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Betlejemskie Światło Pokoju w Kolbuszowej
Harcerze przekazali Janowi Zubie 

Burmistrzowi Kolbuszowej Betlejemskie 
Światło Pokoju. Sztafeta przebiegała pod 
hasłem „Światło służby” i miała na celu 
zachęcać do współdziałania i bezintere-
sownej pomocy.

We wtorek, 22 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miej-
skim harcerze z Hufca ZHP im. Janka Bytnara „Ru-
dego” Kolbuszowa z komendantką hm. Julitą Stę-
pień przekazali światło i świąteczno-noworoczne 
życzenia Burmistrzowi.
Betlejemskie światełko- symbol pokoju, nadziei 
i miłości harcerze przekazywali również miesz-
kańcom podczas pełnienia warty przy ogniu na 
kolbuszowskim rynku.

Kolbuszowa w Złotej Setce Gmin
Gmina Kolbuszowa znalazła się na ósmym miejscu w rankingu aktywnych samorządów „Złota Setka Gmin”. Krosno (gmina miej-

ska), Głogów Małopolski (gmina wiejsko-miejska) i Trzebownisko (gmina wiejska) te trzy gminy zostały tegorocznymi zwycięzcami.

Kolbuszowa rywalizowała z innymi gminami 
miejsko-wiejskimi z naszego województwa. W tej 
kategorii zajęła wysokie 8 miejsce wyprzedzając 
Nową Dębę, Sędziszów Młp., czy Sokołów Młp. 

W rankingu brało udział 34 gminy tej wielkości. 
W poprzednich latach również znajdowaliśmy się 
w pierwszej dziesiątce ogólnego rankingu.
Ranking został przygotowany przez Gazetę Co-

dzienną Nowiny przy współudziale naukowo-ba-
dawczym Małopolskiego Instytutu Gospodarcze-
go. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę były 
m.in. dochody samorządów i wydatki na jednego 
mieszkańca.
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TRZY PYTANIA DO…

Wójta Gminy Raniżów Wł. Grądziela
Minął 2020 rok. Jaki on był dla gminy Rani-

żów. Co udało się zrobić?
- Rok 2020 zapisze się w historii najnowszej 

w sposób szczególny - wiemy z jakich powodów. 
Dla gminy Raniżów był rokiem pełnym wyzwań. 
W szczególności ze względu na zmieniającą się 
sytuację zdrowotną i prawną. Ze względu na wpro-
wadzenie obostrzeń dla przedsiębiorców skurczy-
ły się dochody gminy. Wiele czasu pracownicy 
musieli poświęcać opanowaniu bieżącej sytuacji 
w ważnych kwestiach dla mieszkańców. Poza 
tym należało realizować założenia przewidziane 
w budżecie.

Wiele rzeczy się udało. Cieszymy się z realizacji 
w tym roku długo oczekiwanego przez miesz-
kańców programu unijnego „Czyste Powietrze” 
w gminach Raniżów i Tryńcza. Wartość zamonto-
wanych urządzeń na terenie naszej gminy: pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne 
i piece wynosi prawie 4 mln zł, przy dofinanso-
waniu 85%. Wykonano dwa odcinki drogi asfal-
towej tj. ok. 1 km w Porębach Wolskich i 700 m 
w Raniżowie oraz dwa odcinki dróg kamiennych. 
Zrealizowano fundusze sołeckie we wszystkich 
miejscowościach. 

Wykonaliśmy gruntowny remont części szkoły 
podstawowej w Raniżowie, przekształcając po-
mieszczenia na potrzeby przedszkola. Wartość 
tych robót to ponad pół mln zł. Świetnie działa uru-
chomiony w Raniżowie żłobek dla najmłodszych 
dzieci. Ale były też i smutne wydarzenia. Decyzją 
rodziców o zapisaniu uczniów do szkoły w Rani-
żowie Gmina zobowiązana była do likwidacji szkół 
w Staniszewskim i Zielonce. Obiekty czekają na 
nowe przeznaczenie. Nowe życie w służbie spo-
łeczności lokalnych.

Jak zapowiada się rok 2021? Ważniejsze zamie-
rzenia w inwestycjach.

- Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków 
Covid-19 w wysokości 1 mln 100 tys. Będzie 
ono spożytkowane w 2021 roku na budowę dróg 
i potrzebne inwestycje. Podpisaliśmy umowę na 
realizację przebudowy stacji uzdatniania wody 
dla mieszkańców całej Gminy. Wartość zadania 
to ok. 2 mln 400 tys. Oczywiście i ta inwestycja 
staraniami gminy będzie dofinansowana w 85%. 
Poprawi to jakość wody i stabilność dostaw dla 
mieszkańców całej gminy. Inwestycja oczekiwana 
przez lata. W zasadzie nie była realizowana ze 
względu na poprzedni stan finansowy gminy. Tutaj 
płynnie przechodzimy w 2021 ponieważ właśnie 
w tym roku będzie ona realizowana.

Planujemy oczywiście nie ustawać w realiza-
cjach inwestycji drogowych. Z programu inwe-
stycji lokalnych dróg zakwalifikowała się droga 
w Posuchach i Korczowiskach. Gmina posiada 
projekty na budowę dróg: ulicy Królowej Jadwigi 
w Raniżowie, drogi gminnej na Borkach, drogi 
gminnej Zielonka – Bąki, a także ulicy Sportowej. 
Wobec braku zaangażowania Powiatu Kolbuszow-
skiego w sprawie transportu zbiorowego Gmina 
samodzielnie podjęła współpracę z Gminą Kol-
buszowa i Gminą Głogów Małopolski w zakresie 
realizacji tych zadań.

Czynione będą starania zmierzające do uzbro-
jenia terenów inwestycyjnych w Raniżowie pod 
budownictwo mieszkalne. Gmina Raniżów ak-
tywnie śledzi i składa wnioski do instytucji do-
finansowujących, m.in. złożyliśmy wniosek na 
wymianę oświetlenia ulicznego na ledy, na terenie 
całej gminy.

Czy zamierza się pan zaszczepić przeciw koro-
nawirusowi?

- Odnośnie szczepień na koronawirusa to sprawa 
wydaje się być złożona. Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć. Nie chciałbym aby moje wypowiedzi zasiały 
zdecydowanym wątpliwości, ale zastanawiają-
cym jest to, że żadna firma spośród sprzedających 
szczepionkę nie ponosi odpowiedzialności za jej 
skutki w przyszłości. To jakiś nonsens. Nawet 
wytwórca pralek czy lodówek daje rękojmię, tu-
dzież producent butów udziela 2-letniej gwarancji. 
Tu chodzi o zdrowie ludzi. Przecież te firmy nie 
dystrybuują tych szczepionek za darmo, w skali 
globalnej to są wielkie pieniądze. 

Oczekiwałbym od rządu aby wymógł odpowie-
dzialność za ewentualne powikłania poszczepien-
ne, jeśli by takie wystąpiły, i to z pieniędzy tych 
firm, a nie podatników czyli z naszych. Wtedy 
można uznać, że ktoś nas traktuje poważnie a my 
poważnie potraktujemy szczepionki i szczepienia. 
Już od czasów Hammurabiego każdy wykonawca 
odpowiadał za wyprodukowany produkt. Jeśli pro-
ducent szczepionki nie daje gwarancji chorym, to 
tak jakby producent spadochronu nie dał gwarancji 
że się otworzy. To w takim razie gdzie my lecimy, 
„przepraszam” dokąd zmierzamy? 

Dziwi mnie że rządzący i naukowcy nie pracują 
równolegle nad opracowaniem, lub wprowadze-
niem leku chociażby jak dr Włodzimierz Bodnar. 
Eksperci wiedzą że szczepionki są dobre a lek na 
pewno nie działa. Dziwne że nie działa a leczy i to 
skutecznie jak potwierdzają pacjenci dr Bodnara.

