - dzieciom została przybliżona sylwetka innego polskiego uczonego oraz
jego wkład w rozwój nauki, techniki i medycyny.
Uczniowie z ochotą podjęli różnorodne wyzwania
tworząc budowle, instrumenty, pojazdy i wynalazki na miarę XXI wieku. Za realizację pierwszego

modułu Wynalazcy znaleźli się wśród 20 szkół
z Polski, które walczyły o przyznanie nagrody
publiczności. Ostatecznie grupa z Raniżowa zajęła
trzecie miejsce - zdobywając nagrodę pieniężną,
która została spożytkowana na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły.
Agata Kowalska
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TRZYDZIEŚCI LAT TEMU
w Kolbuszowej i okolicy
Biały Dom wzięty
Trzydzieści lat temu, 3 kwietnia 1990r.
W Kolbuszowej o godzinie 9.00 przedstawiciele
Komitetu Obywatelskiego ”Solidarność” i Związku Żołnierzy Armii Krajowej wchodzą do budynku byłej PZPR przy ulicy Obrońców Pokoju 20
i oznajmiają urzędującej tam pani sekretarce, że
„w imieniu społeczeństwa zajmujemy go, bo został
zakupiony za pieniądze społeczeństwa i społeczeństwu winien być zwrócony”. Pani sekretarce
pozwolono opuścić budynek. Zakładników nie
brano. Okupujących interesował tylko budynek
partii, który w tym czasie służył tylko działaczom
Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, spadkobiercom byłej PZPR, a nie społeczeństwu. Okupujący wysyłają gońców z wiadomością „Biały
Dom wzięty” do naczelnika i pozostałych działaczy. Po godzinie pojawiają się w Kolbuszowej
przedstawiciele SdRP z Rzeszowa w osobach towarzysza Piotrowskiego i Pieniądza. Złamanym
głosem i dzwoniącymi zębami oznajmiają okupującym, że ich czyn jest nielegalny, bo majątek byłej
PZPR należy się SdRP. Ich teatralne wystąpienie
nie robi wrażenia na zdobywcach „Białego Domu”.
W tym czasie ulicą obok budynku krążyły milicyjne „suki”, ale milicjanci nie reagowali. Po chwili
przybywa ówczesny naczelnik Miasta i Gminy pan
Kazimierz Czepiela, który zostaje zapoznany ze
stanowiskiem okupujących. Pan Czepiela działa
bardzo szybko. Zostaje powołana komisja do zinwentaryzowania i oplombowania budynku, w skład
której wchodzą przedstawiciele okupujących i pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Około godziny
17.00 jest już „pozamiatane”. Okupujący opuścili
ten budynek przekazując go pod opiekę Urzędu
Miasta i Gminy. I tak wygnano w Kolbuszowej
komuchów z ich budynku. Zdecydowane działanie

ówczesnego naczelnika Czepieli pozwoliło uniknąć impasu, który skutkowałby długą okupacją
i wyczerpującymi przepychankami z obu stron.
Pan Czepiela, który wówczas był naczelnikiem
w Kolbuszowej jeszcze z namaszczenia PZPR,
szybko odczytywał znaki czasu i widział potrzebę zmian. Jego zdecydowana postawa odegrała
kluczową rolę w wydarzeniach z dnia 3 kwietnia
1990r. Ówczesna Gazeta Codzienna „Nowiny”(nr
82 z dnia 5 kwietnia 1990r. na str. 2) informowały,
że zajęcie budynku byłej PZPR w Kolbuszowej
wpisuje się w centralnie sterowaną akcję skierowaną przeciwko 10 budynkom partii w całym kraju.
Ja piszący te słowa, wówczas naoczny świadek
i uczestnik tej akcji, odczułem na swych barkach
brzemię oszczerstw i kłamstw czerwonych gazet. Nikt nami wówczas nie sterował, nie podlegaliśmy jakiemuś centralnemu nakazowi, a sam
nasz przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” z niewiadomych do dziś przyczyn
pojawił się dopiero po południu po wielokrotnych
interwencjach, żeby przyszedł. „Biały Dom” długo
stał oplombowany. W międzyczasie kolbuszowscy komuchy aktem notarialnym sporządzonym
12 września 1990r. w Warszawie sprzedali go
bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski, za 193 mln ówczesnych złotych. Kwota
ta została zaliczona na spłatę kredytu, jaki kolbuszowska PZPR zaciągnęła na kampanię wyborczą
przed wyborami 4 czerwca 1989r., ale 9 listopada
1990r. Sejm uchwalił ustawę o przejęciu majątku
byłej PZPR na rzecz Skarbu Państwa. Aktem tym
SdRP nie została spadkobierczynią materialnej
schedy po byłej PZPR. Ponadto Sąd Okręgowy
w Warszawie w dniu 24 marca 1999r. umowę
sprzedaży nieruchomości z 1990r., położonej

