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lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Bezpłatna
Wyprawka
Czytelnicza
dla każdego
przedszkolaka!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej po raz kolejny bierze udział w projekcie pn. „Mała KsiążkaWielki Człowiek”. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową, bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą przygotowaną przez Instytut Książki.
Wyprawka składa się z książki dostosowanej pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, Karty Małego Czytelnika, naklejki i broszury
dla rodziców. Aby ją otrzymać wystarczy zapisać
dziecko do grona czytelników i wypożyczyć przynajmniej jedną książkę (udział mogą brać również
dzieci, które są już zapisane do biblioteki).

Jesienne zbiory już u Przedszkolaków

Zarząd ROD PREFABET- pomimo panującego zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 stara się w pełni
realizować projekt „Dzieci uczą się ogrodnictwa” współfinansowany ze środków Gminy Kolbuszowa.
Dzięki zaangażowaniu i pracy działkowców, zasadzone wiosną przez dzieci nasiona i sadzonki
owoców i warzyw wydały plony. COVID-19
skutecznie ograniczył spotkania dzieci i działkowców na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. W związku z powyższym Zarząd ROD
PREFABET postanowił wziąć sprawy w swoje
ręce i wspólnie z działkowiczami zorganizował
jesienne zbiory owoców, warzyw i innych darów
jesieni, które przekazał dzieciom do Przedszkoli.
Dzieci naocznie mogły się przekonać, że ich
praca w ogrodzie ma sens i daje dużo satysfakcji,
radości i pożytku.
ROD PREFABET
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Wspomnienie o Janie Niemczyku
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy w dniu 10
października 2020 roku informację o śmierci
ś.p. inż. Jana Niemczyka, samorządowca, długoletniego Wójta Gminy Raniżów.
Urodził się 20 września 1950 roku w Krzątce
koło Majdanu Królewskiego. W tej miejscowości
wychowywał się, dorastał, ożenił. Z żoną Danutą
wychowali 5 synów. Mieszkańcom Gminy Raniżów dał się poznać już w latach 70-tych XX wieku,
kiedy to był kierownikiem w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Mielcu, wykonując prace melioracyjne na polach raniżowskich
rolników. Będąc wówczas młodym inżynierem,
został zauważony jako dobry fachowiec oraz osoba
przyjazna i kontaktowa dla mieszkańców. Zalety te były również dostrzeżone przez Wojewodę
Rzeszowskiego, który w roku 1982 powołał go
na stanowisko Naczelnika Gminy Raniżów. Od
tego czasu swe życie związał na stałe z miejscowością Raniżów, w której wybudował nowy dom
i zamieszkał z rodziną.
Funkcję Naczelnika Gminy sprawował aż do
pierwszych wyborów samorządowych, które
odbyły się w maju 1990 roku. Wtedy to został
przez wyborców ze swojego okręgu wyborczego
wybrany na radnego Rady Gminy Raniżów, po
czym na wniosek wójta Bronisława Steca został

powołany na stanowisko Sekretarza Gminy Raniżów. Nadzorował pracami Urzędu Gminy przez
kolejne 12 lat. W roku 2002 w pierwszych bezpośrednich wyborach wójta większość wyborców
obdarzyła go zaufaniem, podobnie było też w kolejnych wyborach w roku 2006. Wójtem był do
dnia 6 grudnia 2010 roku. Przez 8 lat gdy kierował
Gminą, zrealizowano wiele inwestycji z zakresu
szkolnictwa, drogownictwa, ochrony środowiska,
obiektów sportowych, urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Nawiązał i rozwinął współpracę z Gminą
Granč - Petrovce ze Słowacji.
Ś.p. Jan Niemczyk był też dwukrotnie wybrany
do Rady Powiatu Kolbuszowskiego: w 1998 roku
oraz w 2002 roku. W tym ostatnim z uwagi na jednoczesny wybór na Wójta Gminy Raniżów z funkcji radnego powiatowego musiał zrezygnować.
Aktywnie wspierał działalność sportową na terenie
Gminy, w tym w szczególności Klubu Sportowego
„Raniżovia”. Był też druhem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raniżowie. Po przejściu na zasłużoną
emeryturę z pasją oddawał się pracy w Kole Wędkarskim Nr 35 Polskiego Związku Wędkarskiego.
Za swą działalność został odznaczony wieloma
medalami i odznakami, w tym brązowym medalem
Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zapamiętamy go jako człowieka przyjaznego,
życzliwego, nie odmawiającego pomocy potrzebującym. Zawsze służył nam dobrą radą i pomocą.
Pracownicy Urzędu Gminy Raniżów

Nowy chodnik w Zarębkach

Mieszkańcy Zarębek korzystają z nowego chodnika. Odcinek ułożono w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
Zarębki-Dubas-Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00 do km 2+606,88”.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 300 tys. zł. Na jej
realizację pozyskano dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie prawie 180 tys. zł.
Prace objęły:
• budowę chodnika o długości 811 m o nawierzchni z kostki brukowej,
• szerokości 1,5 m (dł. 780 m) wzdłuż drogi gminnej,
• szerokości 2,0 m (dł. 31 m) na skrzyżowaniu
z drogą powiatową,
• odwodnienie korpusu drogowego:
• przedłużenie na długości chodnika istniejących
przepustów na skrzyżowaniu z drogą powiatową
o długości 35,0 m wraz z wykonaniem ścianek
czołowych,
• wykonanie studni rewizyjnej,
• wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejących rowów przydrożnych,
• wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi na
skrzyżowaniu z drogą powiatową.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
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Powszechny Spis
Rolny 2020- stanowisko
komputerowe do samospisu
internetowego

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej zostało uruchomione bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu internetowego.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą
chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są
o wcześniejszy kontakt z GBS pod numerem telefonu: 17 22 71 333.
Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ra-

mach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne w godzinach:
• poniedziałek 8:00 - 16:00,
• wtorek- piątek 7:30 - 15:30.

Wóz strażacki dla OSP Świerczów

Strażacy ze Świerczowa otrzymali wóz strażacki. Do akcji mogą wyruszyć dużym samochodem pożarniczo-gaśniczym marki
Renault Thomas ze zbiorkiem wody 4260 l.
Wóz przekazała jednostka OSP Kolbuszowa Dolna. Pojazd jest w pełni sprawny i będzie służył
bezpieczeństwu mieszkańców wiele lat.
Oficjalne przekazanie samochodu odbyło się 23
września, przed remizą w Świerczowie. W spotkaniu poza druhami z obu jednostek udział wzięli:
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Krystyna Tokarz Sołtys Świerczowa, Tadeusz Serafin Zastępca
Prezesa Oddziału Powiatowego OSP, Zbigniew
Skowroński Prezes OSP Kolbuszowa Dolna oraz
Dariusz Opaliński Prezes OSP Świerczów.
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Weronika

(pamięci mojej babci)

SEN

We wrześniu 1939 roku niewiele ponad 20 lat miała,
Marzenia, plany, nadzieje w Bogu i w ludziach pokładała.
Mimo, że praca na wsi do łatwych nie należała,
Jej codzienność pieśnią i modlitwą rozbrzmiewała.

Sen otula słodkim
Złudzeniem puchowej poduszki,
Majakiem, koszmarem,
Pandorom puszki.

Przyszedł jednak czas trudny, ciężki i ponury,
Czas strachu, lęku i głodu.
Czas, kiedy najchętniej skryłby się każdy do mysiej dziury.

Przytuleniem snu
jest kraina wieczność
Wieczornym ukojeniem
z niepamięcią doczesności.

Śmiech rzadziej rozbrzmiewał w chacie,
Pełne niepokoju dni były,
Konfiskaty, wysiedlenia, kradzieże…
Maleńkie dzieci tylko kilka tygodni żyły…
Bogu swe troski powierzała
Rodzinę i ojczyznę modlitwą oplatała.
I chociaż nad krajem wiąż czarne chmury wisiały
Zdawało się, że co raz częściej ciepłe promienie przygrzewają.
Nie tylko w przyrodzie wiosna się zbliżała
Śniegi topniały, jak i przewaga wroga,
Prostą się wydawała do wolności droga.
Po tylu dniach, miesiącach, latach, zniewolenia,
Po tylu korcach łez wylanych i cierpienia,
Zdawać się mogło, że wreszcie czas radości nastaje.
Lecz pewnej kwietniowej nocy
Do drzwi chaty ktoś łomoce.
To sowiecki żołnierz z „wolnością” na bagnetach przychodzi.
W jednej koszuli nocnej,
Z dzieckiem pod sercem została…
Nie dość, że niewiele miała,
To i to co miała „czerwona zaraza” zabrała.

Latawce na wietrze
kołują niezmiennie.
Wokół baśni niespełnionej
Z Dżinem ukrytym w prezencie.
Sen spełnia życzenia
Daje lekkość motyla
Ptaka skrzydeł drżenie
Niewykonalnych złudzeń spełnienie.
Jest tym, kim nie jest
Nocną strawą, okruchem chleba.
Jak rozum staje na palcach
by zajrzeć w głąb nieba.

PRZEBIERANKI
Kłamstwo w ornat prawdy się ubrało
I do mediów poleciało.
Na gadało, naplotkowało,
O wirusie z koronką
Ciągle temat miało.
Kłamstwo, jak zabójstwo doskonałe
Nigdy nie wykryte, nie osądzone,

Ona Bogu się jak zawsze powierzała,
Za to, że męża jej nie zabili dziękowała.
Razem łatwiej im przez życie mimo trosk i kłopotów będzie iść.

Prawdę kurz przykryje,
I przedawnienie w aktach ukryje.

Po kilku dniach w biedzie i płaczu Synka powiła,
Abym ja dzisiaj - jego córka, a jej wnuczka – żyła.

Świat zalękniony, w kłamstwo zapatrzony,
Pilotem sterowany, za maseczki trzymany.