Rozmawiał Benedykt Popek

Żłobek funkcjonujący od niedawna w Raniżowie. Fot. UG Raniżów 
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JEST, BYŁA i BĘDZIE….
Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej powstała w 1950 roku. Pierwszym kapelmistrzem i organizatorem 

był Jan Styga muzyk multiinstrumentalista. 

Batutę dyrygenta przejął po nim Walenty Kazior 
i przez ponad trzydzieści lat prowadził najpierw 
powiatową, później miejską orkiestrę działającą 
przy kolbuszowskich instytucjach kultury. Histo-
ria orkiestr w Kolbuszowej jest niezwykle bo-
gata. Pierwsze takie zespoły działały w naszym 
mieście w pałacu kolbuszowskim, po którym 
pozostała jedynie fosa przy ulicy Kolejowej 
i oficyna dworska z XVII wieku (biały budynek 
usytuowany naprzeciw szkoły nr 1). Orkiestry 
te umilały czas przebywającym w Kolbuszowej 
właścicielom miasta magnatom Lubomirskim, 
Sanguszkom i ich gościom. W XIX wieku ,,kol-
buszowską muzykę” od Lwowa po Kraków 
rozsławiał, krawiec, skrzypek samouk Jan Mu-
szyński. Zachwycił z zespołem nawet najważ-
niejszego mieszkańca Wiednia cesarza Francisz-
ka Józefa I. Za sprawą sponsora instrumentów 
Janusza hr. Tyszkiewicza w 1912 r. powstała 
pierwsza orkiestra dęta. Animatorem ruchu mu-
zycznego był w tych czasach Agenor Burkiewicz 
- urzędnik, uzdolniony muzyk i dyrygent, twórca 
różnych zespołów muzycznych, między innymi 
orkiestry dętej działającej przy gimnazjum. Do 
drugiej wojny światowej funkcjonowało w mia-
steczku kilka orkiestr (oprócz szkolnej) również 
miejska, żydowska i strzelecka. Któryś z tych 
zespołów przed Sokolnią (obecnie MDK) zoba-
czyć można w filmie z 1929 zrealizowanym na 
zlecenie kolbuszowskiego emigranta Pejsacha 
Zuckermana. W latach 1954-1989 na działalność 
orkiestry największy wpływ wywarł Walenty 

Kazior. Wykonywał zawodowo pracę urzędnika, był 
księgowym w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Muzyka 
i dyrygentura była jego życiową pasją. Do prowa-
dzenia orkiestry kwalifikacje nabył podczas służby 
wojskowej. Orkiestra pod jego buławą zdobywała 
czołowe miejsca na regionalnych i ogólnopolskich 
przeglądach, uznawana była za jeden z najlepszych 
amatorskich zespołów dętych w kraju. Jej orkiestran-
tami po części byli muzycy przedwojennych orkiestr 
oraz wychowankowie dyrygenta i zespołu, uzdolnie-
ni muzycznie mieszkańcy Kolbuszowej i okolicy. 
Po jego śmierci w 1990 roku orkiestrę prowadził 
Wiesław Minich, ówczesny dyrektor MDK. Wraz 
ze zmianą na stanowisku dyrektora w 1997 roku 
pałeczkę dyrygencką przejęła Aleksandra Niezgoda 
i prowadziła zespół do 2003 roku. Po niej orkiestrę 
na krótko przejął dobrze zapowiadający się dyrygent 
Bogdan Żądło. Następnym kapelmistrzem w 2004 
roku został Krzysztof Kłoda i prowadził zespół 
przez 15 lat do 2019 roku, osiągając drugi wynik 
w długości pracy na stanowisku dyrygenta w hi-
storii tej orkiestry. Każdy z kapelmistrzów wnosił 
do zespołu coś nowego, zarówno w repertuarze jak 
też w sposobie pracy z muzykami. Każdy miał inną 
jej wizję. Praca ich wszystkich zapewniła ciągłość 
trwania orkiestrze przez ostatnie 70 lat. W 2019 roku 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
zatrudnił na stanowisku dyrygenta Edwarda Guzika 
znanego z prowadzenia orkiestr w pobliskim Dobry-
ninie i Ropczycach. Ten doświadczony kapelmistrz 
podjął współpracę ze szkołą muzyczną w Niwiskach, 
pozyskując uzdolnionych młodych muzyków. Nie-
zwykle sumiennie podchodzi do prób, dużo daje 

od siebie i wymaga tego samego od muzyków. 
Co raz wyżej podnosi poprzeczkę, wprowadzając 
coraz trudniejszy i urozmaicony repertuar. Wyda-
je się, że dyrygent dobrze trafia w oczekiwania 
orkiestrantów szczególnie tych ambitnych, którzy 
wiedzą dobrze, że nic tak nie rozwija muzyka jak 
praca w dobrym zespole i nauka nowych utwo-
rów. Namacalnym efektem tej pracy był zagrany 
tylko własnymi siłami bardzo udany ,, Koncert 
Noworoczny 2020”. Prezesem orkiestry od blisko 
pięciu lat jest Witold Wojdyło, pasjonat muzyki, 
społecznik, którego marzeniem jest dalszy roz-
wój orkiestry, jej coraz lepsze brzmienie. W tym 
wyjątkowym 2020 roku w trudnych warunkach 
pandemii orkiestra od końca września do grudnia 
wykonywała próby w małych kilkuosobowych 
sekcjach, których celem była organizacja koncer-
tu on- line. Dyrygent wybrał na rocznicę piękne 
utwory patriotyczne, których ilość ze względu na 
charakter prób ograniczył do czterech. W nagra-
niu wziął udział też solista tenor Adrian Doma-
recki. Wszystkie nagrane fragmenty audio wideo 
połączono w wirtualną całość. Uzupełniony wy-
stąpieniem Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby 
i zapowiedziami redaktor Elżbiety Lewickiej film 
wyemitowano 13 grudnia 2020 r. Koncert zadedy-
kowano polskim bohaterom, w szczególności zaś 
,,Bohaterom, opozycjonistom stanu wojennego”. 
Tym koncertem orkiestra kończy siedemdziesią-
ty rok swojej działalności, realizując zawołanie 
jej niezapomnianego, długoletniego nieżyjącego 
już prezesa Stanisława Sidora, że w Kolbuszowej 
,,Orkiestra była, jest i będzie….” 

Wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia

Państwu Ryszardowi  
i Ewie Szilerom
z powodu śmierci

MAMY I TEŚCIOWEJ
składają Dyrektor i pracownicy 

Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej 

wraz z aktorami Teatru 
Amatorskiego 

im. Aleksandra Fredry

Pani
Augustynie Płazie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

MĘŻA
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Andrzejowi Andrysiowi

Zastępcy Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Kolbuszowej
z powodu śmierci

SIOSTRY
składają

Burmistrz Kolbuszowej oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego
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Nowa muzealna publikacja
W ostatnich dniach 2020 r. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagello-

nica” wydało książkę pt. „Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”.

