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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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Ankieta w sprawie opinii
mieszkańców na temat
funkcjonowania placów
targowych w Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału
w ankiecie „W sprawie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placów
targowych w Kolbuszowej”.
Ze względu na oczekiwania mieszkańców Kolbuszowej poprawy stanu placów handlowych- targowisk i potrzebą opracowania dokumentacji na ich
modernizację Urząd Miejski przygotował ankietę
w celu zebrania opinii mieszkańców. Wyniki ankiety pokażą czy mieszkańcy chcieliby funkcjonowania jak do tej pory dwóch placów targowych (ul.
Zielona i ul. Wolska) czy woleliby, aby utworzony
został jeden plac targowy przy ul. Wolskiej.
Po zebraniu ankiet i opracowaniu jej wyników
zostaną podjęte dalsze kroki w celu opracowania
dokumentacji.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej
www.kolbuszowa.pl oraz przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (ul. Obrońców
Pokoju 21). Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do przygotowanej urny przy wejściu do
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub drogą
elektroniczną na adres e-mail um@ekolbuszowa.pl do dnia 10.08.2020 r.

Zamknięcie naboru wniosków na
dofinansowanie kosztów wymiany kotłów
centralnego ogrzewania
Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że z dniem 15 lipca
2020 r. zamknięty został nabór wniosków na wymianę kotłów
na biomasę w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza
w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów centralnego
ogrzewania”.
Jednocześnie przypominam, że Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa
w dalszym ciągu mogą składać wnioski na wymianę kotłów na
biomasę w ramach projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł
energii w Gminie Kolbuszowa”.
W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się
z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu
Miejskiego w Kolbuszowej, pod numerem tel. 17 2271 333 wew. 340.

Nr 322

przegląd KOLBUSZOWSKI

3

Oficjalne otwarcie Punktu Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Kolbuszowej

W poniedziałek (6 lipca br.) odbyło się uroczyste otwarcie Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, działającego przy kościele pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach projektu pn. „Razem Bezpieczniej” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
W oficjalnym otwarciu ośrodka udział wzięli, m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba, Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha,
Wicekanclerz Kurii Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Marek Story oraz Proboszcz
Parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej ks. Dziekan Jan Pępek.

INFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI PUNKTU POMOCY
OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Do ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które zostały pokrzywdzone różnego
typu przestępstwami, m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa,
uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking,
pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie).

W ramach oferowanego wsparcia osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe oraz świadkowie przestępstwa i osoby im najbliższe mogą
otrzymać pomoc specjalisty (psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, radcy
prawnego, mediatora, technika komunikacji i dokumentacji), a także pomoc
materialną (np. bony żywnościowe, zakup odzieży i środków higieny, zakup
leków, opłacanie noclegu).
Pracownikiem pierwszego kontaktu jest Pani Małgorzata Urbanik
Iwan, która przyjmuje osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy
w każdy wtorek w godz. 13.00-18.00 w budynku parafialnym przy ul.
Św. Brata Alberta 3a w Kolbuszowej. Pani Małgorzata pomoże wypełnić
wniosek o udzielenie pomocy, poinformuje o potrzebnych dokumentach
i umówi ze specjalistami.
Z Panią Małgorzatą można kontaktować się również telefonicznie pod numerem: 530-380-330.

Wyróżnienie dla kolbuszowskiej biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników, organizowane online w ramach Tygodnia Bibliotek 2020.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 43
biblioteki. Organizatorzy podkreślają, że nawet
w trudnym okresie pandemii instytucje te potrafią
nawiązać kontakty z czytelnikami online, oferując im atrakcyjne, inspirujące formy spędzania
wolnego czasu.
Inicjatywa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. „Kolbuszowscy pisarze i poeci on-line”, w której fragmenty książek i wierszy czytali
Anita Róg, Agnieszka Czachor, Łukasz Starakiewicz, Magdalena Gniewek, Władysław Niezgoda,
Justyna Witas, Patrycja Gielarowska oraz Beata
Kuna została doceniona za swoją oryginalność
i pomysłowość, która przyciągnęła dzieci i młodzież, a także dorosłych czytelników do aktywnego
uczestnictwa w kulturze.

Zapraszamy na kanał YouTube Biblioteki Kolbuszowa, gdzie można obejrzeć wspomniany projekt,

relację z wernisażu twórczości Katarzyny Cesarz
„Emocjonalny Ślad” oraz inne ciekawe inicjatywy.
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JAZZ NAD NILEM Z KORONA
KROKODYLEM!

Mało kto w Polsce wie, że Kolbuszowa leży nad Nilem i że na calutkim świecie jest dwie rzeki o tej nazwie. Na pytaniu, czy
w Polsce jest rzeka o tej nazwie, poległo wielu uczestników popularnej kiedyś ,,Wielkiej Gry”. Skąd ta nazwa? Najprawdopodobniej
z błędu austriackiego kartografa i powstałych później na jego kanwie legend.
W okresie międzywojennym pięknie
te gawędy opisał w krakowskim IKC
zaprzyjaźniony z Trzęsówką i Kolbuszową wybitny felietonista i pisarz
Zygmunt Nowakowski. Oprócz tych
przekazów, związków Kolbuszowej
z Afryką jest więcej, choćby tragiczne wydarzenie pożarcia jednego z właścicieli miasteczka podczas
afrykańskiego safari. Dla ścisłości
trzeba dodać, że nie przez krokodyla
ale przez ludożerców i nie nad Nilem, a na Madagaskarze. Legendy
te miały też wpływ na kształtowanie
się osobowości twórczej Teodora
Talowskiego, najwybitniejszego architekta polskiej secesji, który nad
Nilem i ,,morzem czerwonym” (stawem młyńskim na rzeczce) spędził
dzieciństwo.
Dzięki temu alibi w całej Polsce od
2006 roku słychać właśnie o ,,Jazzie
nad Nilem”, imprezie poświęconej
fascynującemu nurtowi muzycznemu. Tegoroczna pandemiczna edycja odbyła się w dniu 5 lipca 2020
roku z dopuszczalną - 150 osobową
publicznością, oglądającą wydarzenie na żywo w plenerze i ponad
czterystu osobową widownią on-line
przed komputerami. Liczba oglądających koncert z dnia na dzień rośnie
i w parę dni po festiwalu dobija do
ośmiuset. Tak bywa, gdy wszyscy
spragnieni muzyki jazzowej, bluesowej i etno-jazzowej, mają okazję
wysłuchać jej na najwyższym europejskim poziomie. Relacja filmowa
transmisji na żywo świetnie oddaje
atmosferę koncertu i jego klimat
muzyczny.

Jazz nad Nilem 2020 organizator
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej nazwał Mityngiem im. Jana
Kudyka. Ten wybitny trębacz, lider
krakowskiego zespołu Jazz Band
Ball Orchestra, wielokrotnie występował w Kolbuszowej. Podczas
festiwalu w 2013 roku po raz ostatni
spotkał się ze swoim synem Tomaszem Kudykiem - liderem New Bone.
Tomasza, świetnego trębacza było
w tym dniu pełno na scenie. Wykonał
bardzo dobry koncert z New Bone
promujący płytę dedykowaną ojcu.
Wzbogacił koncerty pozostałych
zespołów organizując pomysłowe,
,,jamowe” wejścia promujące twórczość swojego mistrza i taty. Zespół
wystąpił w składzie: Tomasz Kudyk – trąbka, flugelhorn, Bartłomiej
Prucnal – saksofon altowy, Dominik
Wania – fortepian, Maciej Adamczak
– kontrabas, Dawid Fortuna – perkusja, gościnnie zagrał z nimi Robert
Majewski. Wracając do początku
to tegoroczny Jazz otworzył Robert
Lenert Quartet, bluesowo-jazzową
wariacją. Znów w Kolbuszowej

usłyszeliśmy oryginalnie brzmiącą
harmonijkę lidera zespołu. Grupa
wystąpiła w składzie: Robert Lenert
– harmonijka, Grzegorz Przepióra instrumenty klawiszowe, Stanisław
Grela – gitara, Andrzej Serafin - instrumenty klawiszowe i perkusyjne.
Mityng trębacza nie mógł obyć się
bez mistrza tego instrumentu Roberta Majewskiego w składzie rewelacyjnego Trio4Chet z Michałem
Tokajem na fortepianie i Sławomirem
Kurkiewiczem na kontrabasie. Nie
mogło być inaczej, gdyż prawdziwy jazz nad delikatnie swingującym
Nilem usłyszeliśmy w 2004 roku
w wykonaniu ojca Roberta, Henryka
Majewskiego. Festiwal w tym roku
podsumował Paweł Steczkowski &
Teuta Project, zabrzmiało bardzo
etno-jazzowo. Lider zgromadził
świetnych muzyków, zaangażował do
grania Tomasza Kudyka, oczywiście
w kompozycji Jana Kudyka. W występie udział wzięli również świetni
jazzmani: Paweł Steczkowski – lirka
korbowa, fujary, handpany, generatory, theremin, wystąpili z nim Adam