Anna Zawisza

Lucyna Kwaśnik
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Jubileusze małżeńskie w Gminie Kolbuszowa
W tym roku w Gminie Kolbuszowa aż 47 małżeństw obchodzi 50, 60 i 70 lat wspólnego pożycia.

Corocznie z okazji jubileuszy małżeńskich organizowana jest uroczystość, podczas której parom
wręczane są medale przyznawane przez Prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Mając jednak na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną
oraz wiek seniorów, którzy są w grupie ryzyka,
spotkanie zaplanowane na bieżący miesiąc zostało
odwołane.
Parom małżeńskim zostaną indywidualnie przekazane medale, gratulacje oraz kwiaty.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy
trwałości związku małżeńskiego i życzymy kolejnych, wspólnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości
i wzajemnym szacunku.

ZŁOTE GODY (50) OBCHODZĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babula Józefa i Teofil- Kolbuszowa
Bajor Maria i Michał- Nowa Wieś
Bajor Teresa i Jan- Kolbuszowa
Bąk Zofia i Jan- Kolbuszowa Górna
Blicharz Józefa i Aleksander- Kolbuszowa
Czachor Zofia i Władysław- Werynia
Czepiel Maria i Stanisław- Zarębki
Dryja Zofia i Zdzisław- Kolbuszowa
Dubiel Danuta i Stanisław- Kolbuszowa Dolna
Fryc Bernarda i Aleksander- Kolbuszowa Górna
Gazda Stanisława i Henryk- Kupno
Gorzelany Teresa i Mieczysław- Kolbuszowa
Gul Stefania i Jan- Kolbuszowa Dolna
Grzywacz Bronisława i Władysław- Werynia
Halat Stanisława i Jan- Kolbuszowa Górna

• Jamróz Maria i Edward- Widełka
• Kałuscy Alicja i Tadeusz- Kolbuszowa
• Koba Danuta i Adam- Kolbuszowa
• Łakomy Maria i Wiesław- Kolbuszowa Górna
• Makoccy Wanda i Teofil- Kolbuszowa
• Micek Władysława i Zdzisław- Bukowiec
• Nabożny Maria i Antoni- Widełka
• Orzech Stefania i Józef- Kupno
• Piekarz Helena i Wiktor- Kolbuszowa Dolna
• Plis Krystyna i Władysław- Kupno
• Płoch Krystyna i Adam- Widełka
• Płoch Bronisława i Zdzisław- Kupno
• Popielarz Helena i Tadeusz- Przedbórz
• Sidor Maria i Jan- Kolbuszowa Dolna
• Sito Stanisława i Stanisław- Kolbuszowa
• Skrzela Stanisława i Franciszek- Werynia
• Szalony Katarzyna i Stanisław- Kolbuszowa
Górna
• Tylutcy Zofia i Tadeusz- Werynia
• Wilk Zofia i Marian- Kolbuszowa
• Wilk Teresa i Henryk- Kolbuszowa
• Zalescy Kazimiera i Jan- Nowa Wieś
• Zygmunt Irena i Stanisław- Kolbuszowa

DIAMENTOWE GODY (60) OBCHODZĄ:
• Orzech Anna i Ludwik- Przedbórz
• Bogacz Kazimiera i Edward- Zarębki
• Sudoł Teofila i Władysław- Widełka
• Augustyn Genowefa i Stanisław- Kolbuszowa
Górna
• Czachor Helena i Stanisław- Kolbuszowa Górna

•
•
•
•

Blat Kazimiera i Stanisław- Kolbuszowa Górna
Sudoł Zofia i Jan- Kolbuszowa
Zamorscy Maria i Zbigniew- Kolbuszowa Dolna
Małaczyńscy Helena i Wiktor- Kolbuszowa

KAMIENNE GODY (70) OBCHODZĄ:
• Rząsa Julia i Jan- Werynia

Powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola
Publicznego nr 1
W dniu 23 września w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się oficjalnie wręczenie aktu
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Konkurs ponownie wygrała pani Aneta Konefał, która funkcje
dyrektora będzie sprawować przez kolejne 5 lat.
Akt powierzenia stanowiska przekazał Burmistrz
Kolbuszowej Jan Zuba w obecności Inspektora ds.
oświaty Ireneusza Koguta.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zarządzaniu placówką.
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- Pierwsza wiadomość o jego śmierci była dla nas szokiem. Nikt nie chciał w to wierzyć. Żeby tak szybko? Tak nagle, niespodziewanie? Wyglądał na
zdrowego. Facet w sile wieku… Był to dobry człowiek. Może nawet za dobry. Zawsze wyrozumiały, życzliwy. U nas w pracy nie było jakiegoś stresu. Nie
wywierał na nikogo presji – mówią zgodnie pracownicy GS w Raniżowie. Biuro w którym urzędował pozostaje do dziś nie naruszone. Tak jak go zostawił.

Odszedł prezes Smolak
Marek Smolak urodził się w Sokołowie Młp.
6 kwietnia 1959 r. jako syn Stanisława i Józefy
z domu Dec. Ukształtował się w rodzinie chłopskiej, rolniczej, o mocnych tradycjach samorządowych i spółdzielczych. Jego pradziadek Krzysztof
Dec (zwany we wsi „Dec Krzych”) był w czasach
austriackich radnym i długoletnim podwójcim
Gminy Mazury. Czyli zastępcą słynnego w powiecie naczelnika gminy Józefa Sondeja. Prowadził
osobną administrację mienia Starej Wsi (Starych
Mazurów), obejmującego wówczas pastwiska
gromadzkie, wygony i niewielkie lasy. Dziadek
Wojciech Dec był radnym, działaczem społecznym
i spółdzielczym Gromady Mazury, zarówno przed
II wojną jak i po wojnie. Ojciec Stanisław Smolak (rodem z Zielonki) był długoletnim prezesem
Kółka Rolniczego w Mazurach oraz radnym kilku
kadencji w okresie PRL.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej
studiował na Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
w Krakowie, na Wydziale Rolniczym, kierunku
– Ekonomika i organizacja produkcji rolnej. Pracę magisterską obronił w 1988 r. uzyskując tytuł
magistra inżyniera rolnictwa. Pracę zawodową
(staż) rozpoczął 1981 r. w Urzędzie Gminy Raniżów, jako referent w gminnej służbie rolnej do
spraw łąkarstwa. Następnie pracował w Urzędzie
Miasta i Gminy w Sokołowie Młp. na podobnym
stanowisku, jako referent do spraw łąkarstwa
i melioracji (1982 - 1983). Na dłużej związał się
z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, gdzie wykonywał pracę na
stanowisku – specjalisty ds. doradztwa rolniczego
(1983 – 1988).
W tamtym czasie, jako młody zdolny magister
inżynier nie mógł liczyć na znaczący awans zawodowy, stanowisko kierownicze i lepsze zarobki
bez zaangażowania się w działalność polityczną
w strukturach komunistycznej PZPR lub ZSL.
On, nie dość że nie popierał komuny, to jeszcze
ją krytykował. Nie uszło to uwadze towarzyszom
partyjnym oraz różnego typu usłużnym donosicielom. Kiedy nadarzyła się okazja wyjazdu do USA
natychmiast skorzystał z niej. Tam przez kilka lat
pracował fizycznie w branży budowlanej. Zarobił
na ładny dom i samochód.
Nowy rozdział w życiu mgr inż. Marka Smolaka
rozpoczął się w dniu 1 października 1991 r., kiedy to został wybrany prezesem Zarządu Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raniżowie.
Zaproponowany i wybrany był nie przez tzw. starą
nomenklaturę pezetpeerowsko-zeteselowską, lecz
grupę nowych aktywnych członków GS o poglądach prawicowych, związanych z „Solidarnością”.

Zajął miejsce mgr Zbigniewa Strzelczyka, który został powołany na zastępcę dyrektora ZOZ
w Kolbuszowej. Już wkrótce okazało się, że był
to trafny wybór. Nowy prezes utrzymał wszystko
to co wypracowali jego poprzednicy i odważnie
konkurował z prywatnymi sklepami. Powstającymi
wtedy jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Tylko w Mazurach powstało aż trzy sklepy prywatne.
Dzięki operatywności prezesa, ale też wspierających go członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tej
nowej coraz trudniejszej rzeczywistości polityczno-gospodarczej Spółdzielnia nie padła, jak wiele
innych w Polsce. Również w naszym regionie.
W okresie wzrastającego gwałtownie bezrobocia
raniżowski GS utrzymał zatrudnienie. Konkurował
cenowo ze sklepami prywatnymi i handlem obwoźnym. Produkował bardzo smaczny chleb. Odprowadzał duże podatki. Do czasu powstania fabryki
mebli „Bog-Fran” był największym podatnikiem
w gminie Raniżów. Przy tej okazji należy wyrazić
uznanie oraz wdzięczność dla prezesa Smolaka
za wspieranie finansowe i żywnościowe wielu
imprez rekreacyjno-kulturalnych i sportowych odbywających się w gminie Raniżów na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat. Długo można by je
tu wymieniać.
Kolejne wyzwania dla raniżowskiej Gminnej
Spółdzielni pojawiły się z chwilą wejścia do okolicznych miast (Sokołów, Głogów, Kolbuszowa)
supermarketów wielkich sieci handlowych. I tym
razem dobrze zarządzany GS nie padł. Wbrew
temu co wieszczyła konkurencja. Nie tylko
przetrwał, ale przeprowadził remonty generalne
wszystkich swoich placówek handlowych, m.in.
w Raniżowie, Woli Raniżowskiej, Staniszewskim.
Wybudował nowe sklepy samoobsługowe w Mazurach i Zielonce. Utrzymał mało rentowne, ale ważne dla mieszkańców sklepy w małych wioskach,
jak Korczowiska, Posuchy, Poręby Wolskie. Podejmując współpracę z ogólnopolską siecią Eurocash
utworzył w Raniżowie wielki, świetnie prosperujący sklep samoobsługowy „Delikatesy Centrum”.
Wyremontowana została również piekarnia. Samo
wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia kosztowało 260 tys. zł. Obecnie piecze się w niej różne
rodzaje chlebów i bułek. Ponad 30 ton miesięcznie.
Sprzedawane są codziennie, nie tylko w sklepach
GS ale też u 51 odbiorców prywatnych.
Z informacji uzyskanych w księgowości wynika, że obecnie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Raniżowie daje zatrudnienie 66
osobom. Do budżetu gminy odprowadza rocznie
106 tys. zł podatku od nieruchomości. Oprócz
tego 50 tys. zł tzw. opłaty alkoholowej. Jak na tak