Obchodzony w 2019 r. jubileusz 60-lecia Muzeum 
i 40-lecia istnienia parku etnograficznego stał się 
okazją do rozważań o przyszłości muzeów na wol-
nym powietrzu. Treści zawarte w książce są więc 
identyfikacją i opisem dających się już zauważyć 

bądź antycypować uwarunkowań i konieczności 
stojących przed muzeami, w których eksponaty 
znajdują się na otwartej przestrzeni.
Dyrektor Muzeum Jacek Bardan pisze w „Punkcie 
wyjścia” – artykule wprowadzającym do publi-
kacji:
„Muzea na wolnym powietrzu, oprócz uwarunko-
wań wspólnych dla wszystkich instytucji muzeal-
nych, muszą uwzględniać w swojej działalności 
dosyć rozległy i różnorodny zakres spraw w za-
sadzie im tylko właściwych. Należą do nich cho-
ciażby: ochrona krajobrazu otoczenia ekspozycji 
plenerowej, zagadnienia związane z urządzaniem 
zieleni, uprawami i hodowlą, bezpieczeństwem, 
upowszechnianiem, gromadzeniem zbiorów czy 
też kwestie konserwatorsko-budowlane.
Ta rozmaitość działań nadaje muzeom na wolnym 
powietrzu stosowny do tego zakresu potencjał 
rozwojowy; otwiera wyjątkowe możliwości kształ-
towania oferty muzealnej, urozmaicania kontaktów 
z odbiorcami oraz oddziaływania na otaczającą 
nas rzeczywistość. Zwracając się ku przyszłości, 
powinniśmy więc rozpoznać, jak będą się kształto-
wały te relacje w najbliższym i bardziej odległym 
czasie; jakie czekają nas zagrożenia, jakie szanse, 
jakie otwierają się perspektywy i kierunki zmian, 
jaką postawę mamy wobec tego przyjąć, czego się 
wystrzegać, a do czego dążyć”.
„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje” to 

książka zbierająca głosy reprezentantów różnych 
środowisk związanych z działalnością muzeów 
i porządkująca je w trzech blokach tematycznych. 
Pierwszy zatytułowany „Muzeum wobec prze-
mian” – pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej 
– umiejscawia instytucje tego rodzaju wśród meta-
morfoz współczesnego świata. Drugi – „Muzeum 
w otoczeniu” – który opieką naukową otoczyła dr 
hab. Monika Murzyn-Kupisz, wskazuje na bardzo 
rozległe i silne wzajemne relacje opisywanych 
placówek z przedsiębiorcami, samorządami i spo-
łecznością. Ostatni blok pt. „Muzeum a jego misja” 
zredagowany przez prof. dr. hab. Jana Święcha 
nakreśla możliwe kierunki rozwoju takich insty-
tucji oraz ich powinności wobec współczesnych 
i następnych pokoleń.
Publikacja składająca się z 18 obszernych tek-
stów zawiera refleksje, obawy, projekty i ma-
rzenia przedstawicieli środowisk akademickich, 
muzealniczych, samorządowych itd. Od początku 
nowego, 2021 r., dostępna jest ona w muzealnym 
sklepiku oraz e-sklepiku na witrynie sklep.mu-
zeumkolbuszowa.pl. 
Książka została dofinansowana z subwencji na-
ukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

* * *

Spis treści
„Punkt wyjścia” – Jacek Bardan
Muzeum wobec przemian
„Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie?” – Katarzyna Barańska
„Lokalne muzeum vs. McDonald’s, interpretacja vs. standaryzacja, czyli muzea skansenowskie wobec globalizacji” – Sebastian Wacięga
„Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy” – Piotr Majewski
Muzeum w otoczeniu
„Wieloaspektowość i specyfika relacji muzeów na wolnym powietrzu z ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem” – Monika Murzyn-Kupisz
„Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i jego relacje z otoczeniem” – Henryk Soja
„O symbiozie muzeum z otoczeniem. Przypadek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” – Dawid Gonciarz
„Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum pod otwartym niebem i duch miejsca a idea muzeum rozszerzonego” – Anna Czarnecka
„Uwarunkowania planowania przestrzeni wokół muzeum na wolnym powietrzu” – Maciej Żołnierczuk
„Muzeum współtworzone społecznie” – Dominika Hołuj
„Muzea w dokumentach strategicznych samorządów – uwagi na marginesie spraw niemarginalnych” – Andrzej Pacuła
Muzeum a jego misja
„Muzeum etnograficzne – nauka czy park rozrywki?” – Jan Święch
„Gromadzimy – co, jak, dlaczego? Polityka zbiorów w muzeach skansenowskich” – Antoni Pelczyk
„Materializacja niematerialnego. Muzeum a niematerialne dziedzictwo kulturowe” – Katarzyna Smyk
„Ekspozycja w muzeum na wolnym powietrzu – realnie czy wirtualnie?” – Jan Maćkowiak
„Bo piękno na to jest, by zachwycało – o pożytkach kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej w muzeum” – Katarzyna Dypa, Agata Front
„Baza dla nadbudowy. O tym, co jest dla muzeum konieczne, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość” – Jan Rzeszotarski
„Jak daleko do Zatorlandii? Muzealnicy o pojmowaniu i poczuciu misji wobec często natarczywych i pospolitych oczekiwań” – Jarosław Gałęza
Informacje o autorach
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KOLĘDNICY WIRTUALNIE. 
KOLĘDNICZA ZADYMKA  

W INTERNECIE
Kolbuszowa gości kolędników na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych i gru-

py kolędnicze każdego stycznia od ponad trzydziestu lat. Od kilkunastu lat zgodnie 
z sugestią zmarłego w ubiegłym roku Jerzego Dyni przegląd odbywa się w Święto 
Trzech Króli (dzień zakończenia tradycyjnego kolędowania). Ten miłośnik i znawca 
podkarpackiego folkloru przez wiele lat wnosił dużo do merytorycznej pracy Miej-
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej, za co redaktorowi jesteśmy i będziemy zawsze 
wdzięczni. Specyficzny, bo wirtualny, tegoroczny przegląd (6 stycznia 2021) zgroma-
dził 7 grup kolędniczych z trzech województw. Jak co roku mieliśmy okazję zobaczyć 
bardzo ciekawe widowiska transmitowane na żywo dla wirtualnej publiczności. Za-
dbaliśmy o zachowanie pełnego reżimu występów: brak kontaktu pomiędzy grupami, 
dystans, odkażanie i wietrzenie. 
 Tradycyjnie, więc jak co roku przyjechali do 
Kolbuszowej kolędnicy, możliwość występu spra-
wiła im olbrzymią satysfakcję. Pojawiły się dwie 
ciekawe debiutujące grupy z Lublina i Jasła, na 
których udział liczymy również w następnych kon-
kursach. Organizator zapewnił wszystkim profe-
sjonalną transmisję on-line. Według opinii wielu 
widzów i jurorów poczynania zespołów było widać 
i słychać lepiej, niż na żywo. Dodatkowy walor 
tej formy to to, że pozostaje po niej materiał do 
badań dla wszelkiej maści etnologów, etnografów 
językoznawców. Co równie cenne, że ten wysokiej 
jakości materiał mogą wykorzystać dokumentaliści 
amatorzy. Co roku kolbuszowski przegląd ogląda 
na żywo maksymalnie trzystu widzów (mimo że 
widownia zawsze jest pełna). Transmisję dostępną 
na żywo na stronie MDK i cały czas dostępną 
retransmisję obejrzało w ciągu tygodnia ponad 3 
tysiące widzów.
 Przegląd otworzyła Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Ewa Draus, przekazując 
również życzenia dla kolędników od gospoda-

rza miasta i gminy Burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zuby. Całość poprowadził Paweł Steczkowski 
muzyk folkowy i jazzowy przyjaciel Lasowiackiej 
Kultury. Pawła i jego rodzinę bakcylem, czy też 
wirusem ,,Lasowiactwa” zaraził wybitny artysta 
ludowy Władysław Pogoda i tak mu już zostało. 
W pandemicznych przerwach pomiędzy wystę-
pami, widzom transmisji swoimi świątecznymi 
koncertami umilała Kapela Ludowa Widelanie, 
adeptka studia wokalnego Domu Kultury w Kolbu-
szowej Emilia Magda, a następnie jej instruktorka 
śpiewu Katarzyna Liszcz-Starzec wspólnie z Paw-
łem Steczkowskim oraz Andrzejem Paśkiewiczem. 
Jury konkursu pod przewodnictwem Katarzyny 
Ignas obradowało też wirtualnie z różnych miejsc 
w całej południowo-wschodniej Polsce (od Nowego 
Sącza przez Kolbuszową, Rzeszów po Przeworsk). 
Oprócz tej nagrody organizator ustalił nagrodę 
publiczności w formie głosowania internetowego. 
Kolbuszowski przegląd przez cały czas trwania 
wychował sporą grupę pasjonatów tradycyjnego 
kolędowania, co pozwala nam mieć nadzieję, że 

nadal już w pełnej normalności zorganizujemy 
jego następną edycję. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim kolędnikom za udział w tegorocznej edycji, 
za niezwykłe zdyscyplinowanie i współpracę  
z organizatorem. 
 Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej dziękuje 
również współorganizatorom dyrektorowi Damia-
nowi Drągowi z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie i dyrektorowi Jackowi Bardanowi 
z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 
nieocenione wsparcie organizacyjne. Jurorom za 
rzetelną pracę i obiektywny ustalony na łączach 
internetowych werdykt.
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Mazurscy strażacy we Francji
Jak tu się nie cieszyć, gdy ktoś pokazuje fran-

cuski kalendarz na rok 2021 i mówi – zobacz, tu 
jest nasza mazurska straż pożarna…