Lemańczyk – syntezatrory, instrumenty klawiszowe, Jacek Mielcarek
– saksofony, klarnet, duduk, Bartek
Wanceki – gitary, Kuba Mielcarek
– kontrabas, Grzegorz Daroń – perkusja. Atrakcyjność koncertu podniosło alegoryczne malarstwo Rafała
Zawistowskiego. Koncert zostawił
nie tylko wielce usatysfakcjonowaną publiczność, materiał filmowy,
ale również oddającą doskonale jego
charakter wizję artystyczną w wykonaniu świetnego artysty. Ciągle
niezaspokojony i niespokojny mistrz
kreacji artystycznych Paweł Steczkowski ma zamiar wykorzystać
nagranie do montażu autorskiego
filmu o jazzie, folku i folklorze. Wydarzenie poprowadziła niestrudzona
propagatorka jazzu, redaktor Elżbieta
Lewicka. Wszystkich, którzy przegapili tegoroczny jazz informujemy, że
koncert nadal jest dostępny na stronie
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Zapraszamy do
obejrzenia! Prestiżu wydarzeniu muzycznemu od lat dodaje Honorowy
Patronat Marszałka Województwa
Podkarpackiego Władysława Ortyla.
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Podpisano list intencyjny ws. Powołania Muzeum
Bł. Ks. J. Popiełuszki w Okopach
List intencyjny ws. powołania Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podpisali w czwartek 25 czerwca 2020 r. brat księdza, Józef Popiełuszko, wiceprezes Fundacji im. ks. Jerzego
Popiełuszki ,,Dobro” i dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.
Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła
się w siedzibie MKiDN w Warszawie w obecności
m.in. wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.
,,Dziś mamy przyjemność uczestniczyć w uroczystości podpisania listu intencyjnego dot. powołania
kolejnej instytucji, bardzo ważnej na mapie polskiej pamięci, Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”- powiedział minister
kultury. Jak dodał, ,,nikomu nie trzeba tłumaczyć,
jak ważna postacią w polskiej historii był Jerzy
Popiełuszko”. Podkreślił, że ks. Popiełuszko był
człowiekiem, którego dewizą było: ,,zło dobrem
zwyciężaj”. ,,To powinniśmy sobie zawsze powtarzać, bo ksiądz Popiełuszko tę dewizę realizował
przez całe życie i za tę dewizę realizował przez
całe życie i za tę dewizę także poświęcił życie”przypomniał minister kultury. Gliński wskazał,
że ,,idea organizowania instytucji muzealnych
w miejscu, które pamięta bohatera, w miejscu
urodzin ks. Jerzego Popiełuszki w tym wypadku,
ale w ogóle idea organizowania muzeum, które są
związane z miejscem, z otoczeniem, z artefaktami,
z konkretami historycznymi, to jest idea dobra, bo
ona dobrze oddziałuje na wyobraźnię, na nasze
zmysły poznawcze”. Ocenił, że to jest coś ,,zawsze
bardzo ciekawego, żeby udać się do tego miejsca,
w którym coś istotnego się stało, albo ktoś np.
wychowywał”.
Podkreślił, że ks. Popiełuszko ,,symbolizuje ofiary terroru PRL-lowskiego”. A o tym trzeba też
pamiętać, że czas PRL-u to był także czas terroru,
czas nieludzki i pamięć jest ważna w tym aspekcie,
ponieważ żyjąc w demokracji, wolności bardzo
często zapomnimy o tych najważniejszych wyborach, a czasami były to wybory pomiędzy życiem,
a śmiercią”- mówił wicepremier Gliński.
Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosiecki powiedział, że ,,ten list intencyjny rozpoczyna okres projektowania, podejmowania decyzji inwestycyjnych”. Wyraził nadzieję, że jeszcze
w tej kadencji sejmiku województwa, która trwa
do 2023r., muzeum zostanie otwarte. ,,Jako mieszkańcy Podlasia i z całej Polski powinniśmy dbać
o pamięć o błogosławionym ks. Jerzym. O jego
historii powinni wiedzieć nie tylko mieszkańcy
całego świata. To wspaniały człowiek i wielki patriota, dlatego jesteśmy winni mu pamięć i powinniśmy głosić to, co mówił, bo to jest nasz narodowy
bohater” – dodał.

Warszawa, 25.06.2020. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (C), brat
ks. Jerzego Józef Popiełuszko (2L), marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki (2P), Bogdan
Romaniuk (1L) podczas uroczystości, 25 bm. w MKiDN w Warszawie, podpisania listu intencyjnego
ws. powołania Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach-Oddziału Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku. (mr) PAP/Mateusz Marek
Brat księdza Jerzego, Józef Popiełuszko, wyraził
wdzięczność za zaangażowanie i pomoc ministrowi kultury, marszałkowi województwa podlaskiego
i burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady Fundacji ,,Dobro” Bogdanowi Romaniukowi – Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
w Hucie Komorowskiej.
Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Waldemar Wilczewski przypomniał, że ,,to na Podlasiu w Okopach rodziło się powołanie księdza
Popiełuszki”. ,,Każde miejsce nadaje człowiekowi
kształt, każde, w którym się obraca, w którym
przebywa, tak samo kształt ks. Popiełuszce nadawało jej najbliższe otoczenie, najpierw te właśnie
w Okopach, z których jako 19-latek wyjechał na
studia do Warszawy” – mówił. Według Wilczewskiego ,,dzisiejszy list intencyjny kieruje ks. Popiełuszkę na nowo do rodzinnego domu.
Wyraził przekonanie, że ,,jest to szczególnie ważne
wydarzenie dla mieszkańców Podlasia, regionu,
z którego ks. Popiełuszko wyruszył na pełnienie
swojej misji, zakończonej tragicznie, jednak zwycięskiej, bo pamięć o ks. Popiełuszce żyje w całej
Polsce”. Mam nadzieję, że Muzeum ks. Jerzego
Popiełuszki w Okopach przyczyni się do tego, że
ta pamięć będzie bardzo szeroko promieniowała”podkreślił.
MKiDN podało, że celem Muzeum będzie ,,gro-

madzenie, przechowanie, opracowanie i udostępnienie materiałów związanych z życiem działalnością i spuścizną błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki oraz prowadzenie badań naukowych
i działań edukacyjnych poświęconych czasom życia ks. Jerzego Popiełuszki”. (PAP).
autor Olga Łozińska, Katarzyna
Krzykowska
h t t p s : / / w w w. p a p . p l / a k t u a l n o s c i / n e w s%2C669522%2Cpodpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach
h t t p s : / / w w w. p a p . p l / a k t u a l n o s c i / n e w s%2C669522%2Cpodpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach,193715.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach,193715.html
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
CZAS NA RYBKI...

KOCHANY TATO - ZACZNĘ ZWYCZAJNIE, ŻE Z TOBĄ
W DOMU ZAWSZE JEST FAJNIE!

Przedszkolaki wykonały przepiękną laurkę – serce z okazji Dnia Taty.

NASZE ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM…

Wspólne zabawy w ogródku przedszkolnym.

PLANUJEMY WAKACJE.
NA POCZĄTEK WYRUSZAMY NAD MORZE...

Wyruszamy nad morze…

🐟🐠🐡

Rybka, która spełnia wszystkie marzenia…

ROBIMY WESOŁE KAKTUSY

🌵

Robimy wesołe kaktusy…

MYSZKA - ETUI NA NOŻYCZKI

✂✂✂

Udało nam się wykonać Myszkę jako etui na nożyczki.
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WYBRALIŚMY SIĘ NA BEZLUDNĄ WYSPĘ

Tym razem wybraliśmy się na bezludną wyspę.

😃

7
KOMU LODY? KOMU?

Lody – praca plastyczna na upalne dni.

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO!
Ten rok dla wszystkich i dla każdego z osobna był rokiem szczególnym, którego nie zapomnimy.

Uroczysta Msza Św. z okazji zakończenia roku przedszkolnego w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.
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„Szczególne słowa podziękowania należą się Czcigodnej Siostrze Dyrektor
Bożence; Szanownym Paniom: Ani,
Agnieszce, Mirosławie, Teresie i Lucynce za wszystko, co każdego dnia robiły
dla naszych dzieci. Jesteśmy wdzięczni
za każdą pogodną chwilę, za każdy
uśmiech, dobrą radę i pochwałę. Za
ogromne wsparcie i wskazywanie właściwej drogi. Serdecznie dziękujemy za
wyzwalanie pragnień, zdolności, troskę,
wielkie serce i oddanie. Za te wspólne
drogi i ścieżki najpierw „przedeptane”,
potem przebyte, za mądrość i jeszcze raz
za ogromne SERCE – jeszcze raz dziękujemy.”
Absolwenci przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej
po raz kolejny w projekcie ERASMUS+

Szansa na zdobycie międzynarodowego
doświadczenia zawodowego!