Strajk okupacyjny bydynku PZPR - SdRP w dniu 3 kwietnia 1990 roku. Działacze "Solidarności pilnują bramy. Z tyłu, przed budynkiem transparenty "Solidarności" i Komitetu
Obywatelskiego. Fot. K. Grodecki

w Kolbuszowej zawartą pomiędzy SdRP, a PKO
BP uznał za nieważną. Ten budynek do 2006r.
służył partii… Platforma Obywatelska.
W latach 90-tych ubiegłego stulecia mieściło się tam
również Społeczne Ognisko Muzyczne. Mieściło
się tam również biuro KPN, Obozu Patriotycznego
„Ojczyzna” Stefana Orzecha, Związku Emerytów
i Rencistów, Związku Wędkarskiego, Związku
Sybiraków i inne. Gdy Przegląd Kolbuszowski
i kolbuszowska „Solidarność” nie miała lokum,
władze miasta proponowały im miejsce w byłym
domu partii. Ci unieśli się honorem i odmówili,
bo nie zajmowali go 3 kwietnia 1990r. dla siebie.
W 2006r. przeszedł ten budynek w ręce powiatu.
Później nabyli go państwo Magdowie. Obecnie
przy ulicy Obrońców Pokoju 20 mieści się m.in.
apteka „U mamy” i „Korso kolbuszowskie”.
W 2015r. ówczesny naczelny „Korso” pan Janusz
Radwański zainteresował się historią budynku,
w którym powstaje ten tygodnik. Po 25 latach,
w kwietniu 2015r. na jego zaproszenie przybyli
po adres Obrońców Pokoju 20 niektórzy uczestnicy akcji z 3 kwietnia 1990r., by powspominać.
W 1990r. był niezwykły czas, historia brała kolejny
zakręt. Nie brakowało strachu i jednocześnie entuzjazmu, który popychał do działania. Prości ludzie
dokonywali wielkich zmian, które tłumione były
50-lat przez komunę. Była to wielka rewolucja
”Solidarności”, która została zmarnowana przez
elity. Ludzie myśleli, że uczciwi będą mieli głos,
uczciwi będą na stanowiskach. Po latach okazało
się, że nie wszystkim zależało na przemianach,
a tylko i wyłącznie na stanowiskach i kasie.
Stanisław Gorzelany
naoczny świadek tych wydarzeń i uczestnik akcji

Po 25 latach uczestnicy okupacji znów stanęli w bramie przy
Obrońców Pokoju 20. Tym razem, żeby powspominać.
Fot. Janusz Radwański
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Wykonujemy Meble Tarasowe

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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PŁYTKI
CERAMICZNE
Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79
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

TEL. 17 744 40 77

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Nr 319

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia, ginekologia estetyczna,
laseroterapia, HIFU
GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
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

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

przegląd
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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
CEMENT
OŻARÓW

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