Tym kimś jest prezes jednostki OSP w Mazurach 
druh Czesław Białas. A kalendarz, który przynosi 
dumę kierowanej przez niego jednostce, wydany 
został kilka tygodni temu we Francji, przez Sapeurs 
pompiers de Jargeau. Wyrażając się bardziej precy-
zyjnie, przez Centrum Straży Pożarnej i Ratownic-
twa w mieście Jargeau, położonym niedaleko Orle-
ans i Paryża. Tamtejsi strażacy wpadli na pomysł, 
by w czasie pandemii Covid 19 przybliżyć ludziom 
jednostki straży pożarnej, zawodowe i ochotnicze, 
z całego świata. Ma się rozumieć, że nie dosłownie 
wszystkie, lecz wybrane, z którymi udało im się 

Strona kalendarza prezentująca strażaków portugalskich i polskich (z Mazurów). Fot. B. Popek Strażak (pompiers) z Jargeau prezentuje nowo 
wydany kalendarz na 2021 r. Fot. internet

nawiązać kontakt. I też nie wszystkich strażaków 
danych jednostek, lecz po kilku z wyciągniętymi 
rękami w geście pozdrawiania, w uniformach bojo-
wych, z flagami swych państw, na tle posiadanych 
samochodów gaśniczych.

Kalendarz mieści 15 fotografii strażaków, repre-
zentujących 15 państw świata. Strażaków z Polski, 
umieszczonych obok portugalskich na początku 
kalendarza, w miesiącu lutym, prezentują młodzi 
druhowie z miejscowości Mazury w powiecie kol-
buszowskim. Z biało-czerwoną flagą oraz sprzętem 
gaśniczym, przy nowoczesnym wozie bojowym 
„Magirus”, na tle remizy z widocznym szyldem 
i herbem wioski. Wyglądają znakomicie. Nie mo-
żemy się ich powstydzić.

Czytelnicy bardziej dociekliwi będą pewnie za-
dawać sobie pytania – a skąd to wzięli się strażacy 
z mało znanej, niewiele znaczącej wioski Mazury 
we francuskim Jargeau? Otóż, jako redakcja po-
stanowiliśmy przeprowadzić w tej sprawie dzien-
nikarskie dochodzenie. No co? Gazeta lokalna 
nie może prowadzić swoich śledztw? Wszelkie 
tropy prowadzą do prezesa Czesława Białasa. Ma 
on we Francji swoich ludzi. O polskich sercach, 
kochających ziemię – mazurską, raniżowską, kol-
buszowską, polską. Nie tylko kochają tą ziemię, 
ale jak widać starają się ją promować. 

Dziękujemy Panie Prezesie i Pani Małgosiu. 
Merci beaucoup pompiers de Jargeau.

Benedykt Popek 

XIII Dni Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ

 W dniach od 6 do 13 listopada 2020 r. z inicjaty-
wy Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego 
„Serce Bez Granic” odbyły się Dni Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SJ. Była to już XIII edycja 
tego najważniejszego wydarzenia upamiętniające-
go sylwetkę Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
i nawiązującego do idei misji w świecie. Z uwa-
gi na epidemię koronawirusa i bezpieczeństwo 
uczestników, po raz pierwszy zrealizowano trans-
misję on-line na żywo za pośrednictwem ogólno-
dostępnych stron internetowych.

 W piątek 6 listopada 2020 r. o godz. 12.00 
w sali audiowizualnej Muzeum Kard. Adama 
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej miał 
miejsce Przegląd Filmów Misyjnych, realizowany 
po raz czwarty w ramach Dni Kardynała Ada-
ma Kozłowieckiego SJ. Pandemiczne obostrzenia 
znacznie ograniczyły liczbę uczestników edycji 
2020 r., ale w kameralnym gronie nie zabrakło 
osób, które po raz pierwszy zapoznały sie z twór-
czością reżyserską Pawła Zarzyckiego, członka 
Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kard. Adama 

Kozłowieckiego „Serce Bez Granic”. Projekcja 
dotyczyła m. in. ks. Jana Krzysztonia, pracujące-
go z Kard. Adamem Kozłowieckim SJ na misji 
w Mpunde. Obejrzano także film dotyczący ludo-
bójstwa w Rwandzie w 1994 roku, krótki reportaż 
na temat Biura Misyjnego o. Karmelitów Bosych 
w Krakowie, a także wysłuchano świadectw mi-
sjonarzy posługujących w dalekich krajach.
 W piątek 6 listopada 2020 r. o godz. 16.00 na 
scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie odbył się koncert artystyczno-muzyczny 
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Zespół Bezczas prezentujący repertuar przy akompaniamencie uznanej ba-
sistki Joanny Dudkowskiej, 6 listopada 2020 r., fot. A. Kus.

Duet taneczny grupy Camino Dance Company, 6 listopada 2020 r.,
fot. A. Kus.

z udziałem twórców estrady polskiej i kongijskiej. 
Partnerem w realizacji tego niecodzienngo wy-
darzenia był rzeszowski WDK, zaproszony do 
współpracy przez Fundację „Serce Bez Granic”.
 Widowisko otworzył nastrojowy układ tanecz-
ny w stylu afrykańskim grupy Camino Dance 
Company, przygotowaną do występu przez znaną 
z programu You Can Dance utalentowaną tancerkę 
i choreografkę Żanetę Majcher. Po poruszającym 
tańcu solowym i lirycznym duecie odbiorcom za-
demonstrowano energiczny układ grupowy. 
 Na scenie zaprezentowała się także ceniona ba-
sistka Joanna Dudkowska, której towarzyszył ze-
spół BEZCZAS z charyzmatycznym wokalem Julii 
Stolpe. Tym razem zabrzmiały pełne temperamentu 
utwory nawiązujące do tematyki ewangelizacyjnej 
takie jak: Kocham, więc nie muszę się bać, Gloria! 
Alleluja, Zaufaj Panu już dziś i Podnoszę ręce, 
wstaję z martwych. Publiczność wysłuchała także 
kompozycji inspirowanej Księgą Wyjścia (Bo moje 
imię jest w Nim) i autorskiego dzieła Oddychanie, 
okraszonego biblijnym tekstem Hymnu o Miłości. 
Nie zabrakło ballady z repertuaru Mieczysława 
Szcześniaka Twoja Miłość jak ciepły deszcz oraz 
interpretacji kultowego utworu duetu Youssou 
N’Dour/Neneh Cherry - 7 seconds.
 W przerwie między występami wyświetlono 
wideo promujące Muzeum Kard. Adama Kozło-
wieckiego SJ, położone w pięknych okoliczno-
ściach przyrody Huty Komorowskiej, a także 
film o historii rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów 
z Markowej, ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej, pośmiertnie uhonorowanych tytułem 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 
 Od scenicznego zgiełku prób technicznych uwa-
gę odbiorców skutecznie odwrócił prowadzący 
wieczoru Grzegorz Boratyn z TVP3 RZESZÓW 
oraz wokalista Dariusz Malejonek, który w cie-
kawym stylu przybliżył postać Kardynała Adama 
Kozłowieckiego, z lekką dozą humoru nawiązując 
do pokory Misjonarza i jego codziennych nawy-
ków. 
 Po krótkich przygotowaniach drugą część po-
południowego festiwalu wypełniła muzyka w ryt-
micznym stylu reggae. Na scenie ponownie zamel-