Miło nam poinformować, że w konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję w ramach programu Erasmus+ Zespół Szkół
Technicznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 113 654 € na kolejny projekt pt. „Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego”.
Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022
i jego głównym celem jest zdobycie doświadczenia
zawodowego gwarantującego dostęp do nowoczesnych technologii, podniesienie kompetencji
językowych oraz zapoznanie się z europejskimi standardami ekologicznego funkcjonowania
szwedzkich i austriackich przedsiębiorstw.
W projekcie weźmie udział 45 uczniów naszej szkoły. Uczniowie uczący się w zawodzie
technik hotelarstwa wyjadą na 4-tygodniowe
praktyki do Pensjonatu Imbachhorn w Austrii.
Natomiast uczniowie uczący się w zawodzie
technik logistyk, technik informatyk, technik bu-

downictwa oraz technik usług fryzjerskich odbędą
3-tygodniowe staże zawodowe w Szwecji.
Zagraniczne staże zawodowe to wyjątkowa
szansa na:
-podniesienie kompetencji języka angielskiego
zawodowego, jako nieodłącznego elementu poruszania się po europejskim rynku,
-wykorzystanie nabytej w szkole wiedzy teoretycznej w praktyce w naturalnych warunkach, co
da kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
-zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy,
-poznanie tradycji i kultury krajów goszczących,

Pani

-zwiększenie tolerancji, otwartości i wrażliwości
międzykulturowej,
-nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz
przeżycie niezapomnianych chwil.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie już
od września 2020 r. uczniów naszej szkoły oraz
wszystkich tych, którzy pragną dołączyć do naszej
społeczności po szkole podstawowej.
Zespół ds. projektów europejskich:
Dyrektor Szkoły Grażyna Pełka
Bożena Twardowska
Anna Korbecka
Robert Serafin

Pani

Magdalenie Kornak

Marii Nowakowskiej

Nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Domatkowie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

MĘŻA

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Nr 322

przegląd KOLBUSZOWSKI

9

przegląd KOLBUSZOWSKI

10

Nr 322

Sukces ZSA-E w Weryni
- 114 534 EURO na kształcenie zawodowe!

Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych to nowoczesna placówka, w której uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę zawodową
oraz ogólnokształcącą, a także rozwija swoje pasje. Szkoła organizuje, zarówno krajowe jak i zagraniczne praktyki zawodowe. Od
wielu lat pozyskuje unijne środki finansowe na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej.
Uczestnictwo w programach unijnych pomaga
zdobyć uczniom doświadczenie zawodowe, poszerzyć kompetencje językowe oraz poznać dziedzictwo kulturowe innych krajów. Dyrektor szkoły
Zbigniew Bogacz posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, realizowaniu i rozliczaniu
projektów, realizowanych w ramach programu
Erasmus+ oraz POWER. Do tej pory wszystkie
projekty otrzymywały pozytywną ocenę. I tym
razem udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 114 534 EURO na kolejny projekt mobilności pt. Europejskie Praktyki Zawodowe w ramach
programu Erasmus+.

Placówka kładzie szczególny nacisk na przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy, zarówno
w Polsce jak i w państwach Unii Europejskiej. To
nas wyróżnia! Jesteśmy profesjonalistami i kształcimy w oparciu o europejskie standardy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że znaleźliśmy się na 84.
miejscu w konkursie ogłoszonym przez Narodową
Agencję Erasmus Plus. Łącznie w tym konkursie
uczestniczyło 1035 szkół z całej Polski.

micznych, technik architektury krajobrazu, monter
sieci i instalacji sanitarnych oraz kucharz. Wyjadą
oni na trzytygodniową praktykę zawodową do
Włoch, Niemiec oraz Irlandii.

W projekcie weźmie udział 48 uczniów, kształcących się w zawodzie: technik ekonomista, technik
rachunkowości, technik żywienia i usług gastrono-

ZSAE Werynia

Szkoła jest również w trakcie realizacji innego
projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”
(39 uczniów również od nowego roku szkolnego
będzie odbywać praktyki zawodowe w Hiszpanii
w Walencji).

OGŁOSZENIE O UTRUDNIENIACH W RUCHU
NA UL. PARKOWEJ W KOLBUSZOWEJ

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 13 lipca 2020 r. wykonywane są prace na ul. Parkowej w Kolbuszowej w ramach
zadania: Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą
realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa
Inwestycja realizowana jest dzięki współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach dwóch projektów:
1) Projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych
w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji
zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” (zwanym dalej „RPO”) – w ramach 6.3 Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020 na podstawie Umowy
numer RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

2) Projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni
na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na podstawie Umowy numer POIS.02.05.00-00-0020/18-00.

Wykonawcą prac jest Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz
z siedzibą: Zielonka 39A, 36-130 Raniżów.
Osobą odpowiedzialną do kontaktu z ramienia wykonawcy jest: Roman
Petejko – Kierownik Robót, tel. 500 219 563.
Roboty będą prowadzone przy zamkniętym ruchu. Wykonawca ma obowiązek
z wyprzedzeniem poinformować właścicieli lokali znajdujących się o obrębie
robót o terminie wystąpienia utrudnień. Dopuszczony zostanie dojazd do posesji i zaopatrzenia znajdujących się na zamkniętym odcinku drogi, jak również
przejazd pojazdów służb ratowniczych, służb miejskich, pojazdów budowy
oraz pojazdów mających indywidualne zezwolenie kierownika budowy.
Przewidywany termin zakończenia robót do dnia 15 grudnia 2020r.
Szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dostępny
będzie do wglądu u kierownika budowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
Przejście do sklepu zielarsko-medycznego i rehabilitacji jest możliwe przez
wyznaczone do tego celu miejsce od strony drogi krajowej, przez Ogródek
Jordanowski.

przegląd KOLBUSZOWSKI
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„Znikające obrazy Podkarpacia…?”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Mielecka Grupa Fotograficzna zapraszają na wystawę „Znikające obrazy Podkarpacia…?”. Zdjęcia można będzie obejrzeć w niezwykłej przestrzeni – skansenowskim spichlerzu z Bidzin.

Andrzej Tarka – rzeźbiarz z Roztok. Fot. Agnieszka Piekarska
Podkarpacie to magiczna kraina. Istnieją tu niezwykłe miejsca, wyjątkowi ludzie, tradycyjne
rzemiosła i autentyczna twórczość ludowa – czyli
cudowne wartości tworzące jego unikatowość.
To wspaniałe dziedzictwo, jeszcze do niedawna
chowane pod korcem, dziś znów jaśnieje pięknym
blaskiem.
Zapraszamy na fotograficzną wyprawę do tych
czarownych miejsc, gdzie ludzie, ich zawody i pasje oraz otaczające przedmioty tworzą niepowtarzalny podkarpacki klimat. Każde z prezentowanych zdjęć to oddzielna historia, niejednokrotnie
bardzo długa.
Z tego nieprzebranego bogactwa zostały wybrane
najbardziej wyjątkowe obrazy. Każda fotografia to intymny i fascynujący fragment określonej
rzeczywistości. Każda może, ale nie musi być
tytułowym „znikającym obrazem Podkarpacia”,
które jako region geograficzny znacznie wykracza
poza granice województwa. Dlatego też swoje
poszukiwania podkarpackiej unikatowości człon-

kowie grupy rozszerzyli nieznacznie, obejmując
nimi część Beskidu Niskiego.
Na wystawie swoje prace pokazują: Agnieszka
Piekarska, Ewelina Harchut, Jakub Soja, Łukasz
Gurdak i Tadeusz Talarek.
Wystawa jest czynna od 25 lipca 2020 r. w godzinach otwarcia skansenu, czyli w dni powszednie
w godz. 9.00-16.00, w soboty w godz. 10.00-17.00
oraz w niedziele i święta w godz. 10.00-18.00.

ŻYCIE
Życie za co cię kochamy,
Jeżeli do powiedzenia
Nic nie mamy
Sterujesz nami
Jak wytrwały żeglarz
Wyznaczasz azymut
Drogę pokazujesz
Rozbijasz łupinkę
Doczesnego życia
Ciskasz na nią gromy
Rozbijasz falami
Potem życie, ironicznie pytasz
Jesteś jeszcze cały?

Lucyna Kwaśnik
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Prace remontowe przy SP nr 1

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej prowadzone są prace remontowe realizowane w ramach Programu „Sportowa
Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
Na szkolnym boisku wielofunkcyjnym wymieniana jest nawierzchnia oraz montowane są nowe
bramki do piłki ręcznej i piłkochwyty. Wykonawcą
zadania jest firma P.P.U.H. Aria Jan Madera z Hyżnego. Wartość inwestycji to 212 957,76 zł.
Prace rozpoczęły się również na zapleczu sanitarno-sportowym szkoły. Zostaną tam wykonane
nowe instalacje wewnętrzne, powstaną ścianki
działowe i zamontowane drzwi wewnętrzne. Pomieszczenie WC będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego

zadania wyremontowana zostanie także szkolna
sala gimnastyczna. Wykonawcą inwestycji jest
Firma Budowlana Solid-Bud Bartłomieja Petejko
z Cmolasu. Koszt całego zadania to 263 503,11 zł.
Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest
na koniec września.
Na wyżej wspomniane zadania realizowane przy
Szkole Podstawowej nr 1 oraz na poprawę infrastruktury technicznej w Szkole Podstawowej
w Kupnie ( budowa oświetlenia boiska sportowego
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali

gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza sportowego) gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 332 tys. zł pochodzące ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Przypominamy również, że w ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 1 została wyposażona w windę
o wymiarach wewnętrznych 1,4m na 1,1m. Koszt
budowy platformy dla osób niepełnosprawnych
wyniósł 344 253, 05 zł, z czego dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych stanowiło 126 300,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z kilku źródeł:
• 300 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• 10 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,

• 234 317 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
• 200 000 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
• 99 463 zł z budżetu Gminy Kolbuszowa.