niewielką gminę jest to dużo. Do budżetu państwa
odprowadza także nie małe podatki, w tym VAT,
CIT oraz dochodowy od pracowników. Żeby te
wszystkie korzyści były możliwe potrzebne było
dobre, mądre zarzadzanie spółdzielnią. W ostatnich latach prezesowi Smolakowi pomagali w tym
członkowie Zarządu – kierowniczka zaopatrzenia
Maria Warzocha, główna księgowa Katarzyna Sakowska oraz przewodniczący Rady Nadzorczej
– Jan Białas. Doświadczeni spółdzielcy.
W dniu 25 września, jak grom z jasnego nieba
rozległa się wiadomość, że prezes Marek Smolak
nie żyje. Nagła śmierć. W domu. Nie było żadnych
szans na ratunek. Młody wartościowy człowiek,
w pełni sił i planów na przyszłość. Wielki cios dla
rodziny – żony Bożeny, córki Magdaleny, syna
Jakuba, brata Kazimierza, ponad dziewięćdziesięcioletnich rodziców. Także dla pracowników GS,
kolegów, sąsiadów.
Mszę św. pogrzebową w dniu 27 września koncelebrowali księża – proboszcz mazurski Wiesław
Dopart i nowy wikariusz raniżowski Jarosław Nieściur, który wygłosił też krótkie kazanie. Zmarłego prezesa żegnali pogrążeni w smutku i żałobie
członkowie rodziny oraz wiele osób, z różnych
środowisk. Można było dostrzec spółdzielców
z bliższych i dalszych okolic, samorządowców,
działaczy społecznych, nauczycieli, kolegów,
sąsiadów. Wszyscy oni towarzyszyli prezesowi
w jego ostatniej drodze. Na mazurski cmentarz
pod lasem…
Benedykt Popek
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Nagrody
Burmistrza
Kolbuszowej
dla
nauczycieli

W tym roku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie odbyły się gminne uroczystości
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jednak podobnie jak w latach poprzednich do przedszkoli
i szkół działających na terenie Gminy Kolbuszowa
przekazane zostały życzenia dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty od Burmistrza
Kolbuszowej Jana Zuby oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Krzysztofa Wilka.
Ponadto nauczycielom zostały przyznane nagrody
Burmistrza Kolbuszowej za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej, doceniając
ich zaangażowanie w dzieło kształcenia młodego pokolenia oraz zasługi dla rozwoju gminnej
oświaty.
Nagrody otrzymały 22 osoby:
• Aneta Konefał- Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1
• Barbara Wilk- Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 1
• Beata Stefanek- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2
• Anna Bryła- Nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 3
• Dorota Rabczak- Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1
• Piotr Lubera- Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1
• Danuta Jadach- Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1
• Magdalena Biesiadecka- Nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 1
• Bożena Kochanowska-Koźmic- Nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 2

• Renata Kłosowska- Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2
• Małgorzata Jagodzińska- Nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 2
• Małgorzata Mazur- Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2
• Sylwia Wasyłeczko- Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bukowcu
• Janina Chmielowiec- Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Domatkowie
• Genowefa Frankiewicz- Nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Kolbuszowej Górnej
• Mariusz Szamraj- Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kupnie

• Barbara Zygmunt- Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Przedborzu
• Ks. Jarosław Depczyński- Nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Weryni
• Grzegorz Starzec- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Weryni
• Edyta Wiącek- Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Widełce
• Marek Wesołowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarębkach
• Paweł Żądło- Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów pedagogicznych!

Pani

Panu

Renacie Kokoszyńskiej

Piotrowi Kokoszyńskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu

śmierci Taty

śmierci Teścia

składają
pracownicy Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kolbuszowej

składają
pracownicy Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kolbuszowej
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Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z radością informuje o otrzymaniu nagrody głównej w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”!
Projekt, którego koordynatorkami były dr hab.
Katarzyna Smyk i Jolanta Dragan, miał na celu
zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji
dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami
kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami,
jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
W celu zgromadzenia materiałów źródłowych
wykonano kwerendy w Muzeum Etnograficznym
im. Franciszka Kotuli – Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku
i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie,
a także w archiwum własnym. Systematyczne
badania terenowe poświęcone kolędowaniu ob-

jęły 10 powiatów położonych w północnej części
obecnego województwa podkarpackiego. Zebrane materiały poddano naukowej analizie. Całość
została zarchiwizowana i złożona w Archiwum
Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Na podstawie tej dokumentacji dokonano
kompleksowego opisu zwyczajów kolędniczych na
Rzeszowszczyźnie. Został on przedstawiony w wydawnictwie książkowym zawierającym kilkanaście
artykułów naukowych prezentujących poszczególne aspekty kolędowania. Całość wydawnictwa pod
redakcją dr hab. Katarzyny Smyk i Jolanty Dragan
została zaopatrzona w liczne fotografie i skany
dokumentów, obszerne wykazy materiałów źródłowych oraz aneks zawierający mapy zasięgów,
a także zapisy melodii i tekstów kolęd.

Projekt graficzny wydawnictwa liczącego 587
stron, jego skład oraz łamanie wykonała Izabella
Kędzierska. Współwydawcą tomu jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” działające przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Żywych wzywam, zmarłych opłakuję…

W kolbuszowskim skansenie podczas spaceru po lasowiackiej i rzeszowskiej wsi można podziwiać aż osiem kapliczek. Są to
kapliczki domkowe, brogowe, słupowe i skrzynkowe, krzyże przydrożne, a także figury świętych.
Nie jest ich jednak nienaturalnie dużo. Takie nagromadzenie świadectw religijności mieszkańców wsi
ma swoje korzenie aż w XVII w. i kontrreformacji.
Ruch ten zakładał wyjście z wszelkimi praktykami religijnymi także poza mury świątyń. Wielu
proboszczów mierzyło zaangażowanie swoich
parafian liczbą fundowanych kapliczek, dlatego
uważało się, że im więcej ich powstaje, tym lepsze
świadectwo wiary składają mieszkańcy danej wsi.
Był też inny powód. Nie we wszystkich wsiach był
wybudowany kościół. Krzyże i kapliczki były więc
stawiane ze zwykłej potrzeby ustanowienia miejsca, w którym można się pomodlić. Do dziś ludzie
gromadzą się przy nich na nowenny, odmawianie
różańca i śpiewanie litanii. W miejscach tych odprawiane są także msze święte i nabożeństwa do
patronów – mieszkańców przydrożnych świątyń
– Matki Boskiej, św. Jana Nepomucena, św. Floriana, św. Józefa, św. Franciszka, św. Antoniego
czy św. Barbary.

DOBRE MIEJSCE DLA KAPLICZKI
Kapliczki zazwyczaj wyrastały w miejscach, gdzie
mogło panoszyć się zło, np. tam, gdzie była ziemia
niczyja – gdzie znajdowała się granica wsi i gdzie
nie dochodził głos dzwonów kościelnych. Mieszkańcy dawnej wsi wierzyli, że kapliczka miała
moc odganiania złego i ochraniania wędrowca
przed zagrażającym niebezpieczeństwem – chorobą, opętaniem, zastraszeniem przez potępione
dusze czy klątwą. Najbardziej niebezpiecznie było
tam, gdzie ktoś zmarł nagle, nie pojednawszy się
wcześniej z Panem Bogiem. Tak więc grozą wiało
w miejscach, gdzie były mogiły samobójców, a także tych, którzy zginęli tragicznie – zastrzelonych
w bitwie, zmarłych w wyniku epidemii, zabitych
przez piorun, ścięte drzewo, wywrócony wóz, rozszarpanych przez dzikie zwierzęta, utopionych…
Zatem kapliczka była elementem, który oswajał
obcą przestrzeń. Niebezpieczne miejsce było dzięki kapliczce włączone w świat uporządkowany,

kontrolowany przez Boga i ludzi – można było
w tym miejscu pracować i mieszkać.
Ludzie stawiali kapliczki także niedaleko domów,
bo to miały być miejsca otoczone Bożą opieką.
Święte figury upamiętniały również ważne wy-
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darzenia – np. wyzdrowienie z ciężkiej choroby,
ocalenie od śmierci, długie i szczęśliwe życie ze
współmałżonkiem – były one podziękowaniem za
doznaną łaskę.

KAPLICZKA ZE STANISZEWSKIEGO
Najstarsze skansenowskie obiekty tego typu pochodzą z XIX w. Wśród nich jest piękna domkowa
kapliczka ze Staniszewskiego. Przed przeniesieniem do skansenu stała ona przed drewnianym
wówczas domem rodziny Grochalów. Na fotografii
z lat 70. XX w. można zobaczyć, że ustawiona była
frontem do drogi głównej z Raniżowa do Sokołowa
Małopolskiego, przed sztachetowym płotem. Takie
samo ogrodzenie otaczało kapliczkę i mały ogródek wokół niej. Kolejne zdjęcia pochodzą z lat 90.
XX w. Widać na nich nowy, już murowany dom,
a przed nim również nową, murowaną i pobieloną
kapliczkę. A właściwie dwie, bo stara, drewniana,
chyląca się już ku upadkowi wspiera się na tej
nowej. W tym czasie właściciele przenosili część
wyposażenia do nowej kapliczki, a etnografowie
z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zdecydowali się przenieść tę drewnianą do skansenu.