dował się Dariusz Malejonek z zespołem Maleo 
Reggae Rockers. Utwór Muszę iść nie tylko wpro-
wadził odbiorców w spokojny, chilloutowy nastrój, 
ale także zainspirował wokalistę do wspomnień 
z wolontariackiego pobytu w ogarniętym wojną 
syryjskim Aleppo. Potem był przejmujący krzyk 
rozpaczy w utworze Rise Up, seria prowokujących 
wyznań w kompozycji Alibi oraz dotykający tema-
tu sensu ludzkiego istnienia hit Chant 2006. 
 Drugi akt muzycznego seansu reggae uświetnił 
kunszt specjalnego gościa, pochodzącego z Re-
publiki Konga Rickiego Liona. Najpierw była 
wspólna aranżacja hitu Jérusalem z repertuaru 
iworyjskiego twórcy Alphy Blondy, potem wokal-
na pochwała kultury Czarnego Lądu w kompozycji 
Africa, a na koniec osobliwa interpretacja ener-
gicznego utworu Sunshine Day ghańskiej grupy 
Osibisa.
 Z uwagi na obowiązujące obostrzenia tylko 
znikoma liczba miejsc na widowni została udo-
stępniona sympatykom talentów zaproszonych 
artystów, ale koncertu można było wysłuchać na 
żywo w Internecie. Profesjonalną transmisję on-li-
ne zrealizował zespół techniczny Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie.
 W piątek 13 listopada 2020 r. o godz. 16.00 na 
żywo za pośrednictwem internetowej platformy 
ZOOM odbyła się konferencja naukowa z cyklu 
XIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. 
Było to zarazem kolejne spotkanie w ramach pro-
jektu Przystanek Historia - Stalowa Wola, współ-
organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej 
- Oddział w Rzeszowie. 
 Prelekcje wygłosili wybitni znawcy w dzie-
dzinie misjologii oraz życia Kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ. Konferencję zainicjował wy-
kład Papież Jan Paweł II a misje ks. prałata Pawła 
Ptasznika, wieloletniego kierownika sekcji polskiej 
w Watykanie i bliskiego współpracownika św. Jana 
Pawła II. Ks. prałat doświadczył przed laty łaski 
osobistego poznania Kard. Adama Kozłowieckiego 
SJ, więc wysłuchanie owego świadka historii przy-
dało popołudniowej sesji wyjątkowego znaczenia. 
Z kolei do inspirujących wypowiedzi zachęcił za-
logowanych uczestników wykład Katarzyny Kyc 

z Oddziałowego Biura Komisji Edukacji Narodo-
wej rzeszowskiego IPN: Kardynał Adam Kozło-
wiecki, wspomnienia z obozów Auschwitz i Da-
chau. Totalitaryzmy i ich konsekwencje społeczne. 
W sposób wyczerpujący przedstawione zostały 
skutki cierpień obozowych u byłych więźniów 
niemieckich nazistowskich obozów koncentra-
cyjnych oraz traum dziedziczonych przez kolejne 
pokolenia, nie zabrakło też refleksji i opisu ścieżek 
radzenia sobie z trudnym doświadczeniem przez 
księdza Adama Kozłowieckiego SJ pięcioipółlet-
niego pobytu w Auschwitz i KL Dachau.
 Ze względu na pandemię COVID-19 sesja nie 
mogła odbyć się w siedzibie rzeszowskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej, jak pierwotnie zakładano, 
ale spotkanie z powodzeniem przeprowadzono 
w trybie on-line na żywo z udziałem znamienitych 
gości. Do żywej dyskusji włączyli się: prof. gine-
kologii i położnictwa Bogdan Chazan, prof. Akade-
mii Ignatianum w Krakowie ks. Stanisław Cieślak 
oraz Stanisław Chadyna, a spotkanie poprowadził 
Jakub Izdebski z Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej IPN z asystą Bogdana Romaniuka - 
dyrektora Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej. 
 Wydarzenie XIII Dni Kardynała Adama Kozło-
wieckiego SJ dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Kultura Dostępna, a także uzyskało 
wsparcie z budżetu Województwa Podkarpackie-
go w ramach programu Mecenat Kulturalny - II 
edycja. Sponsorem wydarzenia była Fundacja im. 
Rodziny Ulmów SOAR. 
 Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: 
Telewizja Polska - Oddział w Rzeszowie, Radio 
Rzeszów i Radio Leliwa. Partnerami w realizacji 
wydarzenia zaś: Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie oraz Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji 
Sandomierskiej.
 Zapraszamy do zapoznania się z zapisem wideo 
wykładów ks. prałata Pawła Ptasznika i Katarzyny 
Kyc oraz koncertu artystyczno-muzycznego na 
kanale majdankrolewskieu na YouTube. 

Agnieszka Wlazło
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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

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=IwAR3FvLLOfhgdzeJzpM5gK6i1dXZTcdtNb-
7cYWtaBL7o3JCZwtM6fk-pkJdA 

Katarzyna Cesarz 

CZĘŚĆ V

SOBÓR WATYKAŃSKI II I SYNOD 1970
Pamiętam humorystyczne, typowe stwierdzenie 
abpa Adama Kozłowieckiego o swym udziale 
w Soborze Watykańskim II.: „Sobór to wspaniały 
czas! Nigdy w życiu nie nagrałem się tyle w bry-
dża, co w Rzymie z biskupami z USA…”
Jego listy z soborowych lat 1962-65 mówią, że 
był to wspaniały czas, ale pełen nadludzkiego 
trudu: łączył obowiązki w archidiecezji z pracami 
w Rzymie i studiowaniem dokumentów u siebie. 
Momenty wytchnienia, na pewno były więcej niż 
zasłużone. Bezcennym zaś, doświadczenie wspól-
noty biskupów całego świata, spotkania z epi-
skopatem Polski z Kard. S. Wyszyńskim i abpem 
K. Wojtyłą. Sama możliwość wyjazdu po latach 
spędzonych w Afryce, zobaczenie kierunku zmian 
w Kościele i w świecie były cenne. Perspektywa 
afrykańska bywała całkiem odmienna. Ważnym 
świadectwem są pisane na gorąco listy. Chociaż 
akceptował bez zastrzeżeń linię soborową to np. 
realizacja praktyczna ekumenizmu nie była łatwa. 
Codziennością było zderzanie się z agresją pew-
nych wspólnot protestanckich i Świadków Jehowy, 
przeciwdziałających politycznymi układami i ko-
rupcję urzędniczą rozwojowi misji katolickich. 
Stąd jego przestrogi przed – jak mówił - „ekuma-
nią”, ekumenizmem poprawności politycznej za-
miast pełnienia nakazu Chrystusa „aby byli jedno.” 
Świadom uwarunkowań swych opinii zaznaczył 