Jednostka
OSP
Kolbuszowa
Dolna
otrzymała
nowy wóz
strażacki

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Dolnej do akcji
mogą już wyruszać nowym wozem strażackim. Jednostka została wyposażona
w średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z napędem 4x4.
Do Urzędu Miejskiego w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu wpłynęła
jedna oferta od firmy Moto-Truck z Kielc. Całkowity koszt fabrycznie nowego pojazdu wyniósł
843 780 zł.

przegląd KOLBUSZOWSKI
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Budowa chodnika w Zarębkach

W połowie lipca rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Zarębkach w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
Zarębki-Dubas-Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00 do km 2+606,88 w miejscowości Zarębki”. Wykonawcą
inwestycji jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej.
Zakres prac obejmuje:
• Budowę chodnika o długości 811 m o nawierzchni z kostki brukowej, o szerokości 1,5 m
wzdłuż drogi gminnej oraz szerokości 2,0 m na
skrzyżowaniu z drogą powiatową,
• odwodnienie korpusu drogowego:
• przedłużenie na długości chodnika istniejących

przepustów na skrzyżowaniu z drogą powiatową
wraz z wykonaniem ścianek czołowych,
• wykonanie studni rewizyjnej,
• wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejących rowów przydrożnych,
• wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi na
skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Całkowita wartość projektu: 299 945,22 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 179 967,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania: koniec
sierpnia br.

Ponad 3 miliony zł dla Gminy Kolbuszowa!

Starania Burmistrza Kolbuszowej od czasu wprowadzenia stanu epidemii o dodatkowe środki finansowe do budżetu gminy
nie poszły na marne. W dniu 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej wręczone zostały bony inwestycyjne dla
samorządów powiatu kolbuszowskiego pochodzące ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wysokość otrzymanego wsparcia dla Gminy Kolbuszowa wyniosła 3 360 004 zł.

fot. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
Bon inwestycyjny Burmistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie wręczył Poseł na Sejm RP Zbigniew
Chmielowiec. Panu Posłowi serdecznie dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu dotacji.

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI
W tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się spotkanie ze Skarbnikiem
Kolbuszowej i Kierownikami Referatów, pod-

czas którego Burmistrz Kolbuszowej przekazał
informację o otrzymaniu rządowego wsparcia
i podziękował pracownikom za zaangażowanie
w pozyskiwaniu dotacji.

14
Przyznane środki mogą być wykorzystane na
inwestycje i zakupy inwestycyjne, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności, w tym
jako wkład własny do projektów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Na terenie gminy Kolbuszowa realizowane są następujące projekty współfinansowane
ze środków unijnych, na które planuje się przeznaczyć otrzymaną dotację:

przegląd KOLBUSZOWSKI
• Projekt dot. rewitalizacji miasta Kolbuszowa pn.
„„Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie
nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym
terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia”.
• Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii
kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”,
• Projekt „Poprawa jakości środowiska poprzez

Nr 322
rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”.
Obecnie trwają również przygotowania do złożenia
wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o pozyskanie środków finansowych na
funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Seniora
przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej. Przypominamy, że prace przy budowie dziennego domu dla
osób starszych rozpoczęły się w maju br.

Gmina ponownie pozyskała środki na zakup
sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania

Gmina Kolbuszowa po raz drugi pozyskała środki na wyposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy niezbędny do
prowadzenia zdalnych lekcji. Otrzymane wsparcie z programu „Zdalna Szkoła +” dedykowane jest dla najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów- w szczególności z rodzin wielodzietnych (3+).
Tym razem naszej gminie przyznano grant w wysokości 114 995,16 zł na zakup co najmniej 49
nowych laptopów. Podobnie jak miało to miejsce
w poprzednim projekcie grantowym pn. „Zdalna

Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiony
sprzęt trafi bezpośrednio do placówek prowadzo-

nych przez Gminę Kolbuszowa, a następnie zostanie rozdysponowany nauczycielom i uczniom.
Działanie realizowane jest w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
„Zdalna szkoła+”.

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

W Urzędzie
Miejskim
w Kolbuszowej
zapłacisz
należności
bezgotówkowo!

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że istnieje możliwość dokonywania wpłat w kasach
tutejszego urzędu w formie bezgotówkowej za
pomocą dostępnych terminali płatniczych.
Zapraszamy do korzystania z tej formy płatności.

■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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RADA
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STAROSTWO
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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

Wsparcie dla samorządów

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego oraz Samorządy Gminne otrzymały czeki, w ramach których będą mogły realizować
najpilniejsze zadania. W naszym powiecie fundusze te wynoszą ponad 8 mln zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych
– to właśnie z tego źródła pochodzić
będą środki pomocowe dla poszczególnych jednostek samorządowych.
Jak wyjaśniał podczas Konwentu
Starosty, Burmistrza oraz Wójtów
Powiatu Kolbuszowskiego, który
odbył się w czwartek (25 czerwca),
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec,
fundusze te będą mogły być przeznaczone na bliskie ludziom inwestycje,
tj. m.in. remonty szkół i przedszkoli,
inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także
inne niezbędne lokalne działania.

DOTACJE DLA GMIN,
POWIATÓW I MIAST
Fundusz Inwestycji Samorządowych
to środki przeznaczone na dotacje dla
gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln.
Łącznie w skali całego kraju to aż 6
miliardów złotych (5 mld dla gmin
i miast na prawach powiatu i 1 mld
dla powiatów ziemskich). W sytuacji,
gdy wiele gmin i powiatów boryka
się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla
samorządów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu
trafi do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu
wspiera zarówno duże miasta, jak
i najmniejsze miejscowości. Kwoty
dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków
majątkowych i zamożności gmin
i powiatów. Źródłem finansowania
projektu jest Fundusz COVID-19.
Wsparcie jest bezzwrotne.

MAKSYMALNE WSPARCIE,
NA JAKIE MOGĄ LICZYĆ
SAMORZĄDOWCY Z ZIEMI
KOLBUSZOWSKIEJ
WYNOSZĄ:
- Powiat Kolbuszowski – 1 166 741 zł
- Gmina Kolbuszowa – 3 360 004 zł
- Gmina Raniżów – 1 161 276 zł
- Gmina Majdan Królewski – 990 649 zł
- Gmina Cmolas – 638 379 zł
- Gmina Dzikowiec – 565 328 zł
- Gmina Niwiska – 500 000 zł
Opr. B. Żarkowska

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego może liczyć na wsparcie wynoszące Łącznie samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego otrzymają pomoc finansową
wynoszącą ponad 8 mln zł
ponad mln zł. Fot. B. Żarkowska

Pomoc dla gminy Markowa

Radni Rady Powiatu w Kolbuszowej podjęli uchwałę, w ślad za którą do poszkodowanej w wyniku gwałtownych opadów deszczu gminy Markowa trafi pomoc finansowa.
Uchwała o przekazaniu pomocy podjęta została przez radnych podczas
Sesji Rady Powiatu, która odbyła się
w czwartek (16 lipca). Ich decyzją do
poszkodowanej przez ulewne deszcze gminy trafi 30 tys. zł. Fundusze
przeznaczone zostaną na odbudowę
i naprawę zniszczonej infrastruktury
komunalnej.

Gmina Markowa znajduje się w powiecie łańcuckim. W czerwcu tego
roku teren ten nawiedziły gwałtowne
burze i silne opady deszczu. Doszło
do podtopień budynków mieszkalnych, zniszczona została infrastruktura drogowa oraz komunalna.
B. Żarkowska
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Będzie bezpieczniej

W Lipnicy trwa budowa nowego odcinka chodnika. Deptak pojawi się na długości prawie jednego kilometra. Z pewnością
realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tej miejscowości.
Inwestycja w Lipnicy realizowana
jest w ramach środków Państwowego
Funduszu Celowego - Fundusz Dróg
Samorządowych. Zadanie obejmuje
budowę chodnika dla pieszych na
długości 819 m. Mowa o odcinku,
rozpoczynającym się od obecnego
starego chodnika (w Zagrodach)
aż do dawnej zlewni mleka. Koszt
tej inwestycji wyniesie 568 517 zł,
z czego dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych stanowi 70
proc. zadania, pozostałe 30 proc. to
wkład gminy Dzikowiec.
B. Żarkowska
W Lipnicy trwa budowa chodnika.

