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29
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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Gmina BLISKO mieszkańców!
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kolbuszowa
o możliwości bezpłatnego korzystania z mobilnego
systemu ostrzegania i powiadamiania BLISKO.
Za pośrednictwem aplikacji informujemy o ak-

tualnych sprawach dotyczących mieszkańców,
zagrożeniach i niebezpieczeństwach, utrudnieniach i awariach, a także imprezach kulturalnych
i sportowych.

Aplikację można pobrać na wszystkie systemy
mobilne w Google Play, APP Store oraz Windows
Store, wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
Więcej informacji: www.kolbuszowa.pl
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DOŻYNKI BLISKIE LASOWIACKIEJ TRADYCJI

W niedzielę 23 sierpnia w Porębach Kupieńskich odbyły się dożynki, których celem było przypomnienie dawnych tradycji lasowiackich, związanych z tradycjami żniwnymi. W zmaganiach konkursowych wzięło udział prawie 250 osób z 13 organizacji wiejskich.
W dniu 1 sierpnia reprezentanci tych organizacji, którymi w większości były Koła Gospodyń
Wiejskich wzięli udział w seminarium i warsztatach, których celem było przygotowanie ich do
konkursów. W seminarium wykładowcami byli
dr hab. Tomasz Nowak, dr Mariusz Pucia i mgr
Jolanta Dragan. Warsztaty z ośpiewu poprowadziła mgr Katarzyna Liszcz-Starzec, z tradycyjnego
tańca przy wieńcu dożynkowym choreograf Piotr
Drozd. II Lasowiackie Dożynki w Porębach Dymarskich- Powrót do Tradycji, to kolejna impreza
mająca na celu przypomnienie istotnych dawnych
elementów lasowiackich tradycji dożynkowych
(w roku poprzednim uczestnicy warsztatów piekli
chleb i wykonywali tradycyjny wieniec). W tym
roku konkursy były cztery - na tradycyjny wieniec
dożynkowy, chleb, śpiew i taniec, odbywały się
na scenie i zadaszonej podłodze tanecznej oraz
pod namiotami. Uczestnicy poświęcili mnóstwo
czasu, żeby je przygotować, a efekty tej pracy
naprawdę były bardzo dobre. Seminarium i warsztaty dostarczyły mnóstwa potrzebnej wiedzy teorii i praktyki na temat tego, jak to dawniej było.
Zachęciły też uczestników do zainteresowania
się własnym lokalnym dziedzictwem ludowym,
poszukiwaniem,źródeł tożsamości. Wieńce wykonane całkowicie z naturalnych materiałów
zgodnie z zasadami babć i prababć prezentowały się wyjątkowo ładnie. Chleb na zakwasie,
pyszny i zdrowy upieczony na sposób i zgodnie
z przekazywanymi w rodzinie recepturami smakował wybornie. O czym przekonała się mogąca go spróbować z robionym masłem, smalcem
i powidłami, publiczność! Na scenie odbywał się
śpiew przy wieńcu dożynkowym, tutaj najlepiej
wypadli Górniacy - renomowany zespół (38 lat
pracy nad zachowaniem lasowiackich korzeni).
Dobór repertuaru muzycznego części pozostałych
grup wymaga korekty. Najbardziej widowiskowy
konkurs tańca wzbudził też największe emocje,
wszyscy wypadli naprawdę nieźle. Wszyscy zatańczyli dostojnie obowiązkowego w tej sytuacji
chodzonego. Wydawałoby się, że konkurs prefe-

ruje osoby starsze, które polki i oberki wywijają,
bo tańczyli je w młodości. Wyniki pokazały, że
najlepiej zaprezentowała się para w średnim wieku
(powiedzmy starsza młodzież). Tancerze i przygrywająca im Kapela Jurka Wrony zebrała burzę
oklasków. Podobnie jak Cmolaskie Chłopoki, która
brała udział w widowisku, które przeniosło nas
w dawne czasy, prezentując obrzęd wręczenia
wieńca przez chłopów dziedzicowi. Wszystkie
tradycyjne elementy tej ceremonii przedstawił Zespół Ziemia Kolbuszowska. Napisania scenariusza
i reżyserii podjęła się Jolanta Dragan. Widowisko
może stanowić wzór dla zespołów podejmujących
tego rodzaju przedsięwzięcia. Wydarzenie zostało
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Etnopolska 2020.
Liczba uczestników dożyne została ograniczona do
powierzchni wygrodzonego placu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID19. Wyniosła niecałe 500 osób. Z całej imprezy mogliśmy
obejrzeć profesjonalną transmisję na żywo, która
dalej dostępna jest w sieci na stronie organizatora

Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, co
zwiększa widownię o blisko 2000 osób. Zwieńczeniem konkursów są nagrody, dzięki dofinansowaniu bardzo atrakcyjne. Jury przyznało dwanaście
nagród głównych od pierwszej do trzeciej i 30
nagród pozostałych równorzędnych. Ze względu
na równy wysoki poziom występujących jurorzy
mieli z wyborem spory problem. O miejscach decydowały często nieistotne dla laików szczegóły.
Jednak doświadczenie i fachowość pozwoliły im
ostatecznie wydać dobre sprawiedliwe werdykty. Na otwarciu tych konkursowych dożynek
mieliśmy zaszczyt gościć Jana Zubę Burmistrza
Kolbuszowej, w pięknych słowach podziękowała
wszystkim na zakończenie Ewa Draus wicemarszałek województwa podkarpackiego. Sołtys wsi
Poręby Kupieńskie Stanisław Miazga otrzymał
podziękowanie od pani marszałek za 25 lat służby
sołtysiej. Sołtys od serca za wszystko wszystkim
serdecznie podziękował. Tym samym bliskie, coraz
bliższe pierwotnej lasowiackiej tradycji dożynki
dobiegły końca.
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Braun w „Małej Fatimie”

Miejsce objawień Matki Bożej w Mazurach każdego dnia odwiedzają dziesiątki osób. Przyjeżdżają tam rowerami, motocyklami lub
samochodami. Indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Z różnych stron naszego regionu. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach można
było zauważyć około dziesięciu dużych grup osób, w tym wycieczkę autokarową z Kolbuszowej (30 VIII), rajd rowerowy z Sokołowa Młp.
(30 VIII), działaczy i sympatyków Konfederacji G. Brauna (1 IX), oddział organizacji paramilitarnej „Strzelec” z Sokołowa Młp (12 IX).
Przybywają w to ciekawe miejsce, by je zobaczyć, ale też poznać bliżej jego historię. Wiele osób modli się tam na różańcu, przy figurze Matki
Boskiej Fatimskiej, lub cudownej studzience. Pobierają z niej wodę do leczenia ludzi oraz zwierząt domowych.
w 1949 r. Był też czas na wysłuchanie mini-recitalu piosenek patriotycznych, częstowanie się
kiełbaskami z grilla, kawą i ciastem. Chętni mogli
nabyć książki autorstwa G. Brauna, a przy okazji
uzyskać jego wpis pamiątkowy. Były też publikacje innych autorów, w tym praca zbiorowa pt.
Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy,
która odnosi się do obecnej pandemii koronawirusa
(Warszawa 2020, ss. 259).
Ostatnim punktem programu była projekcja
filmu Eugenika. W imię postępu, który reżyser
Braun poprzedził kilkoma zdaniami odnośnie
spraw jakie starał się ukazać. Wspomniał przy tym
o problemach z Telewizją Polską, z którą kiedyś
współpracował. W filmie tym ujawnił problem
eliminowania ludzi, których różne systemy polityczne uznały za niepotrzebnych. Niepełnosprawnych, nieproduktywnych, starych, mało przydatnych dla społeczeństwa. Poczynając od aborcji,
Rozpoczęcie Festiwalu. Przy mikrofonie pani Teresa Pracownik, obok Kazimiera Sarzyńska.
Na większą uwagę zasługuje wydarzenie z dnia
1 września br. Było to uroczyste rozpoczęcie cyklu
imprez pod nazwą „Podkarpacki Festiwal Filmów
Grzegorza Brauna”. Mimo początkowo niesprzyjającej pogody (od rana pochmurno, deszcz i wiatr)
uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób, w tym
dwóch proboszczów pobliskich parafii – ks. Piotr
Kuźniar z Krzywej Wsi i ks. Wiesław Dopart z Mazurów, dyr. Biura Poselskiego w Rzeszowie Jacek
Ćwięka, działacze i sympatycy Konfederacji Korony Polskiej, Ruchu Narodowego, Fundacji „Kwiat
Łąk”. No i oczywiście zacny Grzegorz Braun,
zaliczany do najwybitniejszych polskich reżyserów
dokumentalistów, poseł na Sejm obecnej kadencji.
Impreza rozpoczęła się o godz. 16-tej w kościele

p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Krzywej Wsi
(gm. Kamień), gdzie odprawiona została Msza św.
trydencka. Po niej oddano hołd ofiarom II wojny
światowej przy pomniku zamordowanych przez
okupantów niemieckich w lesie koło wsi Łowisko. O godz. 17,30 sznur samochodów pojawił
się przed kapliczką w Mazurach. Miejscu znanym
jako „Mała Fatima Rzeszowszczyzny”. Tu zebranych powitał najdostojniejszy gość, wspomniany
reżyser, w towarzystwie działaczek Konfederacji
– Teresy Pracownik i Kazimiery Sarzyńskiej. Zaczęto od modlitwy oraz przypomnienia dalszego
programu uroczystości. Na prośbę organizatorów
redaktor Przeglądu Kolbuszowskiego Benedykt
Popek przedstawił skróconą historię objawień

Reżyser w trakcie podpisywania książek swego
autorstwa. Fot. B. Popek
poprzez różnego typu selekcje, aż po eutanazję.
Warto zobaczyć ten film. Choćby dlatego, by lepiej
uświadomić sobie do czego zmierza obecny ustrój
lewicowo-liberalny, neopogański, rozwijający się
w większości krajów Europy Zachodniej.
W ramach Podkarpackiego Festiwalu Filmów
Grzegorza Brauna planowane są kolejne spotkania
z reżyserem oraz projekcje jego filmów. Już 21
września organizatorzy zapraszają do Leżajska
na Plusy dodatnie, plusy ujemne (o kontaktach
Wałęsy z SB). Posiada on w swym dorobku wiele
innych filmów wartych obejrzenia, jak choćby Defilada zwycięzców (2007), Towarzysz generał idzie
na wojnę (2011), Transformacja (2012), Zamach
Smoleński (2015), Luter i rewolucja protestancka
(2017), System. Od Lenina do Putina (2019).
Benedykt Popek

Modlitwę przed pomnikiem w lesie k. Łowiska prowadzi ks. Piotr Kuźniar. Fot. A. Pietruszyński
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Niech nadal
gra ostatnia
taka żywa
muzyka!