w odautorskim komentarzu do zbioru listów wy-
danych w Polsce: Struchlałem…gdy przeczytałem, 
co i jak napisałem….Proszę zatem o wyrozumienie, 
bo pisałem prawie zawsze naprawdę w pośpiechu, 
zatem bez zbytniego zastanowienia. Wstyd mi tych 
ostrych nieraz sądów, pisanych często zbyt „na go-
rąco”, ot nieraz wprost z wątroby. … Wstyd mi też 
dzisiaj bardzo „nieekumenicznego” nastawienia, 
zwłaszcza w pierwszych latach mej pracy misyjnej. 
…Trzeba było dopiero Soboru Watykańskiego II, by 
mi się oczy otworzyły i…serce. Pisał tak w Chin-
gombe, w lutym 1977 roku.
Soborowy trud abpa widać w listach do o. S. 
Czapiewskiego. 5 lutego 1963: Wróciłem z obrad 
soborowych w Rzymie i siedzę już drugi tydzień 
w szkole w Katetaula – około 9 mil od Chingombe, 
ponad 240 mil od Lusaki. Przyjechałem tu głównie, 
żeby nabrać więcej praktyki w języku bemba oraz 
studiować schematy soborowe, do których uwagi 
i poprawki mamy przesłać do Rzymu przed końcem 
lutego. Po Rzymie, kontrast jest dość wielki: miesz-
kałem w porządnym hotelu – tutaj w szkole pokrytej 
trawą, z powybijanymi szybami, przez które przy 
wietrze deszcz leje do „pokoju”. List jest relacją 
z dni pełnych pracy w szkole i spotkań z ubogimi, 
by między 20.00 a 22.00 sięgać po dokumenty 
Soboru. W sierpniu tegoż roku pisał: Wróciłem 
do Lusaki z Kachebere… Poprzednio zwiałem do 
buszu, by spokojnie chociaż raz przeczytać teksty 

soborowe. Siedziałem jak mysz w krzakach na tere-
nie farmy kasiskiej, razem przeszło miesiąc….Spa-
łem w samochodzie, a obok rozbiłem dwa namioty. 
Jeden służył za kaplicę, a w drugim klepałem na 
maszynie, bo na zewnątrz wiał przeważnie całkiem 
zimny wiatr. Samo przeczytanie schematów zajęło 
mi dwa tygodnie… Pisał to arcybiskup głównej 
metropolii Zambii, przewodniczący lokalnego 
episkopatu. Tylko zaufani współpracownicy do-
starczali listy i dokumenty bieżące, a to dodawało 
pracy i tak przepracowanemu duszpasterzowi.
Będąc w Rzymie nie przestawał myśleć o Afryce 
Na sesję w październiku 1964 r. jechał z lękiem 
o rozwój sytuacji po zamieszkach w kilku 
prowincjach, z 500 ofiarami śmiertelnymi, setka-
mi rannych i tysiącami uciekinierów. Oczywiście 
20 października wyjechał na 9 dni do Lusaki na 
uroczystość proklamacji niepodległości Zambii, 
czego był wielkim rzecznikiem. Nowy kraj, nawią-
zał stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską 
i trzeba było zorganizować placówkę nuncjatury. 
Wyzbył się więc abp Adam Kozłowiecki własnej 
skromnej rezydencji. Dlatego ostatni list pisa-
ny do o. Czapiewskiego z Rzymu w 1965 r. był 
lakoniczny i jak zwykle doprawiony humorem: 
Przepraszam za krótkość, ale Sobór idzie teraz 
zawrotnym tempem i mimo przerwy w obradach 
jesteśmy bardzo zajęci. Dnia 8 grudnia wyjeżdżam. 
Dom w Lusace został sprzedany na nuncjaturę. 
Mieszkać będę na drzewie.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Postępują prace przy przebudowie dworca
Poprawa standardu obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i podróżnych z dziećmi, po-

prawa bezpieczeństwa oraz wyglądu budynku i modernizacja towarzyszącej mu infrastruktury- to główne założenia przebudowy 
dworca w Kolbuszowej.
Prace przy realizacji tej inwestycji rozpoczęły się 
we wrześniu ubiegłego roku. Na obiekcie zakoń-
czyły się już roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Obecnie widać postępy prac związane z montażem 
więźby dachowej.
W zmodernizowanym dworcu będzie znajdować 
się: poczekalnia (długo i krótkoterminowa), toa-
lety, pokój dla matki z dzieckiem, mini bar, biuro 
podróży, biletomat. Zaplanowano również część 

usługową, świetlicę dla młodzieży z punktem bi-
bliotecznym i punkt informacji turystycznej.
Przed budynkiem powstanie zadaszenie z czterema 
stanowiskami autobusowymi zapewniające płynną 
obsługę pasażerów przy zmiennych warunkach 
pogodowych. W pobliżu budynku zostanie zlo-
kalizowany parking dla autobusów, samochodów 
oraz stojaki na rowery. Zmieni się także otoczenie 
obiektu. Plac wokół dworca zostanie wyposażony 

w elementy małej architektury oraz zieleni urzą-
dzonej. Powstanie nowe oświetlenie.
Remont obiektu ma potrwać do końca listopada 
bieżącego roku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 
ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie o łącznej 
kwocie ponad 2,6 mln zł pochodzi ze środków 
programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 
i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powstają bulwary nad Nilem
Amfiteatr, fontanna, siłownia to niektóre z elementów infrastruktury rekreacyjnej bulwarów nad Nilem. Prowadzone są prace 

przy ich budowie. Robotnicy przygotowują teren pod budowę od strony mostu nad Nilem do ul. Narutowicza. Zadanie zostanie 
zakończone w grudniu br. 
Powstające bulwary będą miejscem do wypoczyn-
ku i rekreacji. Inwestycja ma łączyć wiele atrakcji 
dla mieszkańców. 
Wzdłuż rzeki wybudowany zostanie ciąg pieszo-
-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz 
nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepusz-
czalnej. Na terenie pomiędzy mostem na ul. Parko-
wej, a kościołem powstanie amfiteatr dla publicz-
ności z zadaszoną sceną plenerową i oświetleniem. 
Zamontowane zostaną kurtyny wodne i wykonana 
fontanna multimedialna dla dzieci. Na tym obsza-
rze pojawią się również obiekty plenerowe małej 
architektury (ławki, stojaki na rowery, drewniane 
pergole, murki gabionowe, dwie figurki odlewane 
krokodyla, kosze na śmieci) oraz obiekty do plene-
rowej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży 
(stoły do gier, siłownia, zjeżdżalnia i tor sanecz-
kowy dla dzieci, rampa dla deskorolkarzy). Zmia-
nie ulegnie otoczenie wokół pomnika kardynała Wizualizacja poglądowa bulwarów
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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 nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w najem.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Prace w centrum miasta
Wykonano przebudowę ul. Parkowej na odcinku od drogi krajowej nr 9 do mostu 

nad Nilem. Fragment ulicy od mostu do rynku zostanie wyremontowany po zakończe-
niu prac przy budowie bulwarów, gdzie rozpoczęto roboty ziemne, drogowe, przyłącza 
wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Ponadto trwa budowa Dziennego Domu Seniora 
przy ul. Narutowicza.

Przebudowa Parkowej to pierwsze zadanie realizo-
wane w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż 
rzeki Nil. Zakres wykonanych prac obejmuje: 
ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej 
z wykonaniem separacji ruchu pieszych i rowe-
rzystów, remont mostu nad Nilem wraz z wymianą 
balustrad. Wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1 po-
stawiono nowe ogrodzenie z cegły klinkierowej 

(z furtką i bramą wjazdową na teren szkoły). Przy 
ogródku jordanowskim powstał murek ozdobny 
cegły klinkierowej. Pojawiło się też nowe oświe-
tlenie LED zintegrowane z ogrodzeniem – 8 szt. 
lamp parkowych ocynkowanych. Dodatkowo za-
montowany zostanie infomat, stojak na rowery 
oraz figurka krokodyla.

Stefana Wyszyńskiego- powstanie murek, schody, 
płyta graniowa, niska zieleń i oświetlenie. Przy 
cmentarzu parafialnym powstaną nowe miejsca 
parkingowe i jezdnia manewrowa. Zaaranżowana 
i uzupełniona zostanie zieleń. 
Zagospodarowanie terenów wzdłuż Nilu w ra-
mach programu rewitalizacji Miasta Kolbuszowa 
obejmuje również teren od mostu na ul. Parkowej 
do mostu przy budynku policji oraz przebudowę 
ul. Parkowej. 
Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 4, 4 mln zł. 
Na jej realizację otrzymano dofinansowanie: ponad 
2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz ok. 100 tys. zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Tereny wzdłuż Nilu
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

Dotacja na zakup aparatu USG
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego przekazał dotację w wysokości 300 tys. zł na zakup aparatu USG Samodzielnemu Pu-

blicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. 