Nowa droga w Lipnicy

Ponad jednokilometrowy odcinek drogi powiatowej Lipnica - Dzikowiec - Widełka został odremontowany. Jezdnia jest wygładzona i poszerzona.
Inwestycja, jaka była prowadzona
przy drodze powiatowej w Lipnicy
odbywała się w ramach środków
Państwowego Funduszu Celowego
- Fundusz Dróg Samorządowych.
To właśnie z tego źródła Samorząd
Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał
fundusze na realizację tego zadania 162 447 zł. Koszt inwestycji zamknął
się w kwocie wynoszącej 232 067 zł,
z czego 30 proc. stanowiło wsparcie
gminy Dzikowiec.
B. Żarkowska
Droga powiatowa na odcinku pomiędzy Lipnicą a Dzikowcem już została
odremontowana. Fot. B. Żarkowska

Trwa budowa chodnika w Mechowcu

W Mechowcu rozpoczęła się budowa chodnika. Inwestycja realizowana jest w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Ekipa budowlana już jest na placu
budowy i zajmuje się przygotowaniem nawierzchni. W ramach tego zadania wybudowany zostanie chodnik
na długości 670 metrów (od skrzyżowania w stronę Płazówki do końca
zabudowań). Koszt zadania wyniesie
336 725 zł. Inwestycja w 30 proc.
pokryta zostanie przez Samorząd
Gminy Dzikowiec.
B. Żarkowska
Nowy deptak dla pieszych wybudowany zostanie w Mechowcu. Fot. B.
Żarkowska
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Wotum zaufania i absolutorium
dla Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego 15 głosami „za”, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok poprzedzony został
wnikliwą analizą:
- sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kolbuszowskiego za 2019
rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu
- sprawozdania finansowego Powiatu
Kolbuszowskiego za 2019 rok
- informacji o stanie mienia Powiatu
Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Ponadto radni zapoznali się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kolbuszowej, której przewodniczy Roman Petejko oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zarówno Komisja jak i RIO nie mieli
uwag do realizacji ubiegłorocznego budżetu. – Był to budżet dobry

– podkreślił przewodniczący Petejko. - Dziękuję panu Staroście, który
stoi na czele Zarządu, pani skarbnik
oraz wszystkim pracownikom, którzy
przyczynili do sprawnej realizacji budżetu – dodał. Uwag nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa,
która wydała pozytywną opinię w tej
sprawie.
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podziękował w imieniu własnym
oraz Zarządu za zaufanie, jakim radni obdarzyli Zarząd. - Cieszy nas to
ogromnie – podkreślił. Jednocześnie
zaznaczył, że wnioski o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
składane przez Powiat Kolbuszowski w zdecydowanej większości są
rozpatrywane pozytywnie. To jest
budujące. Starosta podziękował całej załodze Starostwa Powiatowego,

Wyrazy głębokiego współczucia
dla

Iwony Kwaśnik
Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
z powodu śmierci

TATY
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, 15 głosami „za”, otrzymał wotum zaufania
oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za
2019 rok. Fot. B. Żarkowska
pracownikom Wydziału Budżetowo-Finansowego za sprawną realizację
projektów.
- Dziękuję także wszystkim jednostkom, będącym w Starostwie za to,
że pracują na rzecz mieszkańców.

Dziękuję Radzie Powiatu oraz komisjom za owocną współpracę. Słowa
podziękowania składam wszystkim
za wspólną pracę na rzecz rozwoju
Powiatu Kolbuszowskiego – dodał.
Barbara Żarkowska

Wygodne parkowanie
pod urzędem

Mieszkańcy, udający się do Powiatowego Urzędu Pracy
w Kolbuszowej mogą, bez większych przeszkód, zaparkować tuż
obok tej instytucji. Wysoki krawężnik, utrudniający wjazd na
parking został zniwelowany.
Dzięki temu zabiegowi wjazd samochodem na miejsca parkingowe,
usytuowane bezpośrednio przed
urzędem pracy jest znacznie łatwiej-

szy. Zadanie to zrealizowane zostało
przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej i kosztowało 51 451
zł.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla

Bernadety Kamińskiej
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
z powodu śmierci

TATY
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

B. Żarkowska
Zaparkowanie przy Powiatowym Urzędzie Pracy jest teraz znacznie łatwiejsze.
Fot. B. Żarkowska
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W Mazurach powstanie
Podwórko Talentów NIVEA

27 868 głosów – tyle wystarczyło, aby zrealizować marzenia mazurskich dzieci i ich rodziców. Receptą na sukces była pełna
mobilizacja, wytrwałość oraz szerokie grono przyjaciół.
Niewielka wieś Mazury w gminie Raniżów. Liczy
kilkaset mieszkańców. I to właśnie w tej miejscowości znalazła się grupa osób, która za cel powzięła stworzenie profesjonalnego placu zabaw.
Budowa takiego miejsca wiąże się z kosztami,
dlatego też przedsiębiorczy mieszkańcy postanowili znaleźć inne rozwiązanie. Przystąpili do
ogólnopolskiego konkursu na Podwórko Talentów
NIVEA. Zasady były tu bardzo proste – należało
się zgłosić, a następnie, za pomocą internetu, codziennie od 22 maja do 24 czerwca oddawać swój
głos. Potrzebna była pełna mobilizacja, ponieważ
o Podwórko Talentów walczyło aż 161 instytucji
z całej Polski w grupie miejscowości do 20 000
mieszkańców.

DOJRZAŁA DECYZJA
Decyzja o przystąpieniu do konkursu dojrzewała
długo, już od marca tego roku. Trzeba było przekonać do tego karkołomnego pomysłu wielu ludzi,
przede wszystkim rodziców, nauczycieli, różne
organizacje, wreszcie całą społeczność. - Wielu
nie dowierzało, że tak mała wioska może mieć
szanse w ogólnopolskim konkursie głosowania,
więc przekonywaliśmy stopniowo – opowiada
Maria Zawada, koordynatorka akcji. - Najpierw
znaleźliśmy kilku rodziców, którym pomysł się
od razu spodobał, potem przekonywaliśmy kolejne
osoby, następnie każdy próbował uzyskać wsparcie
wśród swoich znajomych i rodziny, by w ten sposób pozyskać jak najwięcej sojuszników. Okazało
się, że w głosowanie zaangażowała się cała nasza
wiejska społeczność, rodzice, nauczyciele, młodzież, organizacje, ale też mieszkańcy sąsiednich

miejscowości z gminy Raniżów - tu serdecznie
dziękujemy szczególnie mieszkańcom sąsiednich
Korczowisk za piękną organizację głosowania
oraz gminom ościennym. Pomoc w głosowaniu
płynęła także od pracowników różnych instytucji, np. Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej,
czy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie. Kto tylko mógł, głosował i zachęcał do głosowania swoich znajomych i rodzinę.
Głosowanie było ogromnym przedsięwzięciem,
z dopracowaną organizacją i dobrą promocją, co
zapewne było kluczem do sukcesu – mówi pani
Maria. - W trakcie głosowania na bieżąco staraliśmy się mobilizować i dyscyplinować mieszkańców do głosowania, co zostało przypieczętowane
pięknym wynikiem ostatecznego rankingu – dodaje
z radością.

EKSCYTUJĄCA KOŃCÓWKA
Na portalu społecznościowym Facebook utworzony został specjalny profil, za pomocą którego
zachęcano znajomych i sympatyków do oddawania głosu na mazurski plac zabaw. Ostatnie dni
głosowania były bardzo ekscytujące, ponieważ
liczba głosów, znajdujących się w czołówce miejscowości była bardzo wyrównana. – Bardzo dużo
nerwów i stresu kosztowała nas końcówka głosowania. Obawialiśmy się jaki będzie ostateczny
wynik. Dużo wysiłku włożyliśmy w powodzenie
tej akcji i chcieliśmy zakończyć ją z sukcesem mówi Maria Zawada, koordynatorka akcji. Jak się
okazało trud i pełne zaangażowanie wielu osób
pozwoliło na zwycięstwo. – Aktualnie jesteśmy na

etapie kompletowania dokumentacji i już wkrótce
nastąpi realizacja zadania – dodaje Maria Zawada.

DZIĘKUJEMY!!!
Nowy plac powstanie przy Szkole Podstawowej
im. Gen. B. Kwiatkowskiego. – Do tej pory brakowało w naszej miejscowości takiego miejsca
zabaw – mówi pani Maria. – Dlatego też społeczność wsi Mazury składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wspierali nas w głosowaniu.
Dziękujemy za każdy oddany głos, ale też za piękną mobilizację i sprawną organizację, za wspólne
przeżywanie lepszych i gorszych codziennych
wyników głosowania, za podpowiedzi co można
jeszcze zrobić, za kibicowanie powodzeniu tej
akcji. Akcja głosowania ze względu na ogromne
zaangażowanie tak wielu osób i instytucji była już
sama w sobie wielkim naszym sukcesem. W tak
licznej drużynie jest ogromna siła i moc wygrywania!

ZAPRASZAMY!!!
Obecnie oczekujemy na realizację pięknej inwestycji przez Firmę NIVEA, a ma to nastąpić już
niebawem. Wówczas wszystkie dzieci z rodzicami
z wszystkich okolicznych miejscowości, z całego
powiatu kolbuszowskiego i okolic, zaprosimy do
zabawy na Podwórku Talentów NIVEA w Mazurach, Jeszcze raz dziękuję każdemu, kto zaangażował się w to zadanie. Dziękuję panu Staroście
za okazane wsparcie i każdej osobie, która oddała
swój głos – podkreśla pani Maria. Jak dodaje nasza
rozmówczyni budowa placu zabaw ma kosztować
ok. 250 tys. zł.
Barbara Żarkowska

Wysokie wyniki uczniów z Weryni

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni mają powody do dumy. Wszystko za sprawą wysokich
wyników potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.
- Nowy rok zaczęliśmy intensywnie i pracowicie
– wspomina nauczyciel Paweł Serafin. W styczniu
uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni przystąpili do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. - Niewątpliwie zawsze wiąże się to z dużym stresem,
gdyż poziom testów jest naprawdę wysoki – mówi
nauczyciel. Wysiłek i zaangażowanie podopiecznych Zbigniewa Bogacza jednak nie poszedł na
marne.
Wszyscy bowiem architekci krajobrazu uzyskali
kwalifikacje, dotyczące organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej

architektury krajobrazu (R.22). Z kolei aż ponad
90% ekonomistów wykazało się zaawansowaną
wiedzą i umiejętnościami w zakresie planowania
i prowadzenia działalności w organizacji (AU.35),
natomiast 77% uczniów zdało egzamin z organizacji żywienia i usług gastronomicznych (T.15).
Wysoka zdawalność jest bez wątpienia efektem
połączenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych
kursach, warsztatach, praktykach zawodowych.
Ekonomiści wykonują prace finansowe, księgowe, kadrowe i płacowe. Realizują działania planistyczne, analityczne i sprawozdawcze. Architekci

krajobrazu umiejętnie dobierają rośliny, tworzą estetyczne kompozycje, projektują ogrody. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych przyrządzają wyszukane
potrawy i serwują je w nietuzinkowy sposób – wylicza nauczyciel Paweł Serafin. - Co więcej, dzięki
zaangażowaniu w realizację projektów unijnych,
wielu naszych uczniów miało także możliwość
zweryfikowania swoich kompetencji zawodowych
oraz umiejętności językowych podczas wyjazdów
zagranicznych do Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej
Brytanii - dodaje.
Opr. B. Żarkowska
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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 ze zm.) 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 sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz Członków Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” Werynia 1,
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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 18.06.2020 r.