Po raz siódmy w Kolbuszowej gościliśmy autentycznych ludowych muzykantów z Podkarpacia,
Małopolski i Lubelskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać fascynującej odchodzącej niestety, tradycyjnej muzyki instrumentalnej. Wymyślony
w Kolbuszowej w 2012 roku wspólnie z muzykantami Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki przyciąga nadal dojrzałych
i młodych wykonawców. Najstarszymi uczestnikami pierwszej edycji w 2013 roku byli (zmarli
w 2014) Jan Marek i (w 2018) Władysław Pogoda.
W ostatnich latach najstarszą na festiwalu była
wybitna skrzypaczka z Lubziny Albina Kuraś
(która zmarła 2019 roku). Od początku starszym
towarzyszy liczne grono młodzieży zapalonej do
grania autentycznej ludowej muzyki. W dniu 2
sierpnia 2020 roku mimo pandemii dopisała festiwalowi rekordowa liczba 12 kapel i 27 solistów.
Wszyscy reprezentowali najwyższy poziom muzyczny. Konkurs festiwalowy poprzedza zawsze
seminarium z wybitnymi znawcami przedmiotu,
jakim jest ta grana na nim najbardziej tradycyjna
z tradycyjnych ludowa muzyka. O tym dawnym
muzykowaniu i współczesności folkloru prelekcje
w tym roku przygotowali i wygłosili Prof. Dr hab.
Bożena Muszkalska, Dr hab. Tomasz Nowak, Dr
Mariusz Pucia, Red. Magdalena Tejchma, moderatorem była mgr Jolanta Dragan. Wszystkie
wystąpienia z ciekawością zostały wysłuchane
przez uczestników, praktyków muzykantów i inne
osoby zainteresowane. Seminarium i odbywający
się na scenie konkurs był relacjonowany na żywo
(blisko 10 godzinna transmisja jest nadal dostępna
na stronie organizatora Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej). W seminarium wzięła udział
dopuszczalna ze względu na pandemię COVID
19 liczba seminarzystów, festiwal w plenerze

obejrzało 250 widzów, widownia internetowa to
blisko 900 osób. Charakterystyczne dla tegorocznej edycji festiwalu był bardzo wysoki poziom
występujących. Jak to zwykle w konkursach
bywa, jednemu poszło trochę lepiej, innemu trochę
gorzej. Tradycją festiwalu jest, że Jury stanowią
wykładowcy seminaryjni uzupełnieni przez
przedstawiciela współorganizatora z rzeszowskiego
Wojewódzkiego Domu Kultury, który deleguje
kapele i solistów do Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą. Soliści decyzją Jury mogą
również pojechać do Bukowiny Tatrzańskiej
na Sabałowe Bajania. Konkurs to prawdziwy
międzypokoleniowy przekaz tradycji na
scenie. Występują w kapelach młodzi i dojrzali
muzykanci, po młodych solistach na scenie
prezentują się nestorzy ludowego muzykowania.
Wyraźnie widać wzajemną fascynację i szacunek
młodych dla starszych i na odwrót! Wszystkich:
publiczność i wykonawców zachwyciła malutka
(siedmioletnia) pełna pasji do muzyki skrzypaczka
Zuzia Walawender, podobnie jak skrzypek Kazimierz Marcinek, klarnecista Jerzy Wrona. Występ
solowy Zdzisława Marczuka przypomniał nam
osobę jednego z patronów festiwalu Władysła-

wa Pogodę. Skrzypek przyjechał aż z Białej Podlaskiej. Występował jako ostatni i podsumował
w świetnym stylu to udane wydarzenie muzyczne.
Jury sprawiło wielką radość skrzypaczkom Zuzi
Walawender i jej nauczycielce Lidii Biały, delegując je do kazimierskiego festiwalu. Liczymy na
to, że podobnie jak w latach poprzednich wszyscy
laureaci kolbuszowskiej imprezy, którzy wystąpią
w tamtejszym konkursie zajmą dobre miejsca. Wydarzenie poprowadził ze swadą i szacunkiem dla
muzykantów Paweł Steczkowski - fascynat, propagator lasowiackiej kultury przyjaciel Władysława
Pogody. Festiwal dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Muzykantom za kultywowanie z pasją narodowych
tradycji (mimo kontuzji i koronawirusa) podziękowała Ewa Draus wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego. Dodatkową nagrodą dla kapel
i solistów było najnowsze wydawnictwo - dwupłytowy dokument muzyczny wydany przez Dom
Kultury w Kolbuszowej zatytułowany ,,Ostatnia
taka żywa muzyka”, zawierający unikalne nagrania
lasowiackich skrzypków.
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Między klasą a pastwiskiem – jaka była
dawna szkoła?

Współcześnie dostęp do wiedzy jest powszechny dzięki mediom, internetowi, książkom itd., ale przede wszystkim dzięki umiejętności czytania i pisania. Dziś mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak owe umiejętności są cenne! Wszak posiada je każdy.
NIE DLA WSZYSTKICH NAUKA
W przeszłości szansę na lepsze życie mieli ci,
którzy potrafili pisać i czytać – dzięki temu mogli
poznawać świat. Uczyli się przeważnie ludzie
bogaci, szlachta oraz duchowieństwo. W XVIII
w. i początkach XIX w. dzieci chłopów musiały
przede wszystkim pracować, bo wykształcenie
w czasach zaboru austriackiego nie było istotne.
Skupiono się wtedy głównie na germanizacji
(czytania i pisania w języku niemieckim). Koniec
XIX w. przyniósł autonomię Galicji, zaś język
polski stał się językiem urzędowym. W 1872 r.
wszystkie dzieci z tych terenów zostały objęte
obowiązkiem szkolnym. Wydawałoby się, że
poziom analfabetyzmu spadnie, jednak jeszcze na
przełomie XIX i XX w. ponad połowa ludności
Galicji nie potrafiła czytać i pisać, rozwój szkolnictwa postępował bardzo wolno, a w chłopskich domach nadal nie było książek. Dopiero
w okresie międzywojennym, dzięki wprowadzeniu w 1918 r. obowiązku nauki szkolnej do 14
roku życia, edukacja polskich dzieci stała się powszechna nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

KOLEJNY OBOWIĄZEK
Trzeba zaznaczyć, że dzieciństwo w dawnej wsi
wyglądało zupełnie inaczej, niż dziś. Wymóg
chodzenia do szkoły był bowiem kolejnym dużym obowiązkiem dla młodego człowieka. Nie
dość, że przed pójściem do szkoły dzieci musiały np. wydoić krowy, to po powrocie z niej
często miało kolejne zadania w gospodarstwie,
np. noszenie wody ze studni, rąbanie drzewa,
opieka nad młodszym rodzeństwem, zbieranie
chrustu, grzybów i owoców leśnych, mielenie
ziarna w żarnach czy opieka nad zwierzętami
gospodarskimi.
Obowiązek szkolny objął dzieci obojga płci od
6 do 12 roku życia, jednak nauka w wiejskich
szkołach ludowych odbywała się przeważnie

tylko porą zimową, od św. Michała (29 września) do
św. Wojciecha (23 kwietnia). Ćwiczono tam głównie
pamięć za pomocą czytania podręcznika oraz powtarzania treści. Dzięki temu ówczesna młodzież miała
dużo lepszą pamięć, niż ta współczesna. Oprócz
tego uczono pisania, religii i rachunków. Wszystkie
przedmioty wykładał przeważnie jeden nauczyciel.
W większych placówkach w miastach uczono też
geografii, historii czy przyrody. Do nauki służyły
małe książeczki tzw. groszówki, a także elementarz.
Niewprawni uczniowie pisali rysikiem na krzemionkowych tabliczkach, a starsi – piórem w zeszytach.

Pisz powoli
„Jaś pisał powoli, uważnie, z ostrożna,
Bo wiedział, że śpieszyć w pisaniu nie można
Jaką stąd miał korzyść? Każdy łatwo zgadnie:
Nauczył się pisać równiutko i ładnie”.
(wyimek z „Elementarza…” Kazimierza Kędzierskiego)
Dziewczynkom jeszcze na początku XX w. zaka-

zywano dalszej zawodowej czy wyższej edukacji,
stąd niski poziom wykształcenia lub nawet analfabetyzm wśród kobiet był o wiele częstszy niż
wśród mężczyzn.
W przerwach między nauką dzieci oddawały
się zabawie: grały w kamyczki czy gumę, kopały w piłkę lub bawiły się w ciuciubabkę. Często
same wymyślały gry, zgadywanki albo wyliczanki,
żeby krótki czas spędzany z rówieśnikami upłynął
w wesołej atmosferze.

DYSCYPLINA
Nie tylko w domu, ale także w szkole, sposobem
na utrzymanie dyscypliny było stosowanie kar
cielesnych. Najbardziej powszechna była chłosta,
czyli bicie kijem, najczęściej wewnętrznej części
dłoni. Nauczycielowi w wymierzaniu kar i przytrzymaniu co żwawszego delikwenta pomagali
czasem inni uczniowie.
Za niskie wyniki w nauce karano „oślimi uszami”.
Był to dla dziecka ogromny stres! Kara polegała na
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tym, że na głowę słabego ucznia nakładano opaskę
z oślimi uszami zrobionymi z brzozowej kory. Był
także sadzany na uboczu, w tzw. „oślej ławce”.
Stawał się pośmiewiskiem nie tylko w szkole, ale
także we wsi, ponieważ brzozową opaskę musiał nosić także w drodze do domu. Nauczyciele
w dawnej szkole stosowali także mniej dotkliwe
represje, jak klęczenie na ziemi w klasie czy korytarzu. W salach szkolnych wyznaczane były wręcz
miejsca „egzekucji” np. kąty czy specjalne ławki.
Oczywiście zdarzały się także sytuacje odwrotne,
kiedy to adeptów zdolnych, pilnych i sumiennych
nagradzano. Zwykle wzorowi uczniowie dostawali
na koniec roku szkolnego książeczki o treści religijnej czy patriotycznej.

ZMIANY NA LEPSZE
Edukacja młodzieży wiejskiej uruchomiła na dużą
skalę proces kształtowania się inteligencji galicyj-

skiej pochodzenia chłopskiego. Synowie Lasowiaków i Rzeszowiaków osiągali często wysokie
stanowiska w życiu społecznym Galicji i później II
RP, byli przedstawicielami polskiej nauki i oświaty,
działali w obszarze kultury, aż wreszcie prowadzili
działalność społeczno-polityczną.
Znanym w regionie, a udokumentowanym i opisanym w naszym skansenie przykładem wpływu
wykształconych gospodarzy na gorzej wykształconą społeczność wiejską jest rodzina Sobków
z Handzlówki. Stanisław Sobek był wielkim
społecznikiem i działaczem samorządowym. Jan
Sobek przez dwie kadencje był posłem, działał
w stronnictwach ludowych. W swoim domu założył czytelnię i udostępniał książki tym, którzy
potrafili czytać. Niepiśmiennym czytał na głos.
Publikował teksty w ludowych czasopismach na
tematy związane z ulepszaniem metod uprawy
ziemi, aktywnie przyczyniał się do wprowadzania
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ich w życie. Zamawiał książki poświęcone uprawie drzew i krzewów owocowych i uczestniczył
w kursach sadowniczych. Z dobrym skutkiem zachęcał miejscowych gospodarzy do zakładania sadów. Angażował się w powstanie i funkcjonowanie
Spółdzielni Mleczarskiej w Handzlówce, której
działalność sprawiła, że miejscowość określano
jako przodującą, a przedsiębiorstwo odwiedzały wycieczki chłopów z całej Małopolski, którzy
chcieli uczyć się od mieszkańców podłańcuckiej
wsi, jak zakłada i prowadzi się spółdzielnię mleczarską.
Warto odwiedzić skansen i zajrzeć do szkoły
z Trzebosi, a także obejrzeć wystawę przypominającą dokonania Sobków w chałupie z Budziwoja i uświadomić sobie, jak wielki wpływ miała
edukacja dla rozwoju społeczności w dawnej wsi.
Grzegorz Mosiołek
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Kędzierski K., Elementarz i książka do czytania, Łódź – Warszawa, 1914.
Lenart Z., Życie codzienne mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w okresie autonomii i dwudziestoleciu (1867-1939). Wybrane zagadnienia, Kolbuszowa 2016.
Meissner A., Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej, „Biuletyn Historii Wychowania”, Nr 23 (2007), s. 21-33.
Pelczar R., System kar i nagród w szkołach ludowych w Galicji, „Kultura-Przemiany-Edukacja”, t. V 2017, s. 51-76.
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Za nami wyjątkowe wydarzenie
- Koncert Psalmów Dawidowych

W czwartek, 3 września na stadionie miejskim przy ul. Wolskiej odbył się koncert Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”. Kolbuszowa już po raz czwarty gościła wykonawców muzyki chrześcijańskiej i żydowskiej. To wyjątkowe
wydarzenie, którego inicjatorem jest Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR w Markowej ma na celu upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej oraz żydowskich rodzin ukrywanych przez Polaków.
Podczas tegorocznego koncertu na scenie wystąpiło ponad 100 osób- Orkiestra Symfoniczna Primuz,
Sienna Chór Gospel, ośmioosobowy zespół oraz
wyjątkowi soliści. W pierwszej części zaprezentowali się kantorzy żydowscy Yoni Rose, Symcha
Keller, Piotr Bunzler pod dyrekcją Stanisława Ry-

barczyka. Utwory chrześcijańskie wykonała Mirna
Kabbeh, której towarzyszył na perkusjonaliach
Adeb Chamoun. Koncert zakończyła premiera oratorium „Psalmy miłości i nadziei”, podczas której
wystąpili m.in.: Kuba Badach, Andrzej Lampert,
Basia Gąsienica-Giewont, Stanisław Plewniak,

Joanna Słowińska, Katarzyna Liszcz-Starzec,
Symcha Keller oraz Dariusz Malejonek.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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Narodowe czytanie w kolbuszowskiej bibliotece

Kolbuszowa po raz kolejny wzięła udział w akcji propagującej znajomość klasyki polskiej literatury pn. „Narodowe Czytanie”, która odbyła się w sobotę, 5 września. W tym roku lekturą czytaną wspólnie w całym kraju była „Balladyna” Juliusza
Słowackiego.
W Kolbuszowej wydarzenie zorganizowane zostało na Skwerze Regionalistów przy ul. Piekarskiej
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.
Fragmenty dramatu czytali zaproszeni goście: Proboszcz Kolegiaty Kolbuszowskiej, przedstawiciele
władz Powiatu i Gminy, regionaliści, dyrektorzy
kolbuszowskich szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Para
Prezydencka.
Relację online z Narodowego Czytania można
obejrzeć na Facebooku MiPBP w Kolbuszowej:
https://www.facebook.com/MiejskaiPowiatowaBibliotekaPublicznawKolbuszowej/videos/328669455226141.