W sumie zakup nowego urządzenia 
oraz wyposażenia zamknął się w kwo-
cie wynoszącej 498 960 zł. Brakujące 
200 tys. zł szpital otrzymał z Minister-
stwa Zdrowia. 
Nowy aparat USG służył będzie per-
sonelowi i pacjentom Oddziału Uro-
logii kolbuszowskiego szpitala. Na 
tym oddziale leczone są schorzenia 
i wady układu moczowo-płciowego 
obu płci. Wykonywany jest również 
pełny zakres zabiegów operacyjnych 
z uwzględnieniem urologii onkolo-

gicznej (prostatektomia, cystektomia, 
orchidektomia, nefrektomia). Ponad-
to w ramach organizacji leczenia on-
kologicznego powołany został wielo-
dyscyplinarny zespół terapeutyczny. 
- Urządzenie, jakie zostało zakupione 
w ramach przekazanej przez nas do-
tacji jest bardzo nowoczesne – mówi 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 
– Z pewnością wpłynie na poprawę 
jakości świadczonych usług medycz-
nych w naszym szpitalu – dodaje szef 
Powiatu. 

Barbara Żarkowska Decyzją radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego na zakup nowoczesnego 
urządzenia trafiło 300 tys. zł. Fot. B. Żarkowska

Świąteczne Paczki trafiły już do rodzin
Dwie nowe lodówki trafiły już do potrzebujących rodzin z naszego powiatu. Przekazanie sprzętu odbywało się w ramach co-

rocznej akcji, organizowanej przez Starostwo Powiatowe.

Akcja Świątecznej Paczki w naszym 
Starostwie odbywa się już od kilku 
lat. Uczestniczą w niej pracownicy 
urzędu oraz radni Rady Powiatu 
w Kolbuszowej. Dzięki przekazanym 
przez nich wolnym datkom, każdego 
roku, udaje nam się obdarowywać 

potrzebujące rodziny z naszego po-
wiatu. Przy ich wytypowaniu współ-
pracujemy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
W tym roku świąteczna pomoc tra-
fiła do rodzin z Kolbuszowej oraz 
Trzęsówki. Obydwie rodziny wśród 

najpilniejszych potrzeb wymieniły 
zakup nowej lodówki. Dla nich jed-
norazowe wydatkowanie kwoty na 
zakupienie tego sprzętu byłoby zbyt 
dużym obciążeniem finansowym, 
stąd decyzja o wyborze właśnie 
tych urządzeń. Obdarowane rodziny 

bardzo cieszyły się ze świątecznych 
podarunków. W ich imieniu przeka-
zujemy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie świątecznych 
paczek. 

B. Żarkowska

Świąteczne paczki trafiły do potrzebujących rodzin. Fot. A. Stec 
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Ponad 3,5 miliona na drogi
W 2020 roku odremontowanych zostało ponad 13 kilometrów dróg powiatowych. Powstało też kilka nowych odcinków chod-

nika. Inwestycje te kosztowały 3,6 mln zł. 

Samorząd Powiatu Kolbuszow-
skiego ma w swojej pieczy 329 km 
dróg powiatowych oraz 18 mostów. 
Ich modernizacja i przebudowa to 
ogromne wyzwanie, a co za tym idzie 
ponoszenie wielomilionowych nakła-
dów. Jednak sukcesywnie udaje się 
je modernizować oraz pozyskiwać 
z zewnątrz fundusze na te zadania. 
Dzięki prowadzonym zadaniom na-
stępuje poprawa infrastruktury dro-
gowej oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

WŚRÓD WAŻNIEJSZYCH 
UBIEGŁOROCZNYCH 

INWESTYCJI DROGOWYCH 
WYMIENIĆ MOŻNA:

- remont drogi powiatowej Lipnica 
– Dzikowiec - Widełka w Lipnicy 
na długości 1071 m. Koszt zadania: 
232 067 zł (w tym dofinansowanie 
z FDS 162 447 zł, gmina Dzikowiec 
69 620 zł).
- budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej Majdan Królewski – Kop-
cie – Lipnica – Raniżów – Głogów 

Młp. w Lipnicy na długości 819 m. 
Koszt zadania: 568 517 zł (w tym 
dofinansowanie z FDS 397 961 zł, 
gmina Dzikowiec 170 556 zł).
- budowa chodnika dla pieszych przy 
drodze powiatowej Kolbuszowa Dol-
na – Kopcie w Mechowcu na długo-
ści 669,5 m. Koszt zadania: 336 724 
zł (w tym dofinansowanie z FDS 235 
706 zł, gmina Dzikowiec 101 018 zł).
- przebudowa drogi powiatowej Bli-
zna – Leszcze – Przedbórz – Poręby 
Kupieńskie w miejscowości Porę-
by Kupieńskie na długości 1480 m. 
Koszt zadania: 216 517 zł (w tym 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 160 741 
zł).
- przebudowa drogi powiatowej Lip-
nica – Dzikowiec – Widełka w miej-
scowości Dzikowiec oraz w miej-
scowości Werynia na długości 2252 
m. Koszt zadania: 395 181 zł (w tym 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 302 000 
zł). 

- przebudowa drogi powiatowej Mie-
lec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie 
na długości 1000 m. Koszt zadania: 
178 101 zł (w tym dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 142 000 zł).
- przebudowa drogi powiatowej 
Kosowy – Niwiska – Kamionka – 
Sędziszów Młp. w Kosowach na 
długości 2566 m. Koszt zadania: 
422 745 zł (w tym dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 185 000 zł). 
- przebudowa drogi powiatowej Kol-
buszowa Górna – Kłapówka w Kła-
pówce na długości 1878 m. Koszt 
zadania: 298 144 zł (w tym dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 234 000 zł).

Opr. B. Żarkowska 

Przebudowana droga powiatowa Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie

Droga powiatowa Lipnica – Dzikowiec – Widełka, w Dzikowcu

Przebudowana droga powiatowa w Cmolasie

Droga powiatowa w Kosowach

Przebudowana droga powiatowa Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby 
Kupieńskie, w miejscowości Poręby Kupieńskie
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Minuta ciszy...
Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, 28 grudnia, radni uczcili minutą ciszy pamięć śp. Mieczysława Maziarza, byłego Senatora RP, Rad-
nego Rady Powiatu Kolbuszowskiego, twórcy, założyciela i ordynatora Oddziału Dializoterapii i Nefrologii oraz śp. Krystyny Czachor, długoletniej 
pielęgniarki Oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Uruchomiona została platforma PORADNIA 
ON-LINE „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”!

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę 
zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną 
grupową konsultację dotyczącą podopiecznego.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line 
należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyj-
ście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać 
opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, po-
dając swoje dane, krótką informację o profilu dzia-
łalności oraz kadrze merytorycznej. Kolbuszowska 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna znajduje 
się na platformie www.zawszejestjakieswyjscie.
pl w bazie instytucji.
 Pracownicy poradni umieścili grafik dyżurów. 
Zachęcamy do kontaktu.
Osoby potrzebujące określonych form wsparcia 
wyszukują specjalistę i rezerwują termin spotkania:
 - indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz 
grupowych form wsparcia, warsztatów,
- poprzez on-line wideo /czat jednoosobowy i wi-
deo/czat wieloosobowy ze specjalistami.
Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJ-
ŚCIE zawiera dodatkowo:
- profile instytucji/specjalistów udzielających 

wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę 
międzysektorową,
- wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną 
mapę przedstawiającą w podziale na województwa 
bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy 
w sytuacjach kryzysu psychicznego
- bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, 
scenariusze zajęć etc.
- moduły przesyłania załączników i udostępniania 
treści.
Rodzic, uczeń, nauczyciel, specjalista, pracow-
nik instytucji pomocowych może zarejestrować 
się na portalu poradni on-line poprzez wejście na 
stronę https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/
rejestracja.
W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję 
„UŻYTKOWNIK”, a następnie założyć profil, 
podając swoje dane. Po akceptacji administrato-
ra platformy, UŻYTKOWNIK może skorzystać 

z pomocy w postaci Wideo czatu lub czatu ze 
specjalistą.
UŻYTKOWNIK wybiera z listy odpowiedniego 
specjalistę oraz województwo.
Z kolei z wygenerowanej listy UŻYTKOWNIK 
wybiera specjalistę z danej placówki oraz termin 
konsultacji.
Po akceptacji terminu spotkania on-line przez ad-
ministratora na profilu UŻYTKOWNIKA, w ka-
lendarzu wydarzeń podana jest informacja doty-
cząca WERYFIKACJI i dołączenia do spotkania 
we wskazanym terminie.
 Bezpłatna infolinia ogólnopolskiej poradni on-line 
800 080 222.
 Poradnia on-line powstała w ramach Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Prosimy Dyrektorów szkół i placówek o przekaza-
nie informacji Rodzicom, Uczniom i Nauczycie-
lom za pośrednictwem stron www, fb oraz dzien-
nika elektronicznego.
PPP