HISTORIA
Kapliczka pochodzi z przełomu XIX i XX w., natomiast mapy z 1853 i 1894 r. znajdujące się w Archiwum Państwowym w Przemyślu potwierdzają, że
w Staniszewskiem, w samym miejscu tym stał już
wcześniej obiekt architektury sakralnej. Drewniana
budowla stała przy zagrodzie Grochalów do 1990 r.
Mieszkańcy wspominają różne historie z nią związane, m.in. majowe wieczory, gdy schodzono się,
by odśpiewać „Litanię loretańską do Najświętszej
Maryi Panny”. Budynek przez pewien czas był
także schronieniem dla partyzanta, który ukrywał
się w nim niczym w małym domku.

Na początku kapliczka zdobiła skansen, stojąc po
prawej stronie drogi, niedaleko wejścia do zagrody
z Jeziórka. W 2020 r. znalazła ona nowe miejsce
w przestrzeni parku etnograficznego. Jej niebieskie
ściany widać zaraz po wejściu, a czasem można
nawet usłyszeć dźwięk dzwonka loretańskiego
przywieszonego na małej dzwonnicy tuż obok.

OD NAWAŁNIC I BURZ
Dzwonek taki pełnił w dawnej wsi różne funkcje:
w południe wzywał na Anioł Pański, żegnał zmarłych mieszkańców wsi i bił na alarm. W latach
60. XX w. T. Seweryn pisał: „Wysoki szczebel
w hierarchii ważności zajmowały kaplice z sygnaturką i zawieszonym na niej dzwonkiem, którym
dzwoniono celem zwołania wiernych na modlitwę
i także gdy ksiądz jechał do chorego, albo gdy ktoś
umarł we wsi. Księdza obwieszczano dzwonieniem
spokojnym, jednolitym, o śmierci zaś zawiadamiano dzwonieniem rwanym, składającym się
z szeregu szarpnięć linewką dzwonu. Poza tym
dzwoniono zmarłemu – trzy razy aż do pogrzebu”.
Kapliczki z sygnaturką można spotkać wciąż np.
w Hucie Komorowskiej i Mechowcu koło Kolbuszowej czy nieopodal sanktuarium w Borku Starym
pod Rzeszowem, gdzie stoi kaplica z dzwonkiem
nazywanym „dzwonkiem dobrej śmierci”.
Dzwonnica ustawiona przy kapliczce ze Staniszewskiego wzorowana jest na obiekcie, który etnografowie zaobserwowali podczas badań terenowych w 2007 r. w Grodzisku Górnym. Tam wieża
z dzwonkiem postawiona jest obok ufundowanej
w 1895 r. kapliczki domkowej. Podobną wieżę
można obejrzeć na rycinie D. Kozioł w publikacji W. Gaja-Piotrowskiego. Rysunek przedstawia
nieistniejącą już słupową dzwonnicę z Rzeczycy
Długiej z dzwonkiem obrzędowym, który służył
do odpędzania burz.
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Same dzwonki loretańskie były niegdyś popularną
pamiątką przywożoną z pielgrzymek do Loreto we
Włoszech. Należały one, obok święconej wody,
wianków i ziela oraz świecy zwanej gromnicą,
do przedmiotów niezbędnych w każdym domostwie. Gdy zbliżała się nawałnica, obiegano dom,
dzwoniąc ile sił w rękach, by pioruny i gradobicie
ominęły gospodarstwo. Według ludowych wierzeń,
bicie dzwonów rozganiało burzowe kłębowiska
i odpędzało płanetników – podniebne demony,
które miały moc przeciągania chmur tam, gdzie
akurat chciały.
Z czasem ze względów praktycznych (nie każdy
mógł sobie pozwolić na zagraniczną pielgrzymkę)
za loretańskie zaczęto uznawać dzwonki, które
zostały poświęcone z intencją, by pełniły taką
właśnie funkcję. Owo przeznaczenie zyskiwał
zwykle najmniejszy dzwon z tych zawieszonych
przy świątyni, albo przy jednej z przydrożnych
kapliczek we wsi. Bywało, że dzwony opatrzone
były wymowną łacińską sentencją: „Vivos voco,
mortuos plango, fulgura frango”, tj. „Żywych wzywam, zmarłych opłakuję, gromy kruszę”.

SACRUM NA CO DZIEŃ
Z naszej kapliczki spogląda na zwiedzających
Matka Boska z Dzieciątkiem na ręku. Jest to Madonna z Kalwarii Pacławskiej, drugiego po Leżajsku sanktuarium maryjnego, dokąd prowadziły
pobożnych mieszkańców wsi szlaki pielgrzymkowe. Oleodruk opatrzony podpisem „Prawdziwy
wizerunek Cud. obrazu Matki Boskiej na Górze
Kalwaryi Pacławskiej” datowany jest na początek
XX w. i pochodzi z miejscowości Cygany koło
Nowej Dęby. Na bocznych ścianach wiszą obrazy
w ramach: „Błogosławieństwo duchowe domu”
oraz „Serce Pana Jezusa”. Na półce ozdobionej
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wycinaną papierową firanką stoi pasyjka, a po obu
jej stronach dwa drewniane świeczniki.
Kapliczka ta, jak i inne podobne obiekty w skansenie, jest regularnie przystrajana kwiatami z bibuły
i girlandami z zielonych gałązek zwłaszcza przed
maryjnymi świętami i w miesiącach poświęconych
Matce Bożej – w maju, sierpniu i październiku.
Zapraszamy na spacery po rozległym parku etnograficznym, który prezentuje dawną kulturę
wiejskiej codzienności – nie tylko tej związanej
z pracą czy odpoczynkiem i zabawą, ale także tej
przepełnionej ciszą, skupieniem i modlitwą.
Justyna Niepokój-Gil
Redakcja i korekta: Agata Front

Bibliografia:
Wywiad z U. Posłuszny wpisany do Archiwum Naukowego MKL pod nr NC 468 (9).
Fragmenty z Audioprzewodnika po parku etnograficznym w Kolbuszowej
T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958.
U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże przydrożne Polskiego Podkarpacia, Warszawa 1991.
Z. Kłodnicki, Znaki sakralne w przestrzeni. Próba typologii oraz występowanie (geografia) poszczególnych odmian kapliczek w Polsce, [w:] J. Adamowski,
M. Wójcicka (red.), Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
W. Gaj-Piotrowski, Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa, Tarnobrzega, Wrocław 1993.

Z Polpharmą dla Dagmary- Biegiem,
Marszem, Rowerem

Pod takim hasłem 10.10.2020 r. w Nowej Dębie odbyła się akcja charytatywna, podczas której zbierano środki na leczenie
Dagmary Andruszkiewicz. Wydarzenie to zorganizował wolontariat pracowniczy Polpharmy oraz zakład grupy Polpharma w Nowej Dębie, oczywiście w reżimie sanitarnym. Wydarzenie spotkało się z dużym odzewem wśród ludzi aktywnych nie tylko z Nowej
Dęby, ale i Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Kolbuszowej, Jarosławia i Łańcuta, a nawet z Rymanowa. Na dystansie pięciu kilometrów, wokół malowniczego zalewu, rozegrano bieg oraz marsz Nordic Walking. Rowerzyści mieli do pokonania dłuższy
dystans i oni jako pierwsi wyruszyli do Rozalina.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking reprezentowała sześcioosobowa drużyna.
Spotkaniu dodawała splendoru słoneczna pogoda
oraz duch sportowej rywalizacji. Świetna organizacja i wiele dodatkowych atrakcji podgrzewało
atmosferę a także przyciągało mieszkańców Nowej
Dęby do kibicowania i włączania się w pomoc
Dagmarze.
Dagmara Andrusiewicz jest podopieczną „Fundacji Zdążyć z pomocą”. Urodziła się dwa lata
temu z rozległym niedotlenieniem mózgu i teraz
potrzebuje specjalistycznej diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji. Na ten cel przeznaczony został dochód ze sprzedanych pakietów startowych, loterii
fantowej i stoisk.
Gospodarzom akcji dziękujemy za miłe przyjęcie
i życzymy powodzenia w dalszej działalności.
Kolbuszowski Klub
Nordic Walking
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Fundacja i Muzeum
Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ
przypominają postać
patrona w jego trzynastą
rocznicę śmierci
KARDYNAŁ 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

2. POCZĄTKI - TYTAN PRACY: 21.07.20
Wczoraj poznaliśmy życiorys kard. Adama Kozłowieckiego, wielkiego misjonarza Zambii, do
wyzwolenia z obozu w Dachau i przybycia do
Rzymu. Wybrał misję bo rozeznał, że „niepodjęcie
tej posługi byłoby wielką niewdzięcznością wobec
Boga za łaskę przetrwania tego piekła”. Łatwo
mu nie było. 16 listopada 1945 roku pisał jeszcze
z Rzymu do o. Teofila Bzowskiego: Tak – wiem,
taka jest wola Boża i dlatego za nią idę, ale idę
z sercem ciężkim…zdawałoby się nieraz – z sercem
złamanym. Czasem narzuca się po prostu żal do
Pana Boga, że się tego ode mnie domaga./…/ wie
Ojciec, jak bardzo byłem przywiązany do Chyrowa,
w szczególności jak bardzo kochałem Ojczyznę.
Zostałem z niej wyrwany w chwili dla mnie najcięższej, ale w ciągu długich lat w obozach myślą
żyłem w Polsce, o niej marzyłem, o niej dosłownie
śniłem ciągle i to mi wolno było…Miałem nieraz
prace monotonną i bezmyślną. Wówczas mogłem
cały dzień modlić się i marzyć. Przenosiłem się
myślą do Starej Wsi, Chyrowa…a dziś? Dziś Bóg
żąda ode mnie, bym to wszystko porzucił. Bo nie
śmiem nawet marzyć o powrocie.”
Wobec tych rozterek bardziej imponują dokonania
o. Kozłowieckiego na afrykańskiej misji. Tym
bardziej, że pogodę ducha zalecał jako kluczową
metodę ewangelizacji. Żartował, że to dlatego, bo