„Praca Gabrysi z Widełki zamknięta
w Kapsule Czasu”

Gabriela Kretowicz z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce została laureatką Ogólnopolskiej
Akcji „Serce Kapsuły Czasu”.
Konkurs polegał na wyobrażeniu sobie świata za
sto lat, a następnie przedstawieniu w ciekawej
formie literackiej lub plastycznej. Organizatorem
konkursu była Fundacja TworzyMY Kraków. Najlepsze prace w nagrodę miały zostać zamknięte
w specjalnej Kapsule Czasu.
5 września 2020 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie laureaci mogli obejrzeć uroczyste zamknie
Kapsuły Czasu. Gabrysia Kretowicz wraz z rodziną wzięła udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
Uczennica została laureatką i otrzymała złoty
certyfikat, dzięki temu jej praca w formie pisemnej
i elektronicznej została zamknięta w kapsule. Co
więcej, fragment opowiadania Gabrysi znalazł się
na bilbordzie promującym konkurs. Oto on: „Świat
za 100 lat będzie inny, kapsuły, latające spodki,
ubrania jak kostiumy z filmu science-fiction sta-

ną się codziennością. Kosmos zbliży się do nas,
będzie na wyciągnięcie ręki. Ale nie zmieni się
jedno: dzieci! Wciąż będzie je fascynował świat,
z przyjemnością i radością będą odkrywać nieznane zjawiska, a każde zdarzenie będzie miało
wymiar niezwykłej przygody. Paczki superprzyjaciół, których połączy: przypadek, wspólna szkoła,
zainteresowania czy chęć przeżycia przygody ,
będą zawsze istnieć. Bo przyjaźń za 100 lat wciąż
będzie taka sama! Tego jestem pewna!”
Był to kolejny sukces literacki Gabrysi. Jest laureatką XXXV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy
Chotomskiej w kategorii proza. Zdobyła również
wyróżnienie w wojewódzkim konkursie literackim
na „Krótką bajkę”. Życzymy kolejnych sukcesów!
Gabriela Kretowicz, Renata Peret
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Powstaje Dzienny Dom
Pobytu Seniora

ŻNIWA
Lipcowe łany zbóż
nisko się kłaniają,
Bogu cześć oddają.

W pobliżu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej trwają roboty budowlane. Przy ul. Narutowicza powstanie Dzienny Dom Pobytu Seniora. Z obiektu będzie można korzystać po zakończeniu prac zaplanowanych na grudzień 2021. Efektem
prowadzonych działań będzie stworzenie miejsca oferującego kompleksowe usługi dla
osób niepełnosprawnych i starszych.

Ziarna obumarły
wyrosła pszenica,
żyznych pól oblubienica.
Kłosy pachną chlebem
na źdźbłach mocno się trzymają,
do żniw zapraszają.
Kraj, w którym się szanuje
każdy okruch chleba,
jest blisko nieba.
Do takiej Ojczyzny
tęskno nam dziś Panie,
gdzie każdy znak krzyża
na chlebie daje.

DESZCZ
Mżawka mży
Deszcz drży
Kropla zastanawia się czy spaść.
Zapłakane drzewa
Zamoknięte kwiaty
W kałuży błoto smacznie śpi.
Za dużo wody, za dużo życia
Natura pragnie suchości, życie stabilność.
Burzy nie powstrzymasz
Wichru nie zatrzymasz.
Swego JA nie zmienisz
Deszcz nie będzie słońcem.
Żal kapie jak woda
Serce podjęło ten rytm.
Nawałnica łez naciera
Chociaż niczego nie zmieni.
Lucyna Kwaśnik

Inwestycja wyniesie ponad 3,2 mln zł. Na jej realizację udało się pozyskać dofinansowanie z dwóch
źródeł: ponad 2,3 mln zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz ponad 22 tys. zł z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Obecnie prowadzone są roboty związane z murowaniem parteru. Kolejnym etapem będzie wykonanie stropu.
Parter budynku zostanie dostosowany do działalności seniorów w ramach prowadzonych zajęć.
Powstanie przestrzeń ogólnodostępna, sala spotkań
z aneksem kuchennym, miejsce klubowe z biblioteczką, kącikiem komputerowym. Przewidziano

również miejsce do zwiększenia aktywności ruchowej z szatnią. Pokoje socjalne, sale do indywidualnej terapii i wypoczynku znajdą się na piętrze.
Zostanie zamontowana winda.
Prowadzone będą także prace związane z otoczeniem Domu Seniora, w tym m.in. utwardzenie terenu wokół budynku i placu wejściowego z miejscami postojowymi, wykonanie ścieżek spacerowych
w ogrodzie wypoczynkowym. Dodatkowym miejscem integracji będzie altana ogrodowa.
Cały obiekt i plac wokół zostanie przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Dzwon, który przemówi w imieniu
nienarodzonych

„Głos nienarodzonych” – nie bez przyczyny takie imię wybrano dla Dzwonu, który 26 sierpnia 2020 r. został odlany w przemyskiej
Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego. Ważący tonę odlew powstał z inicjatywy podkarpackiej Fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jego dźwięk będzie symbolem niepodważalnego prawa do życia każdego człowieka.
Dzwon „Głos nienarodzonych” to kolejny wyjątkowy projekt powierzony manufakturze rodziny
Felczyńskich, która od 1808 roku specjalizuje się
w odlewaniu dzwonów o specjalnym przeznaczeniu. Ten trafi do parafii pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej, ale nie zostanie na stałe zawieszony na kościelnej dzwonnicy. Zgodnie z zamiarem
dzwon towarzyszył będzie w marszach i innych
przedsięwzięciach propagujących obronę życia poczętego w całej Polsce. Symbolicznego pierwszego
uderzenia oraz błogosławieństwa ma dokonać sam
Papież Franciszek. Taką prośbę skierował do Ojca
Świętego ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan
Wątroba i fundatorzy Fundacji Bogdan Chazan
oraz Bogdan Romaniuk. Inauguracja dzwonu
będzie miała miejsce w dniu 23 wrzesnia 2020r.
podczas błogosławieństwa i symbolicznego uderzenia w dzwon pnierza Franciszka. Inicjatorzy
projektu mają nadzieję, że tego rodzaju debiut
oraz symboliczne uderzenie papieża Franciszka
sprawi, że echo dzwonu rozniesie się po Polsce
i innych krajach.
Podczas uroczystości narodzin dzwonu w pracowni
Felczyńskich obecni byli pomysłodawcy, darczyńcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego m.in. prezes Fundacji „Życiu Tak” Bogdan Chazan, wiceprezes
Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa
podkarpackiego Piotr Plich, proboszcz Kolegiaty
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej ks. kan.
Lucjan Szumierz, a także Krzysztof Kuźniewski
i Krzysztof Zuba, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.
- Będziemy gotowi użyczać dzwonu każdej grupie,

organizacji, która będzie chciała zorganizować
Marsz dla Życia czy jakąś inicjatywę, która ma budzić wrażliwość, że życie jest świętością i warto je
bronić zawsze. – mówił ks. kan. Lucjan Szumierz
Ludwisarze z Przemyśla wykonują dzwony o istotnym i głębokim znaczeniu. Tak też jest w przypadku „Głosu nienarodzonych”, na którym zapisane zostały zaczerpnięte z motywów biblijnych
przesłania, a także słowa obrońcy życia, bł. ks.

Jerzego Popiełuszki: życie dziecka zaczyna się
pod sercem matki.
- Bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa. Zadania tego dzwonu widziałbym w dwóch
aspektach. Dzwony zawsze w historii i tradycji
biły na trwogę. Grały larum. Myślę, że dźwięk
tego dzwonu będzie potęgował prośby nienarodzonych dzieci: darujcie nam życie, nie zabijajcie
nas. A drugi aspekt wiąże się z wezwaniem do
modlitwy. Powinniśmy się modlić za nienarodzone
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dzieci. Za rodziców, którzy rozważają możliwość
zabicia nienarodzonego dziecka, aby nie robili
tego. Za lekarzy, aby wreszcie uznali, że zabicie
nienarodzonego dziecka jest sprzeczne z ich etosem zawodowym. Poza tym warto się modlić za
organizatorów opieki medycznej, aby nie narażali
personelu medycznego na łamanie sumień oraz za
rządzących, aby jeszcze bardziej chronili nienarodzone życie - mówił prof. Bogdan Chazan.
Ten dzwon ma budzić i zagrzewać sumienia. Pomysł jego odlania powstał na początku tego roku,
gdy przeczytałem informację, że rocznie 42 mln
dzieci na świecie jest zabijanych w wyniku aborcji.

Te dane zmuszają do myślenia, inspirują do działania. Przyszedł mi do głowy pomysł, aby zlecić
wykonanie dzwonu, który będzie poruszał sumienia Polaków i mieszkańców innych państw, który
uwrażliwi i będzie przypominał o niezbywalnym
prawie do życia każdego dziecka poczętego. Ten
Dzwon niesie na sobie przesłanie zaczerpnięte
z Pisma Świętego i słów męczenników: „zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię
i poświęciłem cię” (por. Jr 1,5), „Nie będziesz
zabijał” (Wj 20,13), „nie sądźcie, że przyszedłem
znieść prawo” (Mt 5,17), „życie dziecka zaczyna
się pod sercem matki” (bł. ks. Jerzy Popiełusz-
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ko). Nie każdy będzie mógł na nim wybić gong.
Uderzenie w dzwon będzie możliwe po złożeniu
pisemnego przyrzeczenia, w którym zadeklarujemy swą troskę o życie poczęte. - mówił Bogdan
Romaniuk, pomysłodawca dzwonu i wiceprezes
Fundacji „Życiu Tak”.
Dzieło powstało dzięki wsparciu darczyńców.
Należą do nich: Krzysztof Kuźniewski, Wacław
Szary, Stanisław Przetacznik, Stefan Bieszczad,
Mieczysław Maziarz, Witold Węgrzyn, Robert
Stefanowski, Grzegorz Romaniuk, Zakon Rycerzy
Kolumba, Fundacja „Serce” oraz Fundacja SOAR.
Greta Łakoma

Szkoły
w Zielonce
i Staniszewskim
zlikwidowane

Nie we wszystkich szkołach naszego powiatu
1 września dzieci rozpoczęły naukę. Rok po obchodzonym hucznie jubileuszu 450-lecia lokacji
wsi Ossówka zlikwidowano Szkoły Podstawowe
w Zielonce i Staniszewskim (gm. Raniżów). Na
własne życzenie rodziców, którzy kilka miesięcy
temu zadeklarowali wysyłanie swych dzieci do
szkół w Raniżowie i Sokołowie Młp. Nie było
więc kogo uczyć.
W chwili obecnej na osiem wsi gminy Raniżów
szkoły funkcjonują tylko w czterech, tj. Raniżowie,
Woli Raniżowskiej, Mazurach i Posuchach.
(tk)

Po Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielonce został tylko szyld, budynki i… wspomnienia.

Remont
w Przedszkolu
Publicznym
nr 3
W budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej został przeprowadzony remont pomieszczeń.