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony został
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni: wykaz nieruchomości (pomieszczeń) przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym
położonych w lokalu niemieszkalnym nr 2 w budynku wielofunkcyjnym
po dawnych warsztatach szkolnych, na nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 824/6 położonej przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej, Pomieszczenia przeznaczone są do oddania w najem w trybie
przetargowym celem prowadzenia działań m.in. z zakresu reintegracji
społeczno - zawodowej, poprawy zdolności do zatrudnienia i aktywności
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- z terenu Powiatu Kolbuszowskiego.
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 24.06.2020 r.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Kolbuszowa dnia 16.07.2020 r

UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

AB.6740 .6. 1. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art. 11g ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.1474)

Z A W I A D A M I AM
że w dniu 13.07.2020 r wpłynęło zażalenie na
moje postanowienie znak AB.6740.6.1.2020 z dnia
14.05.2020 r o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalności wydanej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 36-100
Kolbuszowa decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk
- Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach
położonych w Komorowie.
Zażalenie wraz z aktami sprawy znak:
AB.6747.6.1.2020, zostanie przesłane organowi

odwoławczemu w terminie do dnia 20.07.2020 r,
zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r, poz. 256). W myśl ustaleń art. 49 tej ustawy
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Kolbuszowa dnia 20.06.2020 r

UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

AB.6740 .6. 1. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku
z art. 11g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018.1474)

Z A W I A D A M I AM
że w dniu 17.06.2020 r wpłynęło odwołanie od
mojej decyzji Nr D/II/1/2020 z dnia 14.05.2020 r
(znak sprawy: AB.6740.6.1.2020) wydanej dla
Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11
Listopada 10 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa

drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec - Rzochów
- Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach położonych w Komorowie.
Odwołanie wraz z aktami sprawy znak:
AB.6747.6.1.2020, zostanie przesłane organowi
odwoławczemu w terminie do dnia 24.06.2020 r,

zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r, poz. 256). W myśl ustaleń art. 49 tej ustawy
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
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Nr 322

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Kolbuszowa dnia 01.07.2020 r

UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

AB.6740.6.1.2020

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie z art. 17 ust. 1, 2, 3, ą4, 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 1474) i art. 108 ust. 1 i ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2020 r Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr D/II/1/2020 z 14.05.2020 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba od km 21+785 do km 23+638 w miejscowości Komorów

POSTANAWIAM
nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr D/II/1/2020
z 14.05.2020 r o zezwoleniu na realizację inwesty-

cji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr
1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tu-

szowskie - Potrąba od km 21+785 do km 23+638
w miejscowości Komorów.

UZASADNIENIE
Decyzją Nr D/II/1/2020 z 14.05.2020 r Starosta
Kolbuszowski udzielił Zarządowi Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec
- Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba od km 21+785 do km 23+638 w miejscowości
Komorów.
W dniu 29.06.2020 r inwestor: Zarząd Dróg
Powiatowych w Kolbuszowej wnioskiem znak
ZDP.6740.1.2020 zwrócił się do Starosty Kolbuszowskiego o nadanie wyżej wymienionej decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając swój wniosek następującymi argumentami:
Planowana rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162
R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba od km 21+785 do km 23+638
w miejscowości Komorów wpłynie na poprawę
parametrów ruchu i bezpieczeństwo ruchu. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze
w następstwie dostosowania parametrów technicznych drogi do obecnie obowiązujących warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). W obecnym stanie droga nie spełnia warunków technicznych m.in. ze względu na istniejącą szerokość
jezdni oraz poboczy, ponadto ruch pieszych oraz
rowerzystów odbywa się po jezdni. Po realizacji
przedmiotowej inwestycji droga charakteryzować
się będzie klasą „Z” z dwoma pasami ruchu każdy
szerokości 3,0 m (szerokość jezdni 6,0 m) oraz
pobocza utwardzone szerokości 1,0 m, natomiast
ruch pieszych oraz rowerzystów odbywać się będzie poza jezdnią.
Z uwagi na powyższe w skutek realizacji inwe-

stycji bezsprzecznie podniesione zostanie bezpieczeństwo na przedmiotowej drodze. Przedmiotowa
inwestycja usprawni ruch i zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu związanego z dojazdem
miejsc pracy oraz istniejącej zabudowy. Tylko
szybkie zakończenie stosownych procedur administracyjnych umożliwi realizację inwestycji.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa
bezpieczeństwa i warunków ruchu pojazdów, poprawa płynności ruchu oraz uporządkowanie go,
a także poprawa bezpieczeństwa użytkowników
ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.
Podstawą nadania decyzji, od której służy odwołanie rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie
z art. 108 KPA są względy ochrony zdrowia lub
życia ludzkiego albo zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź
też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Za słuszne uznać
należy argumenty wnioskodawcy, że realizacja
inwestycji wpłynie na poprawę parametrów ruchu
i bezpieczeństwo ruchu drogowego - bezpieczeństwo jego użytkowników, szczególnie pieszych
i rowerzystów poprzez przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego poza pas jezdny i finalnie
ruch na tym odcinku usprawni. Bezspornym jest,
że względy ochrony zdrowia lub życia ludzkiego
oraz inny interes społeczny, którym jest realizacja
przedmiotowej inwestycji obligują do jak najszybszego zakończenia procedur administracyjnych
i przystąpienia do realizacji inwestycji.
W myśl ustaleń art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 1474) nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do
niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do
faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie

przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do
rozpoczęcia robót budowlanych.
W związku z powyższym postanowiono o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Kolbuszowskiego Nr D/II/1/2020
z 14.05.2020 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr
1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba od km 21+785 do km 23+638
w miejscowości Komorów.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za
pośrednictwem siedmiu dni od daty jego otrzymania (art. 108 § 2 Kpa).
Otrzymują:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11
Listopada 10
Strony wg rozdzielnika
a/a
Do wiadomości:
Wojewoda Podkarpacki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kolbuszowej

q P O W I AT q R A D A q S TA R O S T W O q

PROMOCJA I KULTURA POWIATU
Z 17 7445 730
E b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku z art.
11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2018 r, poz. 1474)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAW IADAM IA
O WYDANIU DECYZJI NR D/II/4/2020 Z DNIA 23.07.2020 R
(znak sprawy: AB.6740.6.4.2020)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z 20.05.2020 r o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057 R „Koło Kościoła”, na działkach położonych w Hucie
Komorowskiej (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 4. 2020).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 1119, 550, 1127, 573/1, 606, 528, 564/8, 564/6, 554/1;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
547
(podlegająca podziałowi na działki (547/1 i 547/2);
548/1
(podlegająca podziałowi na działki (548/5 i 548/6);
549/2
(podlegająca podziałowi na działki (549/3, 549/4 i 549/5);
1662/2 (podlegająca podziałowi na działki (1662/6 i 1662/7);
569
(podlegająca podziałowi na działki (569/1, 569/2 i 569/3);
570
(podlegająca podziałowi na działki (570/1 i 570/2);
573/2
(podlegająca podziałowi na działki (573/3 i 573/4);
568
(podlegająca podziałowi na działki (568/1 i 568/2);
564/10 (podlegająca podziałowi na działki (564/15 i 564/16);
566
(podlegająca podziałowi na działki (566/1 i 566/2);
567
(podlegająca podziałowi na działki (567/1 i 567/2);
552
(podlegająca podziałowi na działki (552/1 i 552/2);
551
(podlegająca podziałowi na działki (551/1 i 551/2);
1120
(podlegająca podziałowi na działki (1120/1 i 1120/2);

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ Gminy Majdan Królewski:
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1119, 550, 1127, 547/1 (547)*, 548/5 (548/1)*, 549/3 i 549/4 (549/2)*, 1662/6
(1662/2)*, 569/1 i 569/2 (569)*, 570/1 (570) *, 573/3 (573/2)*, 568/1 (568)*,
564/15 (564/10)*, 566/1 (566)*, 567/1 (567)*, 552/1 (552)*, 551/1 (551)*,
1120/1 (1120)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
628, 1662/2, 548/1, 549/2, 1128, 1120, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 564/9,
564/10, 554/2, 567, 549/2.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Kolbuszowa dnia 23.07.2020 r

UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

AB.6740 .6. 3. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) i w związku
z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 r, poz. 1474)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAW IADAM IA

O WYDANIU DECYZJI NR D/II/3/2020 Z DNIA 23.07.2020 R
(znak sprawy: AB.6740.6.3.2020)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z 20.05.2020 r o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Komorowie „Do Kopcia”, na działkach położonych w Komorowie (sygn. sprawy:
AB.6740 .6. 3. 2020).