urodził się w prima aprilis – 1 kwietnia 1911 r.
I tak Auschwitz i Dachau nazywał „pięcioletnimi wakacjami, które zafundował Adolf Hitler”,
dodawał, że cieszy się dobrym zdrowiem bo miał
tam dużo zajęć na świeżym powietrzu i zdrowe
żywienie bez tłuszczu.
W Rodezji wiele lat spędził w Kasisi, ale nie pozostawał w jednym miejscu. Ciągle w drodze zakładał stacje misyjne, budował szkoły, kaplice. Pisał
listy dokumentujące działalność i zawsze zaczynał
przeprosinami za opóźnienie, ze względu na zajęcia, których długą listę podawał. Jego gruby notes
liczył ponad 1600 adresów. Nie miał pomocnika
czy sekretarza, a każdemu odpisywał. Z czasem
listy powielał ale i tak dopisywał coś każdemu indywidualnie. Listy są pełne pasji i szczere do bólu
w przedstawianiu potrzeb, błaganiu o wsparcie
personalne i materialne. Otwarcie nazywał problemy, jak indywidualizm polskich duchownych.
Oto fragment listu z Lusaki w grudniu 1953 r. do
o. Stanisława Czapiewskiego, z biura misyjnego
w USA: Chorobą naszą jest brak jednomyślności.
W naszej orkiestrze mamy wybitnych grajków, ale
cóż z tego, kiedy każdy gra to, co jemu samemu się
podoba, a dyrygenta uważa za idiotę. Mam jednak
wrażenie, że koncert byłby jaki taki, gdyby grano
według partytury dyrygenta – idioty. Mamy kakafonię, bo jeden wspaniale gra Poloneza A-dur, drugi

świetnie sonatę Beethovena, a trzeci zachwycająco
uwerturę do Trawiaty.
Pisał to z doświadczenia przełożonego. W r. 1950
podniesiono prefekturę Lusaki do rangi wikariatu
apostolskiego, a o. Kozłowieckiego, mimo jego
prób sprzeciwu, mianowano administratorem apostolskim, a w 1955 r. biskupem. W 1959 r. Jan
XXIII uczynił go pierwszym arcybiskupem metropolii Lusaki. Po proklamacji niepodległości Zambii
w 1964 r. abp Kozłowiecki prosił o zwolnienie
z urzędu. Uważał, że w wolnym kraju tę godność
powinien piastować ktoś miejscowy. Doczekał
się tego dopiero w 1969 r., wrócił do pracy na
najtrudniejszych placówkach, jako zwykły wikary.
Napisał z ulgą: „Nie jestem kanarkiem, by siedzieć
w pięknej klatce. Wracam do swoich”. I tak na
kolejnych sześciu trudnych misjach trwał niemal
40 lat, do śmierci. Godność kardynała w 1998 r.
nic nie zmieniła. Narzekał po swojemu z humorem:
Jezuici nauczyli mnie, jak być księdzem i zakonnikiem, ale nie nauczyli mnie, jak być kardynałem…
I po konsystorzu w Watykanie oświadczył: Czuję
się tu, jak słoń w składzie porcelany. Moją misją
jest busz. Miał 87 lat. Wrócił do Afryki, a uhonorowany najwyższymi odznaczeniami zambijskich i polskich władz, zmarł 28 września 2007
r. w Lusace.

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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Rewitalizacja w Kolbuszowej- prace przy
ul. Parkowej i budowa Dziennego Domu
Pobytu Seniora

Prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenów wzdłuż Nilu. Przebudowa ulicy Parkowej oraz budowa Dziennego
Domu Pobytu Seniora to realizowane obecnie zadania w ramach rewitalizacji.
Na ulicy Parkowej trwa budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1. Po zakończeniu budowy
podmurówki z cegły klinkierowej zamontowane
zostaną przęsła. Ozdobny murek pojawi się również wzdłuż ogródka jordanowskiego. Na moście
wymieniono balustrady. Budowa oświetlenia,
montaż infomatu, stojaków na rowery oraz figurki krokodyla to kolejne etapy prac. Modernizacja
ulicy zakończy się w grudniu br.

Przebudowa
ul. Fabrycznej
Trwają prace przy przebudowie ul.
Fabrycznej w Kolbuszowej. Remontowany jest odcinek drogi o długości 258
metrów od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej do końca istniejącego zjazdu na parking.

Wykonano już roboty kanalizacyjne oraz układane są obrzeża, niebawem pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik, miejsca postojowe
oraz oświetlenie. Przebudowane zostanie również
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.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.:
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej”.
Na czas remontu wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Koszt zadania wyniesie ponad
570 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji to
koniec października br.

Z kolei na grudzień 2021 r. zaplanowano zakończenie prac przy budowie Dziennego Domu Pobytu
Seniora. Na parterze budynku zlokalizowane będą:
sala spotkań z aneksem kuchennym, pomieszczenia klubowe z kącikiem czytelniczym i komputerowym, sala ćwiczeń z szatnią i natryskiem oraz
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na piętrze przewidziano sale do indywidualnej terapii,
pomieszczenie socjalne i do wypoczynku, pokoje

dla pielęgniarek oraz biurowe. Budynek będzie
wyposażony m.in. w windę. Na rozbudowanej
części obiektu powstanie zadaszony taras. Ponadto
zaplanowano ogród z altaną, chodniki oraz miejsca
postojowe.
Aktualnie prowadzone są prace przy budowie stropu. Kolejnym etapem będzie murowanie piętra.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu
uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa
Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia
28 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 6
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych: Bukowiec, Huta Przedborska,
Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz od dnia
13.10.2020 r. do dnia 12.12.2020 r., w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, pok. nr 14,
w dniach pracy urzędu w godzinach od 7:30 do
15:30.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia
i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.11.2020 r.
Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania
lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków –
art. 21 ust 5 ustawy o lasach.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Informacja Urzędu
Miejskiego w Kolbuszowej
z dnia 16 października 2020 r.

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 17 października br. na terenie Gminy Kolbuszowa będą obowiązywać obostrzenia sanitarne strefy czerwonej.
Prosimy mieszkańców o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa związanego z wprowadzeniem ograniczeń.
Urząd Miejski w Kolbuszowej pracuje na dotychczasowych zasadach.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz za pośrednictwem e-PUAP- /dx1vjf839g/skrytka.
Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych numerów telefonów:
• Sekretariat Urzędu (Centrala)- 17 2271 333
• Urząd Stanu Cywilnego- 17 2271 513
• Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych- 17 2272 583
• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Piekarska)- 17 2272 222
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej17 2271 133 lub 17 2274 651
• Straż Miejska- tel. alarmowy dostępny całą
dobę: 601 909 026
Adres mailowy urzędu: um@ekolbuszowa.pl.
Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie
www.kolbuszowa.pl/15-kontakt.html

Informujemy również, że przy drzwiach wejściowych zostały umieszczone dozowniki z płynem
dezynfekującym. Prosimy petentów o korzystanie
ze środków dezynfekujących i przestrzeganie zasad
higieny.
Przypominamy, że płatności za podatki oraz wywóz odpadów komunalnych można dokonywać
przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej na indywidualne numery rachunku
bankowego, które znajdują się w zawiadomieniu
o wysokości opłaty. Jeżeli istnieje taka możliwość
prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.
Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów
Urzędu na stronie www.kolbuszowa.pl.
Informacje nt. zasad obowiązujących w strefie
czerwonej można znaleźć na stronie rządowej:
www.gov.pl/web/koronawirus/.

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

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
Jan Zuba
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RADA
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STAROSTWO
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z pogłębiającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracam się z apelem do Mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego o stosowanie do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych służb sanitarnych w zakresie
kwarantanny i zasad higieny.
Proszę o ograniczenie swoich wyjść z domu, tylko do tych, które są naprawdę konieczne. Proszę
pamiętać o obowiązku prawidłowego stosowania
maseczek zakrywających nos i usta, częstym myciu
rąk z użyciem środka dezynfekującego oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) od
innych osób. Jeżeli to możliwe proszę ograniczyć
przebywanie w miejscach publicznych.

Proszę pamiętać, że u wielu osób zakażenie koronawirusem może przebiegać w sposób bezobjawowy, jednak osoby te mogą stanowić źródło
zakażenia dla innych. Drodzy Państwo - żadne
zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa, jeżeli nie zadbamy sami o siebie. Bądźmy
również współodpowiedzialni za zdrowie naszych
najbliższych.

Proszę także o zwrócenie uwagi na osoby starsze,
samotne i schorowane znajdujące się w bliskim
sąsiedztwie. Być może potrzebują naszej pomocy
w realizacji codziennych czynności, takich jak
zakupy czy zaopatrzenie w leki.
Szanowni Państwo! Zachowajmy się wszyscy
odpowiedzialnie – od tego zależy zdrowie nas
wszystkich. Jednocześnie proszę o zachowanie
spokoju i nie uleganiu panice.
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

Powiat kolbuszowski w strefie czerwonej

Od soboty (17 października) powiat kolbuszowski znajduje się w strefie czerwonej. Oznacza to zmianę w funkcjonowaniu
punktów gastronomicznych, działalności basenów i siłowni, a także maksymalnej liczbie uczestników zgromadzeń publicznych.
Od soboty (17 października) obowiązują nowe
zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia
dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych,
które obowiązują od 19 października.
Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej:
- ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
- od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (m.in. wesela);
- podczas uroczystości religijnych nie więcej niż
1 osoba na 7 m2,
- w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
- w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych
obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie
same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
- lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz.
6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po
godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia
posiłków na wynos;
- ograniczona liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
- w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc.
miejsc zajętych przez publiczność;
- zawieszona działalność basenów, aquaparków
i siłowni.
Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA
Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzial-

ności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia
zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to
zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki
której chronimy siebie i innych:
D jak dystans
D jak dezynfekcja
M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych
osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni
publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Opr. B. Żarkowska
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Światowy Dzień Sybiraka oraz 81. rocznica
agresji Związku Sowieckiego na Polskę