Zakres realizowanych prac obejmował wymianę
posadzek oraz remont tynków i powłok malarskich
w kilku salach zajęć i gabinetach. Zastosowane rozwiązania mają na celu poprawę estetyki, walorów
użytkowych oraz dostosowanie pomieszczeń do
wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Kwota przeznaczona na remont placówki to ok.
72 tys. zł.
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CZĘŚĆ I

Fundacja i Muzeum
Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ
przypominają postać
patrona w jego trzynastą
rocznicę śmierci
KARDYNAŁA ADAM KOZŁOWIECKI WIELKI POLAK I ODDANY MISJONARZ,
RODAK Z HUTY KOMOROWSKIEJ, ZMARŁ W WIEKU 96 LAT DNIA 28 WRZEŚNIA
2007 W LUSACE NA TERENIE ZAMBII W AFRYCE. ZOSTAŁ POCHOWANY NA
CMENTARZU NIEDALEKO KATEDRY DZIECIĄTKA JEZUS W LUSACE
WYZWOLONY Z DACHAU - DECYZJA
O MISJI; 20.07.20
Gdyby nie pandemia koronawirusa, razem z wolontariatem misyjnym „ Projekt Zambia 2020”,
pakowałabym już walizki przed wylotem do Lusaki. Mimo wszystko wierzymy, że tam dotrzemy,
wspierani modlitwami i materialną pomocą wielu
ludzi, ale trochę później niż w sierpniu tego roku.
I myślę o polskich misjonarzach, z Zambii, jezuitach i siostrach służebniczkach NMP z Kasisi,
o parafii, domu dziecka i szkole oraz o farmie na
której pracujemy i którą rozwijamy. W Kasisi pełno
jest śladów jednego z największych misjonarzy
Czarnego Lądu, o. Adama Kozłowieckiego, od
1998 r. kardynała. On zbudował obecny kościół,
rozbudował misję. Pokochał to miejsce i chętnie
tu wracał. Przybliżę jego sylwetkę, z wypowiedzi
i listów, zwłaszcza publikowane w opracowaniu
„Wśród ludu Zambii” autorstwa zmarłego niedawno historyka, jezuity, o. Ludwika Grzebienia. Życie
Kard. Kozłowieckiego to materiał na dramatyczny,
pełen zwrotów akcji film, który powinien powstać.
O. Adam, jak kazał się nazywać pomimo godności
arcybiskupiej i kardynalskiej, urodził się 1 kwietnia
1911 r. w Hucie Komorowskiej na Podkarpaciu.
Data ta – twierdził – mogła mieć wpływ na jego
pogodę ducha i dystans do siebie. Wbrew rodzicom, w 1929 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W 1937

r. w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie. Życie
młodego księdza naznaczyła wojna. 10 listopada
1939 r. aresztowany przez gestapo w kolegium
jezuitów w Krakowie wraz z 24 współbraćmi,
przez więzienie w Wiśniczu, w czerwcu 1940 r.
trafił do Auschwitz, potem do Dachau, gdzie uwolniło go wojsko amerykańskie 29 kwietnia 1945 r.
W Dachau był świadkiem życia bł. ks. Wincentego
Frelichowskiego, o świętości którego po latach
zeznawał w procesie beatyfikacyjnym.
O obozie napisał: „W Auschwitz i Dachau przekonałem się, że nienawiść jest rzeczą nie tylko
zbrodniczą, ale także bezsensowną. Właśnie tutaj,
w tych nieludzkich warunkach /…/ uświadomiłem
sobie tę głęboką prawdę, ze każdy człowiek jest
moim bratem, ponieważ jesteśmy dziećmi jednego
i tego samego Ojca – Pana Boga. Tu nauczyłem
się mieć w nienawiści nienawiść i samemu bronić
się przed nienawiścią do kogokolwiek, nawet do
mego brata w mundurze, który mnie nienawidził
i męczył”.
Z Niemiec udał się do Rzymu, skąd 29 lipca 1945
pisał pożegnalny list do prowincjała, o. Władysława Lohna, już po decyzji wyjazdu na misje:
„Nigdy nie przypuszczałem, że kiedy w czasie
transportu z Wiśnicza do Oświęcimia 20 czerwca
1940 roku spozierałem tęsknie na nasz kościół,
dom i ogród na Wesołej, patrzę na nie po raz

ostatni. A jednak tak Pan Bóg zrządził… Bóg sam
w nadzwyczaj szybkim tempie pousuwał wszystkie
przeszkody. Bez żadnych pozwoleń władz amerykańskich w ciągu kilku dni znalazłem się w Rzymie. Obecnie kwestia trudniejsza ze skokiem do
Rodezji, ale to jest trudne dla ludzi, nie dla Boga.
Jeżeli mnie tam chce mieć, to będę! … Równocześnie przepraszam za tyle mojej niewdzięczności, za
uchybienia i przykrości, jakie Wam wyrządziłem…
Bóg mnie skarał za to przeszło pięcioletnim więzieniem i obozem koncentracyjnym. Jako pokutę
to ofiaruję i te trudy, które mnie w Afryce czekają.
A Was przepraszam i proszę o przebaczenie.” Do
Rodezji dotarł 4 kwietnia 1946 r
Po latach, w jednym z ostatnich wywiadów mówił, jak być misjonarzem: „Przede wszystkim,
że trzeba iść do ludzi, by ich zbliżyć do Pana
Boga. /…/ Tłumaczyć, co to znaczy wierzyć, bo
wiara to nie wiedza, ale otwarcie się na Boga, na
Jego sprawy i Jego plany. To uznanie i przyjęcie
miłości, i uznanie władzy Pana Boga wobec
każdego człowieka.”
Nietuzinkowa postać kardynała Kozłowieckiego to
świetlany przykład życia dla innych, w misji. Wolontariat misyjny przybliża go młodzieży i dobrze
się stało, że Województwo Kujawsko-Pomorskie,
którego patronem jest Jan Paweł II, w trudnym
czasie pandemii wsparło patronatem nasz Projekt
Zambia.

Szanowni Państwo zapraszamy do wspaniałej lektury tekstu emitowanego w 2 Programie Polskiego Radia w Warszawie, w audycji Małgorzaty
Glabisz-Pniewskiej ,,Słowo na dzień", w dniach 20-26.07.2020 roku.
Tekst został opracowany przez o.Grzegorza Dobroczyńskiego SJ jezuitę na podstawie dokumentów i listów biskupa-arcybiskupa-kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ.
Link do audycji :https://www.polskieradio.pl/37,RedakcjaKatolicka/228,Slowo-na-dzien?fbclid=IwAR3FvLLOfhgdzeJzpM5gK6i1dXZTcdtNb7cYWtaBL7o3JCZwtM6fk-pkJdA
Katarzyna Cesarz
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Uwaga! Dworzec w Kolbuszowej nieczynny!
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z przebudową dworca PKP w Kolbuszowej od
1 września 2020 r. budynek oraz
plac autobusowy dworca jest NIECZYNNY.
Na czas wykonywania robót zostały
uruchomione tymczasowe przystanki
autobusowe zlokalizowane przy ul.
Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej (w pobliżu sklepu Biedronka).
W okolicy przystanków zastępczych
dla podróżnych zostały umieszczone ogólnodostępne toalety przenośne
Toi Toi.
Inwestycja nie będzie kolidowała
z dojściem podziemnym do peronów
stacji kolejowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa
budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią
usługową i administracyjną, budowa

zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym
wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” współfinansowane jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch projektów:
• „Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej” realizowany
w ramach w ramach działania
5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu
kolejowego w Polsce Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
• „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych
w Gminie Kolbuszowa poprzez
nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funk-

cjonalnym zagospodarowaniem
ich otoczenia” realizowany
w ramach działania 6.3 Rewi-

talizacja przestrzeni regionalnej
RPO WP na lata 2014-2020.

jest organizacja spotkania ze wszystkimi szkołami partnerskimi.
Celem współpracy jest m.in.: doskonalenie umiejętności językowych
i używania technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie
świadomości nt. znaczenia wody
i problemów wynikających z braku

dostępu do wody pitnej, zachęcenie
uczniów do angażowania się w ekologiczne działania oraz stworzenie
szkoły ekologicznej i przyjaznej dla
czystej wody.
Projekt realizowany będzie w okresie od września br. do końca sierpnia
2022 r.

Szkoła
w Kupnie bierze
udział w europejskim
projekcie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie w ramach
europejskiego programu Erasmus+ otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu „Nie ma życia bez wody”. Wysokość przyznanej dotacji dla placówki to kwota ponad 26 tys. euro.
Wszystkie działania prowadzone
w ramach projektu szkoła realizować
będzie we współpracy ze szkołami
partnerskimi z krajów europejskich:
Włochy, Turcja, Bułgaria, Rumu-

nia. Uczniowie w wieku 12-14 lat
oraz nauczyciele będą kontaktować
się za pomocą platformy eTwinnig
i komunikatorów społecznych. Ponadto w każdym kraju przewidziana

Przebudowa ulicy
Krzaklewskiego

Zakończono postępowanie przetargowe na przebudowę
ulicy Krzaklewskiego. Zamówienie przewiduje remont ulicy na
odcinku 297m.
Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącego krawężnika betonowego,
ułożenie nowego krawężnika, wykonanie nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego. Na zjeździe do szpitala
zostanie położona kostka.

Koszt zadania wynosi ponad 176 tys.
złotych. Wykonawca inwestycji
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
"Drokam" z Piaseczna zrealizuje inwestycję do końca października br.
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Uczczono wydarzenia wrześniowe

W Kolbuszowej uczczono 81. rocznicę bitwy o Kolbuszową oraz 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość zorganizowano w środę 9 września. W tym roku upamiętnienie miało symboliczny charakter.
W imieniu mieszkańców, kwiaty przed pamiątkowymi tablicami przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września złożyły delegacje.
Zebranych przywitała dyrektor szkoły Grażyna
Pełka, a ks. Lucjan Szumierz odmówił modlitwę
w intencji poległych za ojczyznę.
W uroczystościach rocznicowych wzięli udział:
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Józef

Kardyś Starosta Kolbuszowski, Wojciech Cebula
Wicestarosta, Mieczysław Burek Przewodniczący
Rady Powiatu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej,
Marek Gil Zastępca Burmistrza, Krzysztof Wójcicki V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej, Franciszek Batory Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, Dorota Rabczak Dyrektor SP nr
1, Jerzy Sitko Dyrektor SP nr 2, Grażyna Pełka

Dyrektor ZST, Małgorzata Gołębiowska Wicedyrektor LO, Zbigniew Bogacz Dyrektor ZSA-E.
Następnie zebrani na czele ze sztandarem ZST
oraz Strzelcami przemaszerowali na kolbuszowski
cmentarz. Złożenie wiązanek na mogiłach żołnierzy poległych w obronie ojczyzny poprzedziła
wspólna modlitwa.

Przebudowa ul. Fabrycznej

Ruszył remont ul. Fabrycznej. W poniedziałek, 31 sierpnia Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę z wykonawcą
zadania Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy.
Inwestycja wykonana zostanie w ramach projektu
pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych
oraz infrastruktury przystankowej”.
Koszt przebudowy wyniesie ponad 570 tys. zł.
Termin zakończenia prac: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wyremontowany zostanie odcinek o długości ok.
258 m, od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej do końca istniejącego zjazdu na parking. Prace obejmują: m.in.: rozebranie istniejącej
jezdni z bloczków betonowych, zabezpieczenie
istniejących sieci rurami ochronnymi, wykonanie nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych
drogi oraz nawierzchni bitumicznej, odwodnienie
i odprowadzenie wód z drogi oraz budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2 m. Ponadto
przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Żytnią
w celu poprawy jego geometrii. Za skrzyżowaniem
zbudowane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Dodatkowo powstanie zadaszona
wiata ze stojakami na rowery.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie
oświetlenie. Na ul. Fabrycznej zamontowanych
będzie 5 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi
oraz 2 słupy oświetleniowe wzdłuż parkingu.
Przebudowa ul. Fabrycznej – zmiana organizacji
ruchu

W związku z przebudową ul. Fabrycznej wystąpi
zmiana organizacji ruchu. Prace rozpoczęły się 15

września br. Z uwagi na charakter prac, od tego
dnia ulica będzie całkowicie zamknięta. Przewidziano objazd biegnący przez ul. Sokołowską,
Leśną do ul. Żytniej.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Obchody
rocznicy
sowieckiej
agresji- Dzień
Sybiraka

17 września władze samorządowe
uczciły 81 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka.
Dzień upamiętniono złożeniem kwiatów pod pomnikiem katyńskim na cmentarzy parafialnym
w Kolbuszowej. Krótką modlitwę poprowadził
ks. dziekan Lucjan Szumierz proboszcz parafii pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.
Kwiaty złożyli: Jan Szadkowski Prezes Zarządu
Związku Sybiraków w Kolbuszowej, Józef Kardyś
Starosta Kolbuszowski oraz Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej.