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 1029;
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II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1032
(podlegająca podziałowi na działki (1032/1 i 1032/2);
1044
(podlegająca podziałowi na działki (1044/1 1044/2);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ Gminy Majdan Królewski:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1032/1 (1032).

Finansowo
EPIDEMIA COVID-19 NIE SŁABNIE.
WYNIKI WYBORÓW BEZ WPŁYWU NA
RYNKI FINANSOWE.
Znowu wzrosła globalna liczba nowo zarejestrowanych przypadków zakażenia koronowirusem.
Wyniosła 237 tys. w porównaniu z 7-dniową średnią 226 tys. Liczba nowych przypadków w USA
ponownie zbliżyła się do 65 tys. i utrzymuje się
na podwyższonym poziomie w innych krajach
obu Ameryk. Wciąż prawie 40 tys. nowych przypadków zakażenia koronowirusem dziennie notują
Indie, nowe ogniska tego wirusa pojawiły się również w Japonii.
W Europie, rekordową liczbę nowych przypadków
odnotowano w Rumunii i Bułgarii (odpowiednio
994 i 325), prawie 1,4 tys. nowych przypadków
zarejestrowano w Hiszpanii. Podwyższona liczba
nowych zakażeń utrzymuje się w Serbii, Czechach,
na Ukrainie i także w Polsce. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 399 nowych przy-

W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1029, 1032, 1044, 1081/1.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

padkach zakażeń, najwięcej w województwach:
śląskim, małopolskim i mazowieckim. Polska
przeprowadza dziennie około 20 tys. testów na
obecność koronowirusa.
Prezydent D. Trump namawia Amerykanów do
noszenia maseczek jeśli nie mogą utrzymać dystansu. Rząd Austrii wprowadzi ponownie obowiązek
noszenia masek w sklepach, bankach i na poczcie
oraz zaostrza kontrole na granicach.
Wybory prezydenckie w Polsce: zwycięstwo Andrzeja Dudy oznacza kontynuację dotychczasowej
polityki. Wg danych PKW wybory prezydenckie
wygrał Andrzej Duda. Uzyskał 51,2% głosów,
zaś Rafał Trzaskowski 48,8% głosów. Reelekcja
prezydenta Dudy oznacza kontynuację obecnej
polityki. To w połączeniu z faktem, że inwestorzy
są od dawna niedoważeni w polskim długu (a więc
ich pozycje w polskich obligacjach są ograniczone) powoduje, że wynik wyborów miał niewielki
wpływ na rynki finansowe.
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

Przygotowania do przebudowy
ul. Handlowej w Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że przygotowuje się do złożenia
wniosku o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych
na przebudowę ul. Handlowej w Kolbuszowej.
Zakres wniosku będzie obejmował remont nawierzchni asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc
parkingowych, przebudowę zjazdów oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej. Na powyższy zakres inwestycji
Gmina Kolbuszowa posiada już przygotowane
dokumentacje projektowe. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie przebudowa oświetlenia ulicznego.
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Między „Lalką” a „Chłopami”

Polska to jedyne dobro, które mamy od pokoleń, i choćby z szacunku dla tych, których straciliśmy, musimy być dla niej troskliwi.
Chcielibyśmy być – my, Polacy – ulepieni ze strof
Mickiewicza, Słowackiego, z opowieści Henryka Sienkiewicza, tymczasem mało w nas tego
wszystkiego. Mało mamy w swoich wnętrzach
czystej, romantycznej Polski, obrazów i smaków
ze szlacheckich dworków. Mało w nas – współczesnych Polakach – subtelności i delikatności,
która ciągle pobrzmiewa w strofach opisujących
minioną Polskę.
Zniknęły gdzieś polska elegancja wzajemnego
odnoszenia się do siebie, subtelność w rozmowach,
piękny język. Gdzieś – w dziejowych tragediach –
je postradaliśmy. Lubimy się na nie powoływać, ale
w naszej codzienności ich nie ma. Nie ma zarówno
dzikich i desperacko odważnych lisowczyków, jak
i powstańców i ich żon, które wyprawiały ich do
walki, a potem czekały na progu, wypatrując, czy
poranieni powrócą. Wywieziono tych ludzi, zatracono. My, dzisiejsi, poszukujemy swoich korzeni,
czasem snobujemy się na rodzinne parantele, ale
przecież inaczej już żyjemy, myślimy, nasz język
zachwaścił się niebacznością, wulgarnością. Publicznie pozwoliliśmy sobie na zbyt wiele, zbyt
wiele też uchodzi, zbyt małpio podążamy za tym,
co przynosi nam ściek popularnych mediów i tzw.
kultury.
Gdybyśmy chcieli wracać tam, w te miejsca i czasy, które – mocno idealizując – widzimy jako swoją
prawdziwą ojczyznę w historii, to musielibyśmy zmienić wszystko. Musielibyśmy
być inni... A to po prostu niemożliwe.
Dziś – jeśliby szukać w literaturze – jesteśmy rozerwani w duszach

między dwoma fundamentalnymi polskimi utworami. Tkwimy między Lalką Bolesława Prusa
a Chłopami Władysława Reymonta. Tylko więcej
w nas dziś Boryny niż Wokulskiego. Więcej we
współczesnym Polaku chłopa niż XIX-wiecznego
inteligenta. Nie jest to nasza wina, tak nas poprowadziły dzieje i wojenne zawieruchy. Ci, którzy
mieli najlepsze odruchy, największą świadomość
– zginęli, pochłonęły ich pola bitew i syberyjskie
pustkowia, stepy Kazachstanu. Dziś obruszamy się
na to, że dominują serwilizm, bylejakość, że nie ma
uczciwości w sferze społecznej i w gospodarce, ale
jesteśmy przede wszystkim potomkami chłopów,
którzy nie mieli czasu na górnolotne rozważania, bo morderczym wysiłkiem walczyli o byt. Ta
chłopska mentalność ze wszystkimi swoimi dobrymi i szkaradnymi cechami przelała się na dzisiejszą
Polskę. Egoizm, chęć urządzenia się za wszelką
cenę, nepotyzm, kompleksy wobec innych nacji...
W tym chłopskim dziedzictwie są jednak również duża cierpliwość, instynktowny racjonalizm,
przywiązanie – może czasem płytkie – do religii
i Kościoła. Jesteśmy często zawistni i nie możemy
się wyzwolić z ochoty niezdrowej rywalizacji z sąsiadem, to fakt – ale przy tym wszystkim potrafimy
sobie pomagać w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak
jak wtedy, gdy na wsi spłonął dom lub wydarzyła

się inna katastrofa, społeczność potrafiła się zorganizować i pomóc poszkodowanym. Bywamy
bezwzględni i dosyć płytcy etycznie, ale mimo to
wiemy dokładnie, co jest dobre, a co złe. Nasze
współczesne narodowe sumienie ciągle nie jest
splamione żadną ohydą, a takie często przytrafiały
się innym mieszkańcom Starego Kontynentu. Instynktownie też szanujemy wolność – zawsze była
ona synonimem czegoś najlepszego. Może trochę
naiwnie meblujemy nasz polski raj, ale nie ma
w nim hipokryzji ani wyrachowania. Pewnie też
dlatego nie wychodzi nam gra w służby specjalne
– jesteśmy na to zbyt prostoduszni.
Często wstydzimy się naszych zachowań, ciągle
brak nam światowej ogłady, ale kto miał nas poprawnie ukształtować? Komuna? Trzydziestoletnie
rządy półpaństwa dla niepoznaki zwanego Trzecią Rzecząpospolitą? Nie jesteśmy wyrachowani,
szczerze ujawniamy emocje, nawet te, które nie
najlepiej o nas świadczą. Ciągle jesteśmy zajadli
w kłótniach. Wycięto nam jednak w pień nie tylko
ziemiaństwo, ale też nawet wątłą warstwę mieszczaństwa, która ledwo zaczęła kiełkować, a już
uderzyły w nią młoty dwóch wojen światowych.
Farmazony niech się wstydzą polskości za granicą,
niech udają tych, kim nigdy nie będą. My musimy mozolnie budować cieniutką warstewkę elity,
aby Polska dojrzewała, doroślała, sublimowała
się. Polska to jedyne dobro, które mamy od
pokoleń, i choćby z szacunku dla tych,
których straciliśmy, musimy być
dla niej troskliwi.
Niedziela
Ogólnopolska
27/2020, str. 65
Witold
Gadowski
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Zawody Nordic Walking Na Powitanie
Wiosny – Szukamy Bociana w „letnim stylu”