W czwartek (17 września) władze samorządowe wzięły udział w obchodach 81. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na
Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka.
Rocznice upamiętniono złożeniem
kwiatów pod pomnikiem katyńskim,
znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Modlitwę
poprowadził ks. dziekan Lucjan Szumierz-proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

W składaniu kwiatów uczestniczyli: Jan Szadkowski-Prezes Zarządu
Związku Sybiraków w Kolbuszowej,
Józef Kardyś-Starosta Kolbuszowski
oraz Jan Zuba-Burmistrz Kolbuszowej.
Opr. B. Żarkowska

Obchody Światowego Dnia Sybiraka i 81. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Fot. UM

Umowa o współpracy podpisana

Dyrektor kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego podpisał umowę z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej w sprawie współpracy obydwóch jednostek w zakresie kształcenia młodzieży.
Podpisane porozumienie o współpracy, dotyczy funkcjonowania nowej
klasy policyjnej, jaka została utworzona w tym roku szkolnym w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym. Kooperacja będzie polegać
przede wszystkim na wsparciu merytorycznym. – Liczę na to, że nasi
uczniowie, podczas zajęć, poznają
funkcjonowanie policji, jej zadania.
Dowiedzą się jakim sprzętem posługuje się policja – mówił podczas
podpisania porozumienia dyrektor
LO Dariusz Fus. - Jestem przekonany, że ta klasa z roku na rok będzie
mieć coraz więcej adeptów, i ci adepci dzięki temu, że będą mogli uczyć
się w tej klasie, będą mieć łatwiejszy
wstęp do szkół policyjnych – dodał
dyrektor. Jednocześnie przypomniał,
że absolwenci klas policyjnych mają

dodatkowe dwa punkty podczas rekrutacji.

PROFESJONALNE
WARUNKI
Z podjętej współpracy zadowolony
jest również Komendant Komendy
Powiatowej Policji w Kolbuszowej
insp. Stanisław Babula. - Nam też jest
bardzo miło i przyjemnie, że w powiecie kolbuszowskim, w liceum
ogólnokształcącym, powstała taka
klasa. Liczy ona obecnie 12 osób,
jednak myślę, że w kolejnych latach
liczba ta będzie się zwiększać – podkreślił insp. Babula.
Inicjatywę współpracy między kolbuszowską policją i liceum popiera
także Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś. – Cieszę się, że ta współpraca została rozpoczęta. Nasi

Porozumienie podpisane zostało w Starostwie Powiatowym, w obecności
Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, kierownika BOJSP Bogusławy
Bryk oraz kom. Jolanty Skubisz-Tęcza. Fot. B. Żarkowska
uczniowie mają doskonałe warunki
do pobierania profesjonalnej nauki
– mówił Starosta Kolbuszowski. Niedługo na terenie naszego powiatu

powstanie strzelnica, która będzie im
służyć – dodał.
Zajęcia z zakresu wiedzy o policji
prowadzić będzie kom. Jolanta Skubisz- Tęcza.
Barbara Żarkowska

Komputery dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej przystąpiło do realizacji projektu, w ramach którego zakupionych zostało
13 zestawów komputerowych. Urządzenia trafiły do rodzin zastępczych oraz do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Widełce.
Zakup zestawów komputerowych
możliwy był dzięki udziałowi kolbuszowskiego PCPR w projekcie
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem tego projektu jest
zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej
poprzez: zakup wyposażenia na cele
realizowania zadań w trybie zdalnej

nauki. Chodziło tu głównie o zakup
laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania
dla dzieci z niepełnosprawnością, jak
również zakup środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych dla

dzieci z pieczy zastępczej. W ramach
projektu zakupiono także wyposażenie pomieszczenia w placówce, przeznaczonego do izolacji w przypadku
COVID-19.
B. Żarkowska
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„Odszedł dobry i ciepły człowiek…”

Ciepły, życzliwy i otwarty na innych – tymi słowami opisuje śp. Jana Niemczyka jego niegdysiejszy współpracownik i kolega
pan Marian Indyk z Raniżowa.
Jan Niemczyk z samorządem związany był wiele lat. W latach 1998-2002
pełnił funkcję Sekretarza Gminy Raniżów oraz Radnego Rady Powiatu
Kolbuszowskiego. W 2002 r. wybra-

ny został na Wójta Gminy Raniżów.
Stanowisko to piastował do 2010 r.
„To był dobry samorządowiec. Zawsze chętnie pomagał innym, maksymalnie angażował się w pracę na

rzecz mieszkańców gminy. Nigdy nie
chował uraz. Zawsze otwarty, mający dobry kontakt z ludźmi. Myślę,
że nie znalazłby się człowiek, który
powiedziałby, że Jan był złośliwy, on
po prostu lubił ludzi”.

Pogrzeb śp. Jana Niemczyka odbył
się we wtorek (13 października),
w kościele parafialnym w Raniżowie. Jan Niemczyk zmarł, przeżywszy 70 lat.
B. Żarkowska

Umowa na rozbudowę strzelnicy podpisana

1 mln 750 tys. zł – tyle planowo ma kosztować przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej. Dofinansowanie zadania ze środków UE wyniesie 1 090 305,54 zł. Pozostałą kwotę wyłoży Powiat Kolbuszowski.
Prace, jakie będą realizowane przy
istniejącej strzelnicy związane są
m.in. z przebudową ściany i fundamentu łączącego budynek strzelnicy
z kanałami strzelniczymi, zlikwidowaniu stropowej płyty żelbetowej,
zdemontowaniu drzwi oraz wyburzeniu istniejących ścian budynku,
dzięki czemu możliwa będzie rozbudowa pomieszczenia strzelania.
Oprócz tego skuta zostanie posadzka
cementowa oraz wykonana będzie instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna oraz
instalacja elektryczna.
Rozbudowa z kolei polegać będzie na
zwiększeniu stanowisk strzelniczych.
Aktualnie w strzelnicy znajdują się
trzy stanowiska strzelnicze na odległość 50 m, zakończone kulochwy-

tem. Po jej rozbudowie utworzonych
zostanie 10 dodatkowych stanowisk
strzelniczych o szerokości 1,5 m
na długości 25 m. Powstanie także
węzeł sanitarny oraz pomieszczenia
pomocnicze.
Ponadto wykonany zostanie nowy
dach na obiekcie. Prowadzone będą
również prace związane z budową
przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W zakresie prac planuje się też wykonanie
ogrodzenia.
Strzelnica zostanie wyposażona
w transportery tarcz, przesłony antyrykoszetowe oraz żaluzje. Przeznaczona będzie do strzelania sportowego i cywilnego. Zakończenie prac
zaplanowano na koniec marca 2021 r.
Inwestycja współfinansowana jest ze

Zakończenie prac przy strzelnicy planowane jest na koniec marca 2021 r.
(zdjęcie poglądowe)
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Barbara Żarkowska

Z obrad Rady Powiatu Kolbuszowskiego

Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, która odbyła się 24 września br., radni rozpatrzyli informacje z funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
Sytuację każdej z placówek przedstawiał jej dyrektor. Radni informowani byli o kierunkach kształcenia,
organizowanych zajęciach, wydarzeniach oraz podjętych inicjatywach.
Mówiono również o prowadzonych
pracach remontowych i budowlanych
w szkołach. Sporo miejsca w swoich
prezentacjach dyrektorzy poświęcili
wysokim wynikom, jakie uzyskują
uczniowie w różnorakich konkursach
i olimpiadach oraz w egzaminach
zawodowych i maturalnych. Z wypowiedzi dyrektorów wynika, że
szkoły chętnie i sprawnie sięgają po
środki unijne. W ten sposób uczniowie mogą barć udział w ciekawych
praktykach zawodowych.

Dyrektor Zbigniew Bogacz informował, że w szkole funkcjonuje stołówka szkolna, z której mogą korzystać
wszyscy chętni uczniowie. Ponadto
w placówce przygotowane zostały
trzy sale terapeutyczne dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi.
***
Podczas posiedzenia radni zapoznali się również ze sprawozdaniem
z realizacji Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Kolbuszowskim na lata 2016 – 2021.

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska
***
Ponadto podjęta została uchwała
dotycząca ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego oraz

uchwała w sprawie dokonania oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.
Opr. B. Żarkowska
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Powiatowy Lekarz
Weterynarii na
emeryturze

Józef Futyma, po 19 latach pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolbuszowej, przeszedł na emeryturę.

Podziękowania za jego ofiarną pracę, okazywaną życzliwość i zrozumienie
złożył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz Przewodniczącym Rady
Powiatu Mieczysławem Burkiem. – Na zasłużonej emeryturze życzymy Panu
przede wszystkim zdrowia – mówił Starosta Kolbuszowski.
Opr. B. Żarkowska
Pan Józef Futyma w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolbuszowej
przepracował 19 lat. Fot. B. Żarkowska

Las widziany oczami dzieci

XVII Konkurs Plastyczny „Las moich marzeń” został rozstrzygnięty. Nagroda główna trafiła do Katarzyny Mazgaj – uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6. Honorowy patronat objął
nad nim Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec.
Jego organizacją zajęło się Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych,
promocja zrównoważonej gospodarki leśnej, rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz promocja walorów przyrodniczych
Powiatu Kolbuszowskiego.
W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmiało
„Las moich marzeń”. Zadaniem uczestników było
wykonanie pracy, w jednej z dostępnych technik
plastycznych, tj. rysunku, grafiki, collage lub pracy
malarskiej. W sumie na tegoroczny konkurs nadesłanych zostało 35 prac.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju,
zrezygnowano z organizacji uroczystego rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród. Dyplomy wraz
z upominkami dla laureatów przekazane zostały
bezpośrednio do każdej ze szkół.
Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym i wyróżnio-

nym gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie już za rok.
Tegoroczni laureaci
GRAND PRIX
Katarzyna Mazgaj – PSP Brzostowa Góra
KLASA IV
I miejsce – Oskar Syniec – SP Widełka
II miejsce – Zuzanna Kata – PSP Cholewiana Góra
III miejsce – Antonina Drab – SP nr 2 w Kolbuszowej
KLASA V
I miejsce – Katarzyna Sączawa – SP nr 2 w Kolbuszowej
II miejsce – Milena Zielińska – SP Przedbórz
III miejsce – Jakub Chowaniec – PSP Cholewiana
Góra
KLASA VI
I miejsce – Katarzyna Mazgaj – PSP Brzostowa
Góra
II miejsce – Marcin Żarkowski – SP Kopcie
III miejsce – Magdalena Kuna – SP Bukowiec