Obchody rocznicy sowieckiej agresji - Dzień Sybiraka

Właściciele pilnie poszukiwani

Trzy rowery, pieniądze, dwa telefony komórkowe, klucze i wózek dziecięcy – tego typu rzeczy znajdują się aktualnie w Biurze
Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Poszukiwani są ich właściciele.
Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, przy ul. 11
Listopada 10, pokój 222. Znalazcy i osoby poszukujące zagubionych przedmiotów mogą kontaktować się z biurem osobiście oraz telefonicznie pod
numerem 17 7445 762.

OSOBY POSZUKUJĄCE ZAGUBIONEJ
RZECZY I ZGŁASZAJĄCE SIĘ PO NIĄ
MUSZĄ OKREŚLIĆ:
- jaka rzecz (przedmiot) została zagubiona, opisać
ją, podać charakterystyczny wygląd bądź znaki
szczególne
- przedstawić dowody stwierdzające posiadanie
zagubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu,
numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis
widocznych skutków zużycia.
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu danego przedmiotu
lub przedstawienie dokumentów potwierdzających
prawo własności.
Właściciele danej rzeczy na jej odebranie mają
rok, jeżeli urzędowi udało się zidentyfikować właściciela i wysłać do niego wezwanie do odbioru,
licząc od dnia doręczenia im tego wezwania lub
dwa lata w sytuacji, gdy doręczenie wezwania
nie jest możliwe, z uwagi na brak identyfikacji
właściciela danej rzeczy. Po tym czasie zgubione
przedmioty stają się własnością znalazcy lub własnością powiatu.

DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH
PRZYJMOWANE SĄ DO
PRZECHOWANIA PRZEDMIOTY
ZNALEZIONE ZA WYJĄTKIEM:

• rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych (w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według
swojego uznania).

• rzeczy znalezionych w budynkach publicznych
albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych
w środkach transportu publicznego - wówczas
znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną
do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia, bądź
zarządcy środka transportu publicznego,
• rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia,
w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów, które należy zgłosić
do najbliższej jednostki policji,

Znalezienie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, należy zgłosić bezpośrednio do
Wydziału Komunikacji i Transportu, które mieści
się na parterze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej lub za pośrednictwem Biura Rzeczy
Znalezionych.
Wykaz znalezionych rzeczy umieszczany jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
Jeżeli wartość znaleziska przekracza 5 000 zł ogłoszenie zamieszczane jest również w lokalnej prasie.
Opr. B. Żarkowska

WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH
PRZYJĘTYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Rzecz znaleziona
trzy klucze ze smyczą
smartfon XIAOMI MAG138
wózek dziecięcy firmy Peg-Pérego
rower górski Kensington FS Elite
banknot
smartfon HUAWEI Y5
gotówka
rower Apollo Zodiac
rower Laguna Retro

Data przekazania
09.05.2018 r.
16.08.2018 r.
01.03.2019 r.
16.09.2019r.
31.10.2019r.
15.11.2019r.
12.03.2020r.
19.08.2020r.
19.08.2020r.

Nr ewid.
2/2018
6/2018
2/2019
13/2019
14/2019
15/2019
4/2020
12/2020
13/2020
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Przez gminę przejechał Międzynarodowy
Wyścig Kolarski
W środę, 9 września przez miasto
przejechał 31. Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.
Zmagania podzielono na 4 etapy: Nisko-Sędziszów Małopolski, Krosno-Nowy
Sącz, Skawina-Jaworzno oraz Kielce-Łódź. Przejazd grupy kolarzy w Kolbuszowej był częścią pierwszego etapu rywalizacji.

Kolarze wjechali na teren naszej gminy około
godz. 15.00. Peleton przejechał przez: ZarębkiKolbuszową Dolną (ul. Tarnobrzeska)- Kolbuszową (ul. Kościuszki, Plac Wolności, ul. Piłsudskiego)- Bukowiec- Domatków- Przedbórz.
Na ulicach pojawiło się wielu mieszkańców, którzy
dopingowali uczestników wyścigu.

Postępy
prac przy
przebudowie
ul.
Parkowej w
Kolbuszowej

Przebudowa ul. Parkowej w Kolbuszowej to pierwsze zadanie realizowane w
ramach projektu polegającego na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzeki Nil.
Obecnie przebudowywana jest nawierzchnia ul.
Parkowej z asfaltowej na kostkę betonową z rozdziałem ruchu pieszego i rowerowego. Dalsze roboty będą obejmowały budowę nowego ogrodzenia
wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1 (z furtką i bramą
wjazdową na teren szkoły) oraz budowę murka
ozdobnego z cegły klinkierowej z siedziskami z
elementów drewnianych wzdłuż Ogródka Jordanowskiego. Przy ulicy wykonane zostanie również
oświetlenie parkowe LED.
Ponadto remontowana jest nawierzchnia kładki
nad Nilem wraz z wymianą balustrad i ułożeniem
odpowiedniej sieci oświetleniowej. Obok szalet
miejskich zamontowany będzie infomat.
Powyższy zakres prac wykonany zostanie do połowy grudnia br.
Przypominamy, że w ramach programu rewitalizacji miasta Kolbuszowa do grudnia 2021 r. wzdłuż
rzeki Nil powstanie ciąg pieszo-rowerowy, amfite-

atr z zadaszoną sceną plenerową oraz poprowadzone będą alejki, pomiędzy którymi zamontowana
zostanie rzeźba plenerowa w formie kamiennego
globusa. Ponadto rozbudowany zostanie parking
oraz jezdnia manewrowa przy cmentarzu parafii
pw. Wszystkich Świętych.

Łączny koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad
4, 4 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z dwóch
źródeł: ponad 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ok. 100 tys. zł z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Umowa na przebudowę dworca podpisana
W środę 2 września br. w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej została zawarta
umowa na przebudowę budynku dworca
oraz zagospodarowanie jego otoczenia
celem utworzenia nowoczesnego centrum
przesiadkowego. Umowę z wykonawcą inwestycji- firmą SOLKAN Sp. z o.o.
z Rzeszowa podpisał Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Wkrótce rozpoczną się
prace, które potrwają do końca listopada
2021 r.
W wyniku realizacji inwestycji budynek dworca
w Kolbuszowej zostanie całkowicie przebudowany
i zmodernizowany. Zmieni się układ i przeznaczenie jego pomieszczeń. Wykonane zostanie zadaszenie nad placem manewrowym i przystankami
autobusowymi. Prace będą obejmowały również
przebudowę przyłączy elektroenergetycznych,
wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
teletechnicznych, a także instalację oświetlenia
ulicznego. Plac wokół dworca zostanie wyposażony w elementy małej architektury i zieleni.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 6 405 163,18 zł,
z czego dofinansowanie o łącznej kwocie ponad
2,6 mln zł pochodzi ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Przypominamy, że na czas wykonywania robót
uruchomione zostały przystanki tymczasowe
przy ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej.

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych
oraz infrastruktury przystankowej” jest realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt 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” jest realizowany w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie
Umowy numer RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

Budowa budynku OSP w Świerczowie

Ogłoszono przetarg na kolejny etap budowy remizy OSP w Świerczowie. Na dzień dzisiejszy został wykonany stan surowy
budynku. Zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.
Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe i instalacyjne w części użytkowej i w części
nieużytkowej. Zakres zadania obejmuje m.in: wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i elektrycznej. Podłoża pod posadzki, tynki
i okładziny to kolejne prace do wykonania. Ponadto zamontowane zostaną drzwi stalowe z klatki
schodowej na strych.
Przewidywany czas realizacji inwestycji: 30 listopada 2020.
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Darmowy Internet WiFi4EU
w Kolbuszowej już dostępny!

Gmina Kolbuszowa zrealizowała bon finansowy w wysokości 15 tys. euro przyznawany za pośrednictwem Komisji Europejskiej w ramach unijnego projektu „WiFi4EU”. Dzięki temu na terenie naszego miasta powstało 7 miejsc obsługiwanych przez
11 hotspotów, w których będzie można bezpłatnie korzystać z Internetu.
Poniżej wykaz punktów, w których dostępny jest
bezpłatny Internet WiFi4EU na terenie Kolbuszowej:
• Kryta Pływalnia „Fregata”- 2 hotspoty wewnętrzne
• Plac Wolności- 3 hotspoty zewnętrzne
• Budynek Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - hotspot wewnętrzny i zewnętrzny
• Park Jordanowski- hotspot zewnętrzny
• Plac dworca i okolic - hotspot zewnętrzny
• Skwer Regionalistów - hotspot zewnętrzny
• Plac Szkoły Podstawowej nr 2- hotspot zewnętrzny

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie
mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości Internetu w całej UE, przez bezpłatne
Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki,
place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności
publicznej.
Przyznany bon WiFi4EU pokrył koszty sprzętu,
instalacji hotspotów oraz 3 letniego serwisu całego
systemu na terenie miasta Kolbuszowa. Gmina
Kolbuszowa będzie poniosła koszty związane
z abonamentem łącz internetowych wykorzystywanych w ramach tego projektu. Gwarantowana
prędkość dla użytkownika końcowego ok 30Mb/s.
W najbliższym czasie miejsca w których dostępny

Budowa chodnika przy ul.
M. Siedmiograj w Kolbuszowej

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy fragmentu ul. M. Siedmiograj w Kolbuszowej.
Zadanie polega na budowie jednostronnego chodnika dla pieszych biegnącego od skrzyżowania z ul.
Kossaka do skrzyżowania z ul. Krakowską. Jego
długość wyniesie ok. 339 m. Zakres prac będzie
obejmował m.in. wykonanie konstrukcji podbu-

dowy i nawierzchni chodnika z kostki brukowej
oraz przebudowę istniejących zjazdów do działek
przyległych na długości przebudowywanej drogi.
Planowo inwestycja ma zostać zrealizowana do
końca listopada br. Czekamy na wyłonienie wykonawcy.
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jest bezpłatny Internet oznaczone będą tabliczkami
z logotypami.
Gmina Kolbuszowa nie prowadzi bezpośredniego
wsparcia dla użytkowników sieci, jak również
nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność
urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.
Wszelkie problemy techniczne i zapytania dotyczące funkcjonowania WIFI4EU proszę zgłaszać
na adres: admin@ekolbuszowa.pl
INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z BEZPŁATNYM INTERNETEM:
Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu WIFI4EU należy jednorazowo wykonać następujące
operacje:
• połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie
„WiFi4EUKolbuszowa”
• w panelu, który się pojawi po pierwszym połączeniu (portal autoryzacji) należy:
- wprowadzić swoje dane (imię i nazwisko) oraz
adres mailowy
- zaakceptować regulamin korzystania z usługi
- kliknąć przycisk „Wyślij”.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ 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, przeznaczonej 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.
Burmistrz Kolbuszowej

fot. Google Maps

Jan Zuba
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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

Jest szansa na kolejne wsparcie dla samorządów

Planowo kolejne 6 mld zł ma trafić do gmin i powiatów w całej Polsce. Środki będą mogły być przeznaczone na realizację
inwestycji lokalnych.
W czwartek (27 sierpnia), z inicjatywy Posła RP
Zbigniewa Chmielowca, zwołany został Konwent
Starosty, Burmistrza oraz Wójtów z powiatu kolbuszowskiego. Podczas spotkania kolbuszowski
parlamentarzysta poinformował zebranych, iż do
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowany został projekt uchwały Rady
Ministrów. Projekt ten dotyczy wsparcia przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Z pierwszych informacji wynika, że wnioski oceniane będą przez Komisję do Spraw Wsparcia
Jednostek Samorządu Terytorialnego, która rekomendować będzie premierowi wysokość poszczególnych dotacji. Podczas oceny pod uwagę
brane będą:

- realizacja zasad zrównoważonego rozwoju
- kompleksowość planowanych inwestycji
- ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji
planowanych inwestycji w środowisko
- koszt planowanych inwestycji w stosunku do
planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji
- liczba osób, na które planowane inwestycje będą
miały korzystny wpływ
- relacja kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu
- wpływ planowanych inwestycji na ograniczenie
skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im
w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może
mieć taki wpływ
- zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.
Planowo w tym roku mają być ogłoszone dwa
nabory z tej puli środków. Jak zapowiada Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś, Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego, wnioskując o dotację w ramach
programu, będzie starać się o fundusze dla Szpitala
Powiatowego w Kolbuszowej.
Zapowiadane wsparcie dla samorządów, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
to już druga tego typu forma pomocy oferowana
przez polski rząd. Do 10 sierpnia br. samorządy
mogły składać wnioski o dotacje z pierwszej puli
środków. Wówczas również do rozdysponowania
było 6 mld zł (5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla
powiatów).
Barbara Żarkowska

Samorządy gminne oraz powiatowe będą mogły liczyć na kolejne wsparcie, udzie- Sierpniowy Konwent Starosty, Burmistrza oraz Wójtów z powiatu kolbuszowlane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fot. B. Żarkowska skiego zwołany został w inicjatywy Posła RP Zbigniewa Chmielowca

Europejski sukces ZSA-E

Ponad 100 tys. zł otrzymał Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni w ramach programu Erasmus+. Fundusze
te pozwolą na wyjazd uczniom do szkół partnerskich we Francji, Chorwacji oraz Portugalii.
- Po raz kolejny udowodniliśmy, że Zespół Szkół
Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni jest
liderem w pozyskiwaniu funduszy z środków programu Erasmus+ - cieszy się społeczność szkoły.
- Nasz nowy projekt „Food Redefined” (Nowa
definicja żywienia) został bardzo dobrze oceniony
i uplasował się na 44 miejscu na 312 wniosków
złożonych z całego kraju.