4 lipca br. w Horyńcu Zdroju odbyły się zawody „I Bieg i Marsz Nordic Walking na Powitanie Wiosny – Szukamy Bociana” - w „realu”. Zawody te organizował Klub Nordic Walking Spring z Horyńca-Zdroju. W związku z pandemią zostały przeniesione z marca na lipiec.
Na starce stanęło 100 uczestników
– odważnych i zdecydowanych maszerować w upalny dzionek. Do pokonania była trudna trasa o długości
7,5 km. Było słonecznie i gorąco, ale
zawodnicy dali z siebie wszystko.
Wszyscy, którzy wzięli udział i dotarli do mety byli zwycięzcami.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking reprezentowało 6 zawodników.
Wszyscy wrócili zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w zawodach
w realu, spotkania szerokiej braci
„kijkowców”. Była to także możli-

wość sprawdzenia siebie, swojej kondycji w rywalizacji z innymi po kilku
miesiącach braku startów. Zadowoleni i zmęczeni, z uśmiechem na

twarzy przekraczaliśmy linię mety.
Satysfakcję sprawiło także uzyskanie
dobrych czasów.
Dziękujemy Organizatorom za or-

ganizację zawodów w „realu” i …
do zobaczenia na trasach następnych
zawodów.
KKNW

Podkarpacki Puchar Nordic Walking
- etap II- Kolbuszowa

Zgodnie z kalendarzem Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking w dniu 18 lipca br. miały się odbyć zawody w Kolbuszowej.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną etap ten odbywał się ”wirtualnie”- podobnie jak zawody w Bliznej (etap I).
Kolbuszowski Klub Nordic Walking
zorganizował 17 lipca br. na stadionie w Weryni spotkanie treningowe,
które traktowane jest jako wspólny
marsz treningowy w pucharowej lokalizacji i „rywalizacji” .
Kijkarze mieli do pokonania trasę
o długości 2,5 km i w zależności od
wybranego i zadeklarowanego dystansu pokonywali ją 2 (5 km) lub 4

fot. KKNW

razy (10 km). Trasa wiodła leśnym
duktem i na małym odcinku chodnikiem i drogą asfaltową. Mimo braku
pomiaru czasu zawodnicy starali się
pokonać trasę szybkim tempem- dopingowani byli przez komary.
Na trasę wyruszyli nie tylko zawodnicy z Kolbuszowej, ale także z zaprzyjaźnionych klubów z Horyńca
Zdroju, Leżajska, Rzeszowa i Mielca

oraz wprawiający się w sportowej
rywalizacji reprezentanci z Porąb
Dymarskich.
A po marszu na uczestników czekał
posiłek regeneracyjny oraz mała niespodzianka. Mimo atakujących komarów wszyscy zadowoleni byli ze
spotkania. Dużym zainteresowaniem
cieszył się Niluś- kolbuszowska ma-

skotka, z którym każdy chciał mieć
zdjęcie.
Serdecznie zapraszamy do aktywności fizycznej w myśl hasła przewodniego:
Nikt nie zrobi dla Ciebie tyle, ile możesz zrobić Ty sam!
Kolbuszowski Klub Nordic
Walking
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TRZYDZIEŚCI LAT TEMU
w Kolbuszowej i okolicy
Blokada drogi krajowej
Radom – Rzeszów przez
rolników z gminy Kolbuszowa
11 lipca 1990r. w godzinach 12 00.-14 00. na pograniczu Kolbuszowej Górnej i Kupna doszło do
blokady drogi krajowej Radom – Rzeszów przez
rolników z gminy Kolbuszowa. Organizatorem tej
blokady było Koło Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w Kolbuszowej Górnej. W dniu poprzedzającym to wydarzenie w godzinach wieczornych zwołało się w trybie nadzwyczajnym zebranie
członków NSZZ RI „Solidarność” w Kolbuszowej
Górnej. Rolnicy solidaryzujący się z Krajową Radą
NSZZ RI „Solidarność” postanowili w dniu 11
lipca 1990r. dołączyć do rolniczych blokad w całym kraju, ogłoszonych na ten dzień przez Radę
Krajową. Czas naglił, a pytanie jak szybko i skutecznie poinformować o tej akcji zainteresowanych
rolników, stało się głównym tematem tego nadzwyczajnego zebrania. Wówczas telefony na terenie
gminy Kolbuszowa były rzadkością. Telefon był
wówczas w szkole i nie w każdej wsi nie wszyscy
sołtysi posiadali to narzędzie szybkiego przekazywania informacji. W końcu zwyciężyła chłopska
pomysłowość i wybór padł na kankę, w której
okoliczni rolnicy dostarczali mleko do mleczarni
w Kolbuszowej Górnej. Mleko do mleczarni oddawała większość rolników podkolbuszowskich wsi.
To, kto napisze treść ulotki informującej o blokadzie i dostarczy je do mleczarni w Kolbuszowej

Górnej i dołączy je do każdej pustej, powracającej
do rolnika kanki wraz z ulotką padł na mnie, autora
tych słów, współautora kolbuszowskiej „Niwy”
i ówczesnego przewodniczącego koła NSZZ RI
„Solidarność” w Kolbuszowej Górnej. Maszyny do
pisania już nie miałem, bo odebrali mi ją funkcjonariusze PRL-u w stanie wojennym, ale przez kilka
kalek pisałem tekst tej ulotki do późna w nocy.
Rano 11 lipca było już ich kilkaset i dostarczyłem
je do pani zlewniarki w mleczarni, która z nami
się solidaryzowała i sama przypięła te ulotki do
kanek. Jak się później okazało, solidnie wzięła się
do tych ulotek, bo ilość zgromadzonych rolników
z naszej gminy i nie tylko, przerosła nasze oczekiwania. Powracając do domu z mleczarni doszło
do zamiany ról. Tym razem to nie on, ale ja zatrzymałem pana Poborcę, który patrolował krajówkę
w Kolbuszowej Górnej, bez słów wręczyłem mu
ulotkę o blokadzie. Na efekty tego zatrzymania
nie trzeba było długo czekać. Pan Kubik, legenda
kolbuszowskiej drogówki przywiózł do mojego
domu wierchuszkę kolbuszowskiej świeżo upieczonej z milicjantów policji. ( Uchwałą sejmu RP 6
kwietnia 1990r. milicję przemianowano w policję).
Na radiowozie widać było jeszcze ślady majsterkowania przy literach „Mi” na „Po”. Znanymi jeszcze
z milicji metodami, usiłowali wyciągnąć szczegóły
od organizatorów tej blokady, która była legalna

i ogłoszona przez Krajową Radę NSZZ RI „Solidarność”. Nie udzieliłem im żadnych informacji,
a jedynie zaprosiłem ich na miejsce blokady, po
czym odjechali. Kolbuszowscy funkcjonariusze nie
pojawili się na miejscu blokady, a zajęli się ruchem
na blokowanej krajówce i kierowali samochody
jadące do Rzeszowa przez Wojków – Kłapówkę – Widełkę i odwrotnie. Natomiast na miejsce
blokady przybyli pułkownicy z komendy wojewódzkiej z Rzeszowa, którzy nie interweniowali,
a spędzili czas z rolnikami na rozmowach o Polsce. Kilka minut przed 12.00 wyruszyłem swoim
Zetorem 72 45 i wózkiem do przewozu żywca na
miejsce zdarzenia. Oczom moim ukazał się widok
setek ludzi, którzy przybyli na blokadę. O 12 00.
zablokowałem drogę krajową od strony drogi granicznej pomiędzy Kolbuszową Górną a Kupnem,
natomiast część krajówki zablokował od strony
Małego Wojkowa swoim Ursusem C – 360 Stanisław Konefał, rolnik, hodowca trzody chlewnej,
notabene ojciec milicjantów. Wszyscy funkcyjni
podczas tej blokady na lewe przedramię założyli
opaski, które brały udział w zajęciu budynku PZPR
w Kolbuszowej, uszyte przez moją siostrę-krawcową. Blokujący przepuścili tylko karetkę pogotowia, lekarza weterynarii i ciężarną kobietę do
kolbuszowskiego szpitala, pozostali bez protestów
czekali przez dwie godziny, a przychodzący do nas
kierowcy solidaryzowali się z naszym protestem,
kierowca austriackiego Tira kazał się budzić po
zakończeniu blokady. Młody człowiek, dla którego
internet i smartfon jest chlebem powszednim, moją
relację o środkach przekazu i szybkiej informacji w 1990r. może nazwać bajką? W 1990r. dla
polskiego chłopa nie było szybszego narzędzia
przekazywania informacji w środowisku wiejskim
jak dzisiaj. „Chłopskim Internetem” w 1990r. była
kanka na mleko. Minęło 30 lat. Pogłowie krów
mlecznych i kanek na mleko drastycznie spadło.
Ja piszący te słowa władam Internetem i telefonem
komórkowym, ale do dzisiaj, przy pomocy tych
nowoczesnych środków informacji, nie udało mi
się jeszcze zwołać i zaangażować dla wzniosłych
celów tylu ludzi, co ulotka przypięta do kanki na
mleko. Może wszystko jeszcze przede mną.
Z poważaniem
Naoczny świadek i uczestnik tych wydarzeń
Stanisław Gorzelany

Miejsce blokady rolniczej na drodze krajowej Radom-Rzeszów. Widok współczesny. Fot. J. Skowroński
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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 322

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
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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. 782 480 100

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