Praca Katarzyny Mazgaj-uczennicy Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze uznana została za
najlepszą i otrzymała tytuł Grand Prix

WYRÓŻNIENIA
Gabriela Blat – SP Werynia
Natalia Faryniarz – SP Widełka
Anna Gil – SP Przedbórz
Barbara Żarkowska

Wyrazy szczerego współczucia

dla Rodziny i Bliskich
śp.
Jana Niemczyka
Radnego Rady Powiatu Kolbuszowskiego w latach 1998-2002, Wójta Gminy Raniżów w latach 2002-2010
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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Dzień
Edukacji
Narodowej

W środę (14 października) obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś wszystkim nauczycielom, dyrektorom i pracownikom oświaty złożył serdeczne życzenia.
Ponadto dziesięciorgu nauczycielom oraz pracownikom oświaty przyznane zostały nagrody za
szczególnie wyróżniającą się pracę dydaktyczną i wychowawczą. W tym gronie znaleźli się:
Krzysztof Stępień-Centrum Kształcenia Praktycznego, Jolanta Bystrek-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Adam Kozubal-Liceum Ogólnokształcące, Ewa Tarka-Liceum Ogólnokształcące,
Mieczysław Oślizło-Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych, Wioletta Majewska-Zespół
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych, Kazimiera
Ciszek-Jadach-Zespół Szkół Technicznych, Monika Kosiorowska-Zespół Szkół Technicznych, Marek Wilk-Zespół Szkół Technicznych oraz Konrad
Zieliński-Zespół Szkół Technicznych.
Opr. B. Żarkowska

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

Podatki: darmowe powiadomienia sms
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że istnieje
możliwość otrzymywania powiadomień „sms”,
dotyczących podatków lokalnych oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma
to na celu m.in. przypomnienie o opóźnieniach
w płatnościach powyższych należności, co pozwoli
uniknąć naliczania dodatkowych opłat związanych
z wysyłaniem upomnień.
Pisemną zgodę na taką formę komunikacji można
pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (www.kolbuszowa.pl) w menu Mieszkańcy
w zakładce Pliki do pobrania (Wydział Finansów
Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej) oraz w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej
Biuro Obsługi Klienta (parter).
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Rada budowy
dworca

W środę, 7 października w Urzędzie
Miejskim odbyła się pierwsza rada budowy dworca w Kolbuszowej.

Uczestniczyli w niej: przedstawiciele wykonawcy,
inspektorzy nadzoru budowlanego oraz pracownicy urzędu.
Podczas spotkania omówiono zakres całej inwestycji pod kątem harmonogramu robót i rozliczeń
finansowanych. Przedstawiono obecny stan pracrozbiórkowych i demontażowych.
Rada budowy będzie spotykać się raz w miesiącu.
Ponadto zaplanowano mniejsze spotkania robocze.

Trwa remont dworca

Pod koniec września br. rozpoczęły się prace przy przebudowie dworca w Kolbuszowej. Teren został wygrodzony, prowadzone
są roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Remont potrwa do końca listopada 2021 r. 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.
Inwestycja obejmuje: nadbudowę i przebudowę
budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną,
budowę zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym, przebudowę placu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.
W gruntownie zmodernizowanym dworcu będzie:
poczekalnia, toalety, pokój dla matki z dzieckiem,
mini bar, biuro podróży, biletomat. Zaplanowano
również część usługową, świetlicę dla młodzieży z punktem bibliotecznym i punkt informacji
turystycznej.
Przed budynkiem staną 4 zadaszone przystanki
autobusowe, plac manewrowy i parking dla au-

tobusów, samochodów oraz stojaki na rowery.
Zmieni się także otoczenie obiektu. Plac wokół
dworca zostanie wyposażony w elementy małej
architektury i zieleni. Powstanie nowe oświetlenie.
Po zakończeniu prac obiekt będzie nowoczesny

i przyjazny podróżnym. Przestrzeń budynku będzie
bardziej funkcjonalna i dostosowana do potrzeb
pasażerów. Dworzec będzie w pełni przystosowany
do obsługi osób niepełnosprawnych, podróżnych
z dziećmi i osób starszych.
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Kolejne umowy inwestycyjne podpisane

W dniu 7 października br. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podpisał umowę na pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma AQUATECH Sp.
z o. o. z Niwisk. Wartość zadania to kwota 2 126 748, 28 zł.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 6
km, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej
długości około 1,4 km, przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 0,6 km
oraz pompownię ścieków z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu wokół
pompowni.
W ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji zaprojektowano przyłącza do 92 budynków. Natomiast
całkowita szacowana ilość osób
podłączonych do systemu kanalizacyjnego to 334.
Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji mieszkańcy będą
mieć możliwość podłączenia się
do nowobudowanej kanalizacji na
podstawie projektu opracowanego

przez Gminę Kolbuszowa. W celu
podłączenia się do sieci będą musieli
zapłacić za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, który będzie ich
własnością. Koszt wykonania takiego
przyłącza uzależniony jest od oferty
wykonawcy. Mieszkańcy nie ponoszą
kosztów budowy sieci kanalizacyjnej
oraz przygotowania dokumentacji
projektowej ani inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy
kanalizacyjnych.
Planowany termin zakończenia tego
etapu inwestycji to koniec sierpnia
2022 r.
Natomiast w dniu 8 października br.
podpisana została umowa dotycząca
budowy kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej.
Wykonawcą jest Zakład Usług Bu-

Podpisanie umowy z firmą AQUATECH Sp. z o. o. z Niwisk

Umowa na
przebudowę ul.
Krzaklewskiego
podpisana

W dniu 18 września br. w Urzędzie
Miejskim podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM
z Piaseczna na przebudowę fragmentu
ulicy Krzaklewskiego w Kolbuszowej.
Koszt zadania to prawie 176 tys. zł.

Inwestycja przewiduje remont ulicy od km 0+700
do km 0+997. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę
istniejącego krawężnika betonowego, ułożenie
nowego krawężnika, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na zjeździe do szpitala
zostanie położona kostka.

dowlanych i Instalacyjnych ADMAR
z Kolbuszowej, a wartość inwestycji
wynosi 596 826, 17 zł.
Zakres robót obejmuje budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody
wraz z wyposażeniem, budowę
studni rewizyjnej z przepływomierzem, studni rozsączającej i studni
bezodpływowej, przebudowę komory rewizyjnej, budowę wewnętrznej
instalacji dozowania podchlorynu
sodu, budowę rurociągów technologicznych, w tym instalację do cią-

głego poboru próbek czystej wody,
a także budowę instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym instalację monitoringu terenu. Ponadto wykonane
zostanie utwardzenie terenu z kostki
brukowej i kruszywa oraz ogrodzenie
terenu wokół stacji.
Koniec prac zaplanowany jest na
sierpień 2021 r.
Powyższe zadania dofinansowywane
są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Podpisanie umowy z firmą Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych
ADMAR z Kolbuszowej
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Nowe zaplecze kuchenne w Widełce

W czwartek 15 października br. odbyło się spotkanie związane z oddaniem do użytku odnowionego zaplecza kuchennego w Domu
Ludowym w Widełce. Uczestniczyli w nim: panie z Koła Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP, sołtys oraz mieszkańcy Widełki.
Podczas spotkania oficjalnie oddano do użytkowania pomieszczenie zaplecza kuchennego, którego
modernizacja została dofinansowana ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2017-2020 w ramach projektu pn.
„Modernizacja zaplecza kuchennego
w celu pobudzenia integracji mieszkańców”- etap II. Przy realizacji projektu udział wzięły grupy działające
na terenie wsi Widełka tj.: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna, Kapela „Widelanie’’ oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Królowej Jadwigi w Widełce.
Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki pomieszczenia
nr 2, stanowiącego część zaplecza

kuchennego Domu Ludowego w Widełce. ( pomieszczenie nr 1 udało się
wyremontować w ubiegłym roku).
Zakres przedsięwzięcia obejmował
roboty budowlane i instalacyjne.
Zmodernizowane zaplecze kuchenne
będzie atrakcyjną ofertą dla mieszkańców Sołectwa Widełka na spędzanie czasu wolnego, rozwijanie
umiejętności kulinarnych i interpersonalnych oraz wpłynie na wzrost
poziomu integracji międzypokoleniowej. Zmodernizowane pomieszczenia służyć będą mieszkańcom
Widełki w przyszłości.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 30 773 zł
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Projekt pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego
w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia
integracji mieszkańców” jest zrealizowany dzięki współfinansowaniu
z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach
podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Na Lata 2017-2020

Podpisano umowy na budowę remizy
w Świerczowie

Blisko 175 tys. zł wyniesie kolejny etap budowy remizy OSP w Świerczowie. Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowy
z wykonawcami, którzy przeprowadzą roboty wykończeniowe i instalacyjne. Prace w części użytkowej wykona firma ART-BUD
z Kolbuszowej Górnej, a nieużytkowej REMBISZ z Zielonki.
Zakres zadania obejmuje m.in: wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji
wodociągowej i elektrycznej. Podło-

ża pod posadzki, tynki i okładziny to
kolejne prace do wykonania. Ponadto

Podpisanie umowy z firmą ART-BUD z Kolbuszowej Górnej

zamontowane zostaną drzwi stalowe
z klatki schodowej na strych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano
na koniec listopada br.