SZKOŁY PARTNERSKIE
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości
122 972,00 euro. Twórcą i koordynatorem całego
projektu jest ZSAE w Weryni. Projekt rozpoczął się
1 września br. i trwał będzie 2 lata. W tym czasie
24 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz 6 nauczycieli wyjedzie na
tygodniowe warsztaty do szkół partnerskich we

Francji, Chorwacji oraz Portugalii. Wizyta partnerska w szkole w Weryni natomiast zaplanowana
jest na czerwiec 2021 r.

EKOLOGICZNE KOKTAJLE
Podczas wizyty w Chorwacji uczniowie będą doszkalać swoje umiejętności związane z kuchnią
śródziemnomorską oraz wykorzystaniem naturalnych składników do przygotowania potraw.
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W JĘZYKU ANGIELSKIM

Wizyta w Portugali wzbogaci ich wiedzę o kuchnię
Zero Waste (czyli jak wykorzystać cały produkt
nie marnując niczego) oraz przygotowywanie
ekologicznych napoi i koktajli. Francuzi będą zaś
pokazywać jak przygotowywać potrawy w niskich

temperaturach, aby nie traciły swych wartości oraz
wykorzystania produktów organicznych. - Każda
wizyta będzie dla nas niesamowitym doświadczeniem edukacyjnym, zarówno turystycznym jak
i społecznym – cieszą się uczniowie.

Całość projektu realizowana będzie w języku
angielskim. Uczniowie wraz z kolegami i koleżankami z Francji, Portugalii i Chorwacji będą
tworzyć wideoblog z przepisami, z których finalnie
powstanie książka.

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz 81. rocznicy Bitwy o Kolbuszową

W środę (9 września), przed Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej odbywały się obchody rocznic wrześniowych.
Tegoroczna uroczystość, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zorganizowana została
w znacznie skromniejszej oprawie, niż było to do
tej pory. Obecny był Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz
z Wicestarostą Kolbuszowskim Wojciechem Cebulą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem, Burmistrz Kolbuszowej wraz
z zastępcą Markiem Gilem oraz radnym Krzysztofem Wójcickim, Franciszek Batory, Wiceprezes
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych z powiatu kolbuszowskiego oraz dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 i 2

z Kolbuszowej. Podczas uroczystości obecny był
sztandar ZST oraz Strzelcy.

WSPÓLNA MODLITWA I ZŁOŻENIE
KWIATÓW
Przybyłe delegacje przywitała Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej. Następnie ks. Lucjan
Szumierz odmówił modlitwę w intencji poległych
za ojczyznę. Przypomniał, że bitwa o Kolbuszową
zaczęła się 9 września o godz. 13.00. - Z powodu
przewagi nieprzyjaciela wojsko polskie wycofało się szosą prowadzącą na Raniżów. W bitwie
poległo wielu żołnierzy – mówił ks. Szumierz.
Zaznaczył, że obecność wszystkich zebranych

przy tablicy, upamiętniającej Bohaterów Września
1939 r. ma na celu zaświadczenie wobec całego
świata o zbrodni popełnionej na Polsce i Polakach. – Módlmy się, aby Europa i cały świat był
bezpiecznym domem dla wszystkich ludzi – dodał
ks. Szumierz. Następnie przybyłe delegacje złożyły
kwiaty przy tablicach, upamiętniających poległych
za ojczyznę, znajdujących się na froncie budynku
ZST. Ostatnim punktem środowych uroczystości
była wspólna modlitwa i złożenie kwiatów przy
mogiłach żołnierzy poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w obronie Kolbuszowej na
kolbuszowskim cmentarzu.
Barbara Żarkowska

Obchody rocznic wrześniowych przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohate- W uroczystości uczestniczył m.in. Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Franciszek
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
Batory oraz władze Powiatu Kolbuszowskiego

Złożenie kwiatów przed tablicami pamiątkowymi przy Zespole Szkół Tech- Wspólne modlitwa na cmentarzu i złożenie kwiatów na mogiłach walczących
o wolną Polskę
nicznych
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Narodowe Czytanie 2020 w Kolbuszowej

W sobotę (5 września), na Skwerze Regionalistów w Kolbuszowej, odbyła się Akcja Narodowego Czytania. Patronat nad tym
wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
W tym roku ze Skweru rozbrzmiewał tekst „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W akcję popularyzującą polską literaturę oraz czytelnictwo
zaangażowali się również pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej z Sekretarzem Powiatu Stanisławem Stecem oraz Przewodniczącym
Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP już od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku natomiast odbyło
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię
Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława
Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
W 2018 r. akcja ta miała wyjątkowy charakter,
w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wówczas Para Prezydencka zaprosiła do lektury „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok,
Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni

Akcja Narodowego Czytania 2020 na Skwerze Regionalistów w Kolbuszowej. Fot. MiPBP
wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej
literatury patriotycznej.
W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były
Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława

Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka
Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele
zostały wybrane przez Parę Prezydencką z ponad
stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii
Prezydenta.
Opr. B. Żarkowska

Nowy parking przy Zespole Szkół Technicznych

Parking przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej jest już gotowy. W ramach tego zadania powstało 65 miejsc postojowych.
Rozbudowa i przebudowa parkingu, znajdującego
się przy kolbuszowskim ZST kosztowała 554 302 zł.
Zadanie obejmowało m.in. prace budowlane związane
z wykonaniem parkingu oraz kanalizacją deszczową.
Dzięki realizacji tego zadania powstało 65 miejsc
parkingowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Zamontowane zostały również stojaki na
rowery z 48 stanowiskami. Parking został także
ogrodzony. Ponadto ustawiono szlabany, które uruchamiane są za okazaniem karty dostępu. Docelowo bowiem nowy parking przeznaczony jest dla
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych,
w którym obecnie uczy się ponad 800 uczniów.
Barbara Żarkowska
Nowo przebudowany parking przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

Na parkingu swoje miejsce znalazły również stojaki na rowery

Na parkingu znajduje się 65 miejsc postojowych
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Będą remonty dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłosił przetarg na remont aż 15 odcinków dróg powiatowych. Rozstrzygnięcie
przetargu planowane jest na 28 września. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego.
Planowane drogi do przebudowy lub remontu to:
1. Przebudowa drogi powiatowej Blizna – Leszcze
– Przedbórz – Poręby Kupieńskie
odcinek I: w miejscowości Poręby Kupieńskie – 750 m
odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie – 730
2. Przebudowa drogi powiatowej Lipnica – Dzikowiec – Widełka:
odcinek I: w miejscowości Górny Dzikowiec – 650 m
odcinek II: w miejscowości Górny Dzikowiec – 652 m
odcinek III: w miejscowości Werynia – 950 m

3. Przebudowa drogi powiatowej Cmolas – Świerczów - w miejscowości Cmolas – 500 m
4. Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś –
Zapole – Hucisko - w miejscowości Hucisko – 762 m
5. Przebudowa drogi powiatowej Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka – Siedlanka - w miejscowości Trzęsówka – 690 m
6. Przebudowa drogi powiatowej Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie – 1 km
7. Przebudowa drogi powiatowej Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.:

odcinek I: w miejscowości Kosowy – 976 m
odcinek II: w miejscowości Kosowy – 800 m
odcinek III: w miejscowości Kosowy – 790 m
8. Przebudowa drogi powiatowej Kolbuszowa
Górna – Kłapówka:
odcinek I: w miejscowości Kłapówka – 950 m
odcinek II: w miejscowości Kłapówka – 928 m
Część 9: Remont drogi powiatowej Kolbuszowa
– Werynia – Dzikowiec - w miejscowości Kolbuszowa – 431 m
Opr. B. Żarkowska

Kolbuszowa dnia 31.08.2020 r

AB.6740 .6. 5. 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/5/2020
Z DNIA 31.08.2020 R
(znak sprawy: AB.6740.6.5.2020)
dla Wójta Gminy Dzikowiec o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi
gminnej publicznej Spie - Karby w miejscowości
Wilcza Wola, na działkach położonych w Wilczej
Woli (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 5. 2020).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE
POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna
180606_2 Dzikowiec: 159;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna
180606_2 Dzikowiec:
1. 207 (podlegająca podziałowi na działki (207/1
i 207/2);
2. 185 (podlegająca podziałowi na działki (185/1
i 185/2);
3. 186 (podlegająca podziałowi na działki (186/1
i 186/2);

4. 206 (podlegająca podziałowi na działki (206/1
i 206/2);
5. 183 (podlegająca podziałowi na działki (183/1
i 183/2);
6. 184 (podlegająca podziałowi na działki (184/1,
184/2, 184/3);
7. 181 (podlegająca podziałowi na działki (181/1
i 181/2);
8. 180 (podlegająca podziałowi na działki (180/1
i 180/2);
9. 130 (podlegająca podziałowi na działki (130/1
i 130/2);
10. 150 (podlegająca podziałowi na działki
(150/1 i 150/2);
11. 177 (podlegająca podziałowi na działki
(177/1 i 177/2);
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 Dzikowiec:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna
180608_2 Dzikowiec:

159, 207/1 (207)*, 185/1 (185)*, 186/1 (186)*,
206/1 (206)*, 183/1 (183)*, 184/1 (184) *, 181/1
(180), 180/1 (180)*, 130/1 (130)*, 150/1 (150)*,
177/1 (177)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB
ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE
BĘDZIE OGRANICZONE:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna
180606_2 Dzikowiec:
130/2 (130)*, 180/2 (180)*;
W nawiasie wskazano numer ewidencyjny działki
przed podziałem.
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.

Pierwszy dzwonek w kolbuszowskich
szkołach ponadpodstawowych!

1466 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski. Wśród nich znajduje się aż 311 pierwszaków.
W nowym roku szkolnym chęć nauki zdecydowało się podjąć ponad 300 uczniów absolwentów
szkół podstawowych. Podział nowych uczniów
w poszczególnych szkołach wygląda następująco:
- Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara
w Kolbuszowej – 91

- Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. – 177
- Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
im. KEN w Weryni – 43.
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku
szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły życzymy wytrwałości

i wzajemnego zrozumienia w trudnym procesie
edukacji oraz warunkach, w jakich przyszło nam
funkcjonować.
Niech ten rok obfituje w nowe wyzwania, sukcesy,
ciekawe doświadczenia i przyjemne wspomnienia.
B. Żarkowska

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 324

23

Sukces uczniów Zespołu Szkół
Technicznych z Kolbuszowej!

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej znaleźli się w finale konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia
w Toruniu FAST 2020”. Gratulujemy!
Osiemnastego lipca br. zorganizowany został dziesiąty finał konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu FAST 2020”. Spośród
nadesłanych prac komisja konkursowa zakwalifikowała do finału 16 prac uczniów ze szkół
ponadpodstawowych z: Bielsko-Białej, Działdowa, Jastrzębia-Zdroju, Jeleniej Góry, Kielc,
Kolbuszowej, Poznania, Stargardu, Szczecina,
Tczewa i Torunia. Uczniowie przedstawili swoje
prace o tematyce związanej z fizyką lub astronomią w trybie zdalnym.
W finale, komisja konkursowa w składzie: prof.
dr hab. Mirosław Bylicki, dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK, dr hab. Dorota Kowalska,

Wyrazy głębokiego współczucia
dla

Pana
Grzegorza Saja
Byłego Pracownika Wydziału
Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej
z powodu śmierci

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

Panu

Wojciechowi Cebuli
Wicestaroście Kolbuszowskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

prof. UMK oraz dr hab. Cezary Migaszewski, prof.
UMK wraz z przedstawicielem Fundacji Aleksandra Jabłońskiego dr Justyną Cembrzyńską, wyłoniła laureatów:
I miejsce: Karol Masztalerz (International School
of Poznań), z nagrodą w postaci stypendium w wysokości 10 000,00 zł (brutto);
II miejsce: Michał Buszka (V LO w Toruniu), z nagrodą 5 000,00 zł (brutto);
III miejsce: Klaudia Kacik (I LO w Tczewie), Krystian Mokrzycki (ZST w Kolbuszowej), Marcin
Magda (ZST w Kolbuszowej), z nagrodami w postaci miejsca w domu studenckim i karty podarunkowej Empik o wartości 500,00 zł dla każdego.

Śmierć przychodzi cicho.
Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej
chwili, jest zawsze gościem nie na
czas….

Panu
Wojciechowi Cebuli
Wicestaroście
Kolbuszowskiemu

wyrazy współczucia i słowa otuchy
w trudnych chwilach po śmierci

Laureaci konkursu

Panu
Wojciechowi Cebuli
Wicestaroście
Kolbuszowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
pracownicy
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Kolbuszowej

MAMY
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd
Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego
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

przegląd KOLBUSZOWSKI

24

Nr 324

Finansowo
CHINY CHCĄ NASZYCH DANYCH.
Amerykanie doszli do wniosku, że
nie starczy im sił na pilnowanie ładu
na całym świecie i przycinają swój
Pax Americana do mniejszych rozmiarów. I ma być mocno antychiński.
Uznali, że muszą zatrzymać Pekin
za wszelką cenę, wszystko inne jest
mniej ważne i nie można się rozpraszać na sprawy drugorzędne.
Chiny próbują z kolei rozwijać parasol nad światem, ale im to nie wychodzi. Tworzą jakiejś alternatywy,
inwestują w projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, kuszą kraje globalnego
południa, ale to wszystko nie jest tak
solidne jak ład amerykański.
Przy okazji powstaje dużo chaosu.
Kiedy Amerykanie zwijają parasol
i przycinają swoje zaangażowanie

na świecie, a Chińczycy nie są w stanie ich zastąpić, kurczy się obszar
względnej stabilności. Więc jeśli
mamy przewidywać, jaki świat nas
czeka w najbliższych 20 latach, to
będą w nim ogromne obszary ziemi
niczyjej. Oby nie objęło to Polski.
Chiny stworzyły sprawny system
zasysania tzw. wartości dodanej
z reszty świata i zaprosiły do udziału
w tym systemie globalne korporacje,
obiecały im ogromne zyski. Te zyski
zresztą potem znowu trafiają do Chin
w formie inwestycji i w formie nadwyżek w handlu z krajami Zachodu.
Sojusz międzynarodowych korporacji z Chinami sprawił, że sytuacja
grup pracujących na Zachodzie bardzo się pogorszyła, co spowodowa-

Wystawa „Udział
Kolbuszowian
w Bitwie
Warszawskiej 1920”

W Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszkańcy mogą obejrzeć
wystawę pn. „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920
r.”, która przybliża postaci członków i działania Powiatowego
Komitetu Obrony Państwa w Kolbuszowej oraz Kolbuszowian
biorących udział w walkach z bolszewikami w 1920 r.
Wystawa jest połączona z ekspozycją: „Bitwa Warszawska. W stulecie
zwycięstwa” oraz wystawą militariów i przedmiotów związanych
z epoką, a pochodzących ze zbiorów
i archiwum rodziny Wesołowskich
z Kolbuszowej.
Wystawa będzie dostępna do 7 października br. (od wtorku do soboty
w godz. 10.00-17.00).

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia oddziału biblioteki przy ul.
Piekarskiej 17 w Kolbuszowej.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

ło masę niestabilności: społecznych,
gospodarczych, politycznych.
Z kolei chińskie korporacje szpiegują nas być może również dla rządu,
chiński rząd zawsze gwarantuje sobie dostęp do tych informacji. Ale
głównie chodzi o to, żeby zassać
dane z Zachodu i uzyskać przewagę
nad Google, Facebookiem. I wygrać
wyścig technologiczny. Dane, dane,
dane.

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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Vivant professores

W dniu 11 maja 2020 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał nominację dla
Piotra Micka na tytuł profesora nauk rolniczych. Prof. dr hab. inż. Piotr Micek jest
kolejnym absolwentem Zespołu Szkół w Weryni, który osiąga najwyższy tytuł naukowy. Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt
i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest żonaty
i ma 2 dzieci.
Wielka duma z racji nominacji profesorskiej Piotra Micka ogarnęła środowisko osób związanych
z Zespołem Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. To wielka nobilitacja dla Szkoły,
która może pochwalić się tak znamienitym absolwentem. Wszystko zaczęło się w Kolbuszowej,
gdzie prof. Piotr Micek się urodził i gdzie ukończył
Szkołę Podstawową Nr 1. Następnie w latach 1983
– 1988 kształcił się w Zespole Szkół Rolniczych
im. KEN w Weryni (obecnie Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni), w 5-letnim
Technikum Hodowlanym. W tym okresie Jego
wychowawcą był mgr inż. Roman Rząsa, z którym udało mu się wygrać Wojewódzką Olimpiadę
Wiedzy o BHP w Rzeszowie. Z kolei pod czujnym okiem mgr inż. Zofii Kwolek dwukrotnie
reprezentował Szkołę w „Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych” z zakresu zootechniki. Został zwycięzcą tego konkursu na szczeblu
międzywojewódzkim w Lublinie oraz finalistą na
szczeblu ogólnopolskim w Olsztynie, uzyskując
prawo wstępu na wyższą uczelnię rolniczą bez
egzaminu.
Korzystając z uzyskanego prawa w 1988 r. prof. P.
Micek rozpoczął studia wyższe w ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Zootechnicznym. Studia ukończył w 1994 r. obroną pracy
magisterskiej wykonanej w Katedrze Żywienia
Zwierząt. W tym samym roku uzyskał stypendium
Rządu Francuskiego i rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Rolniczej w Rennes we Francji (ENSA).
W 1995 r. obronił pracę dyplomową i otrzymał

dyplom ukończenia studiów wyższych (Diplôme
d’Agronomie Approfondi) we Francji.
W kwietniu 1996 r. prof. P. Micek podjął pracę
na stanowisku asystenta naukowego-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii
Rolniczej w Krakowie. Pracę doktorską obronił
w 2001 r. przed Radą Wydziału Zootechnicznego
Akademii Rolniczej w Krakowie. Stopień doktora
habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność żywienie zwierząt, uzyskał
w 2009 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Przydatność żywieniowa ziarna krajowych
gatunków i odmian zbóż dla przeżuwaczy”. Działalność naukowo-badawcza profesora obejmuje
bardzo szeroki zakres i wiele zagadnień z obszaru
związanego z przemysłem rolno-spożywczym.
Podczas swojej pracy zawodowej uczestniczył
w wielu badaniach, projektach, konferencjach
i misjach naukowych. Współpracował z licznymi
naukowcami z całego świata.
Ważną dziedziną działalności zawodowej prof. P.
Micka był udział w pracach organizacyjnych na
rzecz macierzystej Uczelni. Czynnie uczestniczył
w pracach licznych senackich i wydziałowych
komisji oraz komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych. Był członkiem
lub przewodniczącym komitetu organizacyjnego
16 konferencji międzynarodowych, w tym m.in.
International Conference on „Biotechnology and
Welfare in Animal Husbandry” in conjunction with
a Havemeyer Fundation (USA) Session “Fertility

and Assisted Reproduction in Horses”, 15-16 June,
2015; Kraków, Poland.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów
i stopni naukowych. Dołączamy się do Pieśni Gaudeamus igitur, która wznosi okrzyki na
cześć akademii i jej profesorów: „Vivat academia,
vivant professores” (Niech żyje akademia, niech
żyją profesorowie). Całe środowisko Zespołu Szkół
Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni zalicza profesora Piotra Micka do najznakomitszych
osobowości z pośród ponad 10 tyś. absolwentów. Jest On również przykładem dla obecnych
uczniów, że można osiągać sukcesy i satysfakcję
dzięki wytrwałemu rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
(materiał zredagowany w oparciu o informację
„Nominacje profesorskie 2020 - prof. dr hab. inż.
Piotr Micek)
Opracowanie: Witold Cesarz

Sierpniowe sukcesy w Nordic Walking

2.08.2020 r. w Wierzchosławicach (woj. małopolskie) odbyły się już po raz VI Wierzchosławickie Leśne Biegi z MRÓWKĄ.
Kolbuszowski Klub reprezentowany był przez 2 zawodniczki – Alinę Dypa i Krystynę Styga. Trasa o długości 5 km wiodła leśnymi
duktami ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Lasy Wierzchosławice. Na starcie stanęło 100 zawodników. Wśród najlepszych znalazła
się K. Styga, która ukończyła zawody z czasem 39 minut, co dało jej III miejsce w klasyfikacji kobiet i stanęła na podium.
8.08.2020 to dzień zawodów w Tarnobrzegu Mistrzostwa Tarnobrzega Nordic Walking 2020.
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 6 km,
a trasa wiodła szerokimi ścieżkami Lasu Zwierzynieckiego.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking reprezentowała 14 osobowa drużyna zróżnicowana wiekowo
– od nastolatków po emerytów. Wszyscy ukończyli
sportową rywalizację. Na podium stanęli w swoich kategoriach wiekowych Karol Tomaszewski,
zajmując III miejsce, Aleksandra Trętowicz – II
miejsce oraz Krystyna Styga – I miejsce. Kolbuszowska drużyna wyjechała także z pucharem, jako

najliczniejszy Klub biorący udział w zawodach. Na
podium stanął także Grzegorz Orzechowski jako
najbardziej wytrwły uczestnik zawodów.
Wspaniała pogoda, dobra organizacja zawodów,
zadowolenie zawodników składały się na wyśmienitą atmosferę i znakomite wrażenia wszystkich
uczestników. I każdy ze startujących żegnał się słowami: „Do zobaczenia na następnych zawodach”.
15.08.2020 to kolejna data zmagań sportowych.
W Czernicy (woj. świętokrzyskie) odbyły się
Biegi Leśne. Zawodnicy zmagali się z dystansem
10 km biegnąc lub maszerując leśnymi drogami

Czernicy. Do rywalizacji w Nordic Walking stanęło
22 zawodników. Kolbuszowski Klub reprezentowała Krystyna Styga, której udało się wejść na
metę jako pierwszej kobiecie. Jak na Biegi Leśne przystało,a jako trofea zawodnicy otrzymali
drzewka o zróżnicowanej wysokości. Wszyscy
zawodnicy – biegacze i nordikowcy rozjeżdżali się
zadowoleni z udziału w „normalnych” zawodach
i spotkaniu ze sportowymi przyjaciółmi.
23.08.2020 w Ruszczy koło Połańca odbył się II
Bieg Uniwersału Połanieckiego. Do rywalizacji
sportowej stanęli biegacze i kijkarze. Do pokonania
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mieli dystans 10 km. Trasa zawodów wiodła asfaltowymi i piaszczystymi drogami wokół Ruszczy.
Do rywalizacji w Nordic stanęło 42 zawodników,
klasyfikowanych według płci kobiety i mężczyźni
oraz wieku. Zawodniczce z Kolbuszowej udało
się pokonać dystans w 1:13, co dało jej I miejsce
wśród kobiet w swojej grupie wiekowej. Jako puchary zwycięzcy otrzymywali piękne szklane wazony wykonane w Hucie Szkła Gospodarczego T.
Wrześniaka. Mimo deszczowej aury wszyscy byli
zadowoleni, że można było się sprawdzić na trasie,
spotkać ze znajomymi i przyjaciółmi sportowymi.
29.08.2020 w Polańczyku na wyspie Energetyk
odbył się IV Charytatywny Cross PGE Energia.
„Sportowcy” – biegacze i chodziarze włączyli się
w pomoc pasjonatowi sportu, który uległ wypadkowi samochodowemu i walczy o sprawność. Trasa
o długości 6,4 km, jak na Bieszczady przystało,
prowadziła zawodników to w górę to w dół. Nasze
miasto reprezentowane było przez K. Stygę, której
udało się zająć III miejsce. Tu organizatorzy nagrodzili stojących na „pudle” reprodukcjami z widokiem na Bieszczady. Zawodom towarzyszyła
piękna słoneczna pogoda, która „podgrzewała” atmosferę spotkań sportowych przyjaciół i znajomych.
Udział w zawodach w „realu” daje wiele zadowo-

lenia i satysfakcji, możliwość sprawdzenia swojej
kondycji i formy sportowej. A przy okazji spotkanie sportowych przyjaciół, wymiana wrażeń
i spostrzeżeń co do zawodów, trasy i techniki. A jak
się jeszcze maszerując szybko, osiągnie dobry
czas i stanie na „pudle”, to tym większa radość
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i zadowolenie, a zarazem promocja Klubu i swojej
miejscowości.
Serdecznie zapraszam do aktywności fizycznej
w myśl hasła przewodniego:
Nikt nie zrobi dla Ciebie tyle ile możesz zrobić
Ty sam!

! INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !
OD 9 DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWABĘDZIE PRZYJMOWAŁA
WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19. WSPARCIE
FINANSOWANE JEST Z PROW NA LATA 2014-2020.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik
lub jego małżonek:
1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
· 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej
12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
· 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu
użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
· 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej
12 miesięcy, lub
· 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy,
lub
· 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk
świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
o oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub
hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem
w dniu 1 marca 2020 r., lub
2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych
w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
· kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
· gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

· indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
o oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał
przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych,
lub
4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
· szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
· tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50
m2.
Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna
kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.
Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały
biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną
(ePUAP) lub przesyłką pocztową.
Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te
będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Więcej informacji:
· na portalu internetowym- www.arimr.gov.pl,
· pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84
· oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach
regionalnych ARiMR.
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM
I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
"Serce bez granic"

w Hucie Komorowskiej
marzec - sierpień 2020 r.
W dniu 17 marca 2020 r. Papież Franciszek powierzył o. Markowi Inglotowi, jezuicie zaszczytną funkcję członka Papieskiego Komitetu Nauk
Historycznych w Watykanie. O. Inglot uzupełnia
skład Rady Programowej Fundacji im. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic”. Swoją
szeroką wiedzę wykorzystuje w pracy wykładowcy na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie, gdzie pełni rolę dziekana Wydziału
Historii i Dziedzictwa Kulturowego Kościoła.
Zarząd Fundacji im. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic” wraz z dyrektorem i pracownikami Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej serdecznie gratuje o.
Markowi Inglotowi SJ tej cennej nominacji i życzy
Łask Bożych oraz sił w dalszym pełnieniu służby
Bogu i Kościołowi.
Dnia 30 marca 2020 r. w Kolegium Krakowskim w wieku 81 lat odszedł ks. prof. Ludwik
Grzebień SJ (ur. 15 sierpnia 1939 r.), jezuita,
laureat statuetki im. Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ „Serce bez Granic” w 2012 r.
Uroczystości pogrzebowe celebrowano 3 kwietnia
2020 r. w Krakowie, gdzie śp. o. Grzebień spoczął
na Cmentarzu Rakowickim.
Ks. Ludwik Grzebień SJ urodził się 15 sierpnia
1939 r. w Tułkowicach (ob. woj. podkarpackie). 8
sierpnia 1956 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, a 17 czerwca 1967 r. przyjął
w Warszawie święcenia kapłańskie. Pozostawił
po sobie bogaty dorobek naukowy. Był wybitnym
historykiem, wieloletnim nauczycielem akademickim na uczelniach wyższych w Lublinie, Warszawie oraz Krakowie, a także badaczem dziejów
Towarzystwa Jezusowego. W latach 2004-2010
pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Współ-

Od lewej: Bogdan Romaniuk – dyrektor Muzeum, rodzina prof. Sakowicza, prof. Eugeniusz Sakowicz,
Elżbieta Wołosz – skarbnik Fundacji, Katarzyna Cesarz - Kustosz, 21 czerwca 2020 r., fot. M. Wołosz
autor albumu pt. „Serce Bez Granic. Obywatel
świata, Apostoł Afryki, Rodak z Huty Komorowskiej, Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ
1911-2007”, a także hojny darczyńca Archiwum
Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
Zarząd Fundacji „Serce Bez Granic” wraz
z dyrektorem i pracownikami Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ wyraża wdzięczność
śp. o. Ludwikowi Grzebieniowi SJ za owocną współpracę oraz poleca jego duszę dobremu
Bogu.
W maju 2020 r. dzięki uprzejmości dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
zbiory biblioteki Muzeum uzupełniła biografia
autorstwa dr Anny Jagodzińskiej pt. „Kustosz
Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013).
Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen”. W publikacji wielokrotnie cytowano perłę literatury
obozowej „Ucisk i strapienie: pamiętnik więźnia
1939-1945” autorstwa Adama Kozłowieckiego
SJ. Postać naszego Kardynała, byłego więźnia
Auschwitz i KL Dachau nierzadko towarzyszy czytelnikowi w poznawaniu życia równie
okrutnie doświadczonego przez wojnę ks. Stępniaka. Polecamy uwadze tę ubogacającą ducha
biografię.

STATYSTYKA

Wizyta wychowanki s. Oktawii Kozłowieckiej, 18
czerwca 2020 r., fot. K. Cesarz

Od początku 2020 r. Muzeum Kard. Adama
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwiedzają goście zainteresowani inspirującym
życiem patrona Fundacji „Serce Bez Granic”.

Niemożliwe jest, aby wymienić wszystkich odwiedzających. Relacje z wizyt dostępne są na Facebooku
Muzeum.
W środę 17 czerwca 2020 r. gościliśmy historyków z Lublina i Nowej Dęby. Panowie promowali
film „Obłoki śmierci – Bolimów 1915” ukazujący
nieznaną historię niemieckich ataków gazowych nad
Rawką i Bzurą w 1915 roku.
W czwartek 18 czerwca 2020 r. do Muzeum
przybyła z Wrocławia wychowanka siostry Oktawii
Kozłowieckiej, czyli bratanicy Kardynała Adama,
pozostawiając w Kronice inspirujący wpis: (…) Jestem dumna, że moim nauczycielem była bratanica
Kardynała s. Oktawia Kozłowiecka, wymagająca,
ale ucząca nas tego, co w życiu ważne – zawierzenie Bogu na każdej drodze, którą przychodzi nam
kroczyć.
W niedzielę 21 czerwca 2020 r. wraz z rodziną
Muzeum odwiedził prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (ur. 1958 r.), misjolog, antropolog, religioznawca, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry
Religiologii i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Podczas popołudniowego
spotkania okazało się, że pan profesor przez wiele lat
wymieniał serdeczne listy z Kardynałem Adamem
Kozłowieckim SJ. Pracownicy i fundatorzy Fundacji
„Serce Bez Granic” mogli zatem wysłuchać żywego
świadectwa korespondencyjnego przyjaciela kapłana
rodaka z Huty Komorowskiej.
W dniu 21 czerwca 2020 r. z wystawą o życiu
Misjonarza z Zambii zapoznał się również Luigi
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Priore, włoski malarz, mieszkający i tworzący od
trzech lat w Kolbuszowej.
W czwartek 2 lipca 2020 r. z wizytą przybyli
przedstawiciele Towarzystwa Projektów Edukacyjnych w Warszawie, a 7 lipca 2020 r. z sylwetką
Kardynała zapoznał się Arkadiusz Sarna z Ambasady RP na Białorusi, ekspert z Ośrodka Studiów
Wschodnich.
Piątek 31 lipca 2020 r. spędzili w Hucie Komorowskiej opiekunowie i uczestnicy Oazy Nowe
Życie III stopnia oraz Oazy Rodzin II stopnia
z Czarnej Sędziszowskiej. Z kolei w czwartek 13

sierpnia 2020 r. podjęliśmy grupę uczestników
z opiekunami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. Popołudnie
w Muzeum uwieńczył integracyjny grill w cieniu
dębów.
W środę 19 sierpnia 2020 r. wpis w księdze
pamiątkowej Muzeum pozostawili wolontariusze
Projektu Zambia Toruń Jezuickiego Centrum Społecznego: o. Grzegorz Dobroczyński SJ, o. Rafał
Sztejka SJ, a także profesor Michał Białkowski
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z żoną Moniką Dejneko-Białkowską i córką.

Podopieczni ŚDM z Wysokiej Głogowskiej, 13 sierpnia 2020 r., fot. K. Cesarz

29
Muzeum jest czynne dla zwiedzających we
wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-16.00
oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00.
W poniedziałki i środy Muzeum zamknięte.
Wstęp wolny.
Muzeum Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej w ciągu
dziewięciu lat aktywności odwiedziło niemal 34
000 osób z Polski i świata.
Więcej informacji na stronie www.cardinalekozlowiecki.pl oraz na Facebooku Muzeum.
Agnieszka Wlazło

O. Ludwik Grzebień SJ (1939-2020),
fot. Twitter/Jezuici

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU
w Kolbuszowej i okolicy
Kolbuszowskie wrześniowe
rocznice w 1990r.

Największą kolbuszowską rocznicą jest 9 września. Tego dnia w 1939r. wojska niemieckie zajęły
nasze miasto. W PRL-u 9 września odbywały się
w Kolbuszowej uroczyste akademie, na których
bezpośrednią winą za przegraną w 1939r. oskarżano polskie sanacyjne rządy. Natomiast ZSRR
urastał do roli „dobrego wujka”, który 17 września
1939r. „wziął pod opiekę” na wschód od Sanu
znajdujących się w granicach II RP braci Białorusinów, Ukraińców oraz uwolnił spod jarzma
jaśniepańskiej Polski chłopa i robotnika. Podobnie
rzecz się miała 9 września 1990r. w Kolbuszowej, kiedy to jeden z wysokich członków zarządu
jednej z kolbuszowskich spółdzielni (notabene
były towarzysz, wówczas członek kolbuszowskiej
SdRP) odczytał okolicznościowy referat żywcem
wyjęty z PRL-u. Wynikało z niego, że sanacja to
– „Be”, a Związek Radziecki to „dobry wujek”.

O konszachtach Ribbentrop – Mołotow nie było
ani słowa. Wywołało to oburzenie zgromadzonych w domu kultury przedstawicieli Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” i kombatantów
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oddziału w Kolbuszowej z jej prezesem Władysławem Ozimkiem. W rok po czerwcowych wyborach z 1989r. w Kolbuszowej były towarzysz
nadal promuje PRL-owską retorykę września
1939r. Przespał wybory z 4 czerwca 1989r. czy
pomylił kartki, które miał odczytać? Oburzeni
tym Akowcy i działacze „Solidarności” demonstracyjnie opuścili budynek byłego „Sokoła” przy
ulicy Obrońców Pokoju i udali się z wiązankami
i zniczami na kolbuszowski cmentarz przed mogiłę
poległych we wrześniu 1939r. w Kolbuszowej
i okolicy Żołnierzy Wojska Polskiego. Później
prezes kolbuszowskich Akowców Władysław Ozi-

mek zaprowadził nas na zabezpieczoną betonową
płytą przez akowskie środowisko mogiłę poległych żołnierzy niepodległościowego podziemia.
Poległych w potyczce po uprowadzeniu autobusu
pod Toporowem z Korpusem Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, UB, MO, dla PRL-owskich towarzyszy bandytów. Niewyjaśnionym zbiegiem
okoliczności przed mogiłą żołnierzy niepodległościowego podziemia znaleźli się obecni również
na tej akademii, byli kolbuszowscy towarzysze
i dołączyli do modlitwy. Wówczas pani Urszuli,
emerytowanej pani architekt, członkini Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” puściły nerwy
i głośno wykrzyczała „… oprawcy modlą się nad
swymi ofiarami…”.
Tak wyglądały obchody 9 września w Kolbuszowej
na początku transformacji.
Naoczny świadek tych wydarzeń
Stanisław Gorzelany
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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 324

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

i zgłoś się do naszej

redakcji.

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