Podpisanie umowy z firmą REMBISZ z Zielonki
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Podpisanie umowy- chodnik ul. M. Siedmiograj

Do końca listopada potrwa przebudowa drogi gminnej ul. M. Siedmiograj
w Kolbuszowej.

Zakres robót obejmuje wybudowanie chodnika od
skrzyżowania z ul. Kossaka do skrzyżowania z ul.
Krakowską (odcinek o dł. ok. 339 m) wraz z wykonaniem konstrukcji podbudowy i nawierzchni chodnika, częściowej wymiany istniejącego
krawężnika, przebudowy istniejących zjazdów
publicznych i indywidualnych.
Wykonawcą zadania o wartości ponad 94 tys.
zł jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” z Sandomierza.
Podpisanie umowy odbyło się 13 października
w Urzędzie Miejskim.

Podpisanie
umowy
- ul. Nadziei
w Kolbuszowej

W piątek, 25 września br. podpisana
została umowa na przebudowę ul. Nadziei w Kolbuszowej.

Zakres prac obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w celu połączenia istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Nadziei z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej
zlokalizowaną w pasie drogowym ulicy Partyzantów.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 79 327, 62 zł.
Wykonawcą inwestycji jest firma AQUCHATECH
Sp. z.o.o z Niwisk.

Ekonomia i rachunkowość to
trafna inwestycja w przyszłość

W Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni w terminie od 01.09.2020 r. do
30.06.2021 w ramach programu edukacji ekonomicznej będzie realizowany z Narodowym Bankiem Polskim projekt pn. ,,Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość”.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia
zawodowego, poszerzenie oferty edukacyjnej
szkoły, doskonalenie kluczowych umiejętności
zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do
zatrudnienia i samozatrudnienia poprzez: włączenie pracodawców z lokalnego rynku pracy
w proces kształcenia zawodowego w zakresie
ekonomii i rachunkowości.
W projekcie weźmie udział ok. 80 uczniów
ZSA-E w Weryni kształcących się w zawodzie

technik ekonomista i ok. 80 ósmoklasistów ze
szkół podstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Łączna, globalna liczba uczestników projektu wyniesie ok. 160 osób.
W ramach projektu zaplanowano atrakcyjne
działania ekonomiczne m.in.: warsztaty, konkursy, spotkania z przedstawicielami różnych
podmiotów rynku finansowego, wycieczki, konferencję naukową.
Poszerzenie horyzontów, wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie pewności siebie,

nabycie umiejętności autoprezentacji to tylko niektóre spośród wymiernych korzyści dla
uczestników projektu. Poprzez udział w zaplanowanych przedsięwzięciach uczestnicy projektu
w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i ciekawy
spędzą dodatkowy czas, poświęcony na warsztaty, konkursy, spotkania z przedsiębiorcami,
zajęcia pozalekcyjne o tematyce ekonomicznej.
Ewa Serafin
Beata Bryk
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Czy pan
prezes jest
w błędzie?
„Dlaczego ty śpisz w izbie, ja na mrozie?
- Mówił mopsu tłustemu kurta na powrozie.
Dlaczego? Ja ci zaraz ten sekret wyjawię –
Odpowiedział mops kurcie – ty służysz, ja bawię”
„ Dwa Psy”
– Bajki i przypowieści. Ignacy Krasicki
Projekt ustawy o ochronie zwierząt, tzw. „piątka
Kaczyńskiego”, wpłynął do Sejmu 11 września
br., a za klika dni został skierowany pod obrady
posłów. Następnego dnia odbyło się pierwsze
czytanie. Ten ekspresowy proces legislacyjny doprowadził do kryzysu po stronie sejmowej prawicy. Przyszłość zjednoczonej prawicy zawisła
na włosku. „Piątka Kaczyńskiego” zaniepokoiła
rolników, w których ta ustawa uderza. W formie
pierwotnej ta ustawa dla rolników-hodowców jest
nie do przyjęcia. Zbyt krótki okres na przebranżowienie się hodowców zwierząt futerkowych (1.
01. 2022)., zakaz uboju rytualnego na eksport bydła, drobiu, kóz i owiec, który stanowi poważne
źródło dochodu hodowców, a zrównanie uprawnień pozarządowych organizacji z inspekcją weterynaryjną doprowadzi do kuriozalnych sytuacji.
Proponowany dobrostan zwierząt doprowadzi do
nieopłacalności produkcji. ( ilość metrów kwadratowych przypadająca na zwierzę jest większa
niejednokrotnie niż ilość metrów kwadratowych na
członka rodziny rolnika). A kiedy zacznie się liczyć
dobrostan rolnika? Kto zajmie się tym paradoksem, gdzie cena produktów rolnych w sklepie jest
dziesięciokrotnie większa, niż cena, którą rolnik
otrzymuje w skupie? Kto zajmie się dziką zwierzyną, która pustoszy rolnicze uprawy? Kto o tym
powie panu prezesowi, który na dobrostan zwierząt
patrzy z perspektywy swojego kota? Znalazł się
taki człowiek, który odważył się to zrobić. Jest
nim były już minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan

Krzysztof Ardanowski. Jeszcze przed głosowaniem nad „piątką Kaczyńskiego” przekazał
posłom PiS swoje opinie na ten temat, pisząc
m.in. „…zdaniem rolników PiS zdradziła wieś,
przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane
przez najwyższych polityków przed wyborami
były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat. Straty wizerunkowe PiS
będą trudne do odwrócenia, niemożliwe do
zrekompensowania przed następnymi wyborami”. Następnego dnia po głosowaniu publicznie
minister Ardanowski oświadczył, że „ …Za
chwilę będziemy mieli problem z utrzymaniem
produktywności polskiego rolnictwa, bo nie
będziemy mieli gdzie sprzedać. Bez eksportu
żywca zadusimy się w ciągu kilku miesięcy.
Trzeba będzie zwijać rolnictwo”. Minister
Ardanowski stanął w obronie rolnika i został
zawieszony w prawach członka PiS oraz został
pozbawiony teki ministra rolnictwa i rozwoju
wsi. Podczas swojej pożegnalnej mowy dodał,
że „Zaufanie rolników zostało dramatycznie
podważone tą ustawą. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie w PiS i głębokie opamiętanie w myśleniu o sprawach, które tak bardzo dotkną polską
wieś”. „Piątka Kaczyńskiego” nie pozostała bez
echa w wiejskim środowisku. 30 września i 13
października w Warszawie i innych miastach
Polski odbyły się rolnicze protesty zorganizowane przez rolnicze organizacje tj. Ogólnopolski Ruch Rolników AGROunia na czele
z Michałem Kołodziejczakiem tzw. młodym
Lepperem, i inne organizacje rolnicze. Pojawili
się na tych rolniczych demonstracjach i blokadach liderzy opozycji, Polskiego Stronnictwa
Ludowego z Kosiniakiem - Kamyszem, oraz
była działaczka Samoobrony Renata Begier,
która wzywała do marszu na Kaczyńskiego
i odebraniu mu kota. Również nie brakowało
hipokryzji w słowach szefa PSL. Jedni i drudzy,
gdy byli u władzy nie przejawiali zbyt wielkiego zainteresowania problemami polskiej wsi.
Prezes Kosiniak - Kamysz w czasie kampanii
wyborczej dołączył do LGBT – owskiej koalicji, a niektórzy przedstawiciela Samoobrony
stali się gwiazdami seks afer. Nadarzyła się
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okazja, to w tym rolniczym tyglu chcą „upiec swoje
kasztany”. Od czasów Wincentego Witosa polska wieś
nie miała swojego prawdziwego lidera. W ostatnich
latach wieś zawierzyła PiS- owi. Czy „piątka Kaczyńskiego” tego zaufania nie zniweczyła? Bulwersuje
również wypowiedź lokalnego działacza PiS, który
mówi „co ta za elektorat, ilu jest u nas rolników, którzy
cokolwiek hodują czy uprawiają”. Wieś polska w III
RP nie ma szczęścia do władz. Z dniem 1 stycznia
1990r. weszła w życie reforma Balcerowicza, która
mocno pogrążyła gospodarczo wieś, a popegeerowskie
rolnictwo i zatrudnionych tam ludzi doprowadziła
do skrajnej nędzy. Zniszczenie naszego rolnictwa
umożliwiło Zachodowi wejście ze swoimi spożywczymi produktami na polski rynek. Dalekie to było
od uczciwej konkurencji. Stąd nawoływanie Leppera
„ Balcerowicz musi odejść”. Odbywały się wówczas
blokady dróg w całym kraju. W 1990r. taka blokada miała miejsce na granicy Kolbuszowej Górnej
i Kupna. Została zorganizowana przez NSZZ RI Solidarność z Kolbuszowej Górnej , a blokowana była
droga krajowa Radom - Rzeszów. Później te blokady
zostały spacyfikowane przez nowopowstałe wówczas
prewencyjne oddziały policji. Użyte na rozkaz rządu
Mazowieckiego transportery opancerzone położyły
kres rolniczym blokadom. Nowo powołane oddziały
prewencji policji zachowały się dokładnie tak, jak
jej niechlubni zomowscy poprzednicy. Polska wieś
poniosła największe koszty transformacji. Przez ostatnie trzydzieści lat dużo mówiło się o rolnictwie, ale
efekt był odwrotny od oczekiwanego. Nie wszyscy
ministrowie rolnictwa „odróżniali żyto od pszenicy”.
Obecnie czarę goryczy przelała nieprzemyślana „piątka Kaczyńskiego”. Wieś popierała PiS, a teraz czuje
się zawiedziona.
Stanisław Gorzelany
rolnik z Kolbuszowej Górnej
PS
20 października br., kiedy ten artykuł był przygotowywany do druku, przed biurem posła Chmielowca
w Kolbuszowej doszło do rozrzucenia słomy i obornika. Jest to przesłanie miejscowych rolników - mówi
Tomasz Buczek - za to, że poseł Chmielowiec głosował za "piątką Kaczyńskiego".

Obornik gratis!
telefon: 781 075 513
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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

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 325

27

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 325

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