Oddział Nefrologii i Dializoterapii  
im. Mieczysława Maziarza 

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej wystąpił z wnioskiem do Dyrektora SP ZOZ w Kolbuszowej o nadanie imienia Mieczysława 
Maziarza Oddziałowi Nefrologii i Dializoterapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. 
Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zasługi w po-
dejmowanej z pożytkiem dla powiatu kolbuszow-
skiego oraz regionu działalności leczniczej z zakre-
su nefrologii i dializoterapii, jak również wybitne 

dokonania w ochronie zdrowia oraz szczególny 
charakter pracy na rzecz pacjenta przez Mieczy-
sława Maziarza, Zarząd Powiatu w Kolbuszowej 
wystąpił z wnioskiem do Dyrektora SP ZOZ 

w Kolbuszowej o nadanie imienia Mieczysława 
Maziarza Oddziałowi Nefrologii i Dializoterapii 
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. 

Opr. B. Żarkowska 
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P O W I A T O W Y
Promocja i Kultura Powiatu

tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

30 dni na rejestrację pojazdu 
Od 1 stycznia 2021 roku powrócił limit 30 dni na poinformowanie urzędu o nabyciu lub zbyciu używanego pojazdu. Osoby, 

które nie dopełnią tego obowiązku muszą liczyć się z karą finansową od 200 do 1000 zł. 

Do końca 2020 r. obowiązywał specjalny przepis, 
ustanowiony w ramach Tarczy Antykryzysowej, 
w myśl którego po sprowadzeniu używanego po-
jazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej nabywca na jego rejestrację miał aż 
180 dni. Od nowego roku nastąpił powrót do prze-

pisów sprzed Tarczy Antykryzysowej, które mówią 
o tym, że sprowadzony pojazd trzeba zarejestrować 
w ciągu 30 dni od momentu dokonania transakcji.
Osoby, które sprowadziły samochody w 2020 roku, 
ustawowo na ich rejestrację mają aż pół roku, tj. 
180 dni. Jeśli natomiast auto przekroczyło granicę 

w 2021 r., nabywca na jego rejestrację ma czas 
do 30 dni. Zapis ten dotyczy pojazdów sprowa-
dzanych do Polski tylko z terytorium Unii Euro-
pejskiej. Nie podlegają mu natomiast auta spoza 
terytorium Wspólnoty (np. Szwajcaria, USA, Ja-
ponia, Norwegia). 

Opr. B. Żarkowska 

Jak Wam się żyje w powiecie 
kolbuszowskim? 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrze-
bach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Kolbuszowskie”, który obejmuje gm. CMOLAS, gm. 
DZIKOWIEC, gm. KOLBUSZOWA, gm. MAJDAN KRÓLEWSKI, gm. NIWISKA, gm. RANIŻÓW.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu 
przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą 
lepiej dostosować politykę władz samorządowych 
do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie 
usług publicznych. Wasze gminy przygotowują 
obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Part-
nerstwa i będą się wspólnie starać o środki po-
mocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które 
w największym stopniu poprawią sytuację miesz-
kańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, 

że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania 
emigracji młodych osób i zachęci do wiązania 
życiowych planów właśnie z tym miejscem.
Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkań-
ców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po opra-
cowaniu, będą przedstawione publicznie w formie 
zbiorczego raportu.
Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po 
kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości 
cofnięcia.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie prze-
myślanych odpowiedzi.
Ankieta opublikowana dnia: 13.01.2021 o godzi-
nie: 15:43
Data zakończenia: 31.01.2021 o godzinie: 23:59
Ankieta dostępna jest pod adresem: https://zmp-an-
kiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7r-
mlvc

Władze samorządów tworzących 
Partnerstwo

Znaleziono torebkę! Poszukiwany 
właściciel!

We wtorek (22 grudnia) na cmentarzu parafialnym przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej została znaleziona torebka z zawartością.
Właściciela prosimy o kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 – go Listopada 10, 36 –100 Kolbuszowa, 
tel. 17 744 57 62.

Pani 
Magdalenie Kryczce 
RADCY PRAWNEMU 

w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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Szczepienia przeciw COVID-19
Rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciwko Covid 19 dla osób z tzw. 
Etapu 1. Na konkretny termin mogą zapisać się:
- od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat,
- od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Rejestracja na bezpłatne szczepienie możliwa jest poprzez: 
1. infolinię pod numerem: 989,
2. Internetowe Konto Pacjenta,
3. lekarza POZ (lekarza rodzinnego).

LISTA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY KOLBUSZOWA

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19
Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły sko-
rzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Kolbuszowa. Transport 
na szczepienia przeciw COVID-19 możliwy jest dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającym trudności z dostępem do punktu szczepień (np. niemające moż-
liwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Po dokonanej rejestracji, osoby zainteresowane transportem od 15 
stycznia 2021 r. mogą zamawiać usługę transportu dzwoniąc pod 
numer telefonu: 693192670

Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Prosimy, aby każdy kto potrzebuje transportu zadzwonił na infolinię najpóź-
niej dzień przed planowanym szczepieniem.

Nazwa podmiotu 
(RPWDL)

Nazwa punktu szcze-
pień

Powiat punk-
tu szczepień

Miejscowość punk-
tu szczepień

Ulica
Numer domu/
lokalu

Kod pocz-
towy

Numer 
telefonu

Ewa Szypuła-Stąpor Punkt szczepień Kolbuszowski Kolbuszowa Dolna Tyszkiewiczów 5 36-100
17 227 26 07-
888 480 999

Samodzielny Publicz-
ny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kolbu-
szowej

Ambulatorium Nocnej 
i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej

Kolbuszowski Kolbuszowa Grunwaldzka 4 36-100 17 581 99 67

Wsparcie dla osób 
potrzebujących w okresie 

zimowym 2020/2021
W Kolbuszowej w okresie zimowym 2020/2021 Zespół Charytatywny 

Caritas działający przy parafii pw. Wszystkich Świętych prowadzi 
jadłodajnię dla osób potrzebujących. 

Jadłodajnia znajduje się przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej 
(Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza)  

- tel. kontaktowy 17 22 74 086. 

Gorące posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.30 -13.30 dla 15 osób. 
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Dwa lata kadencji Burmistrza Kolbuszowej
Ostatnie dwa lata minęły bardzo szybko. Był to czas intensywnej pracy dla rozwoju naszej gminy. Działania ukierunkowano 

przede wszystkim na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Drugi rok mojej kadencji to trudne miesiące. Epide-
mia koronawirusa zmieniła rzeczywistość. Były obawy, czy uda się wykonać założenia budżetowe. Na szczęście w drugim półroczu 
sytuacja pozwoliła zrealizować plan finansowy w całości. 
Zaczynając kadencję mieliśmy pomysły i byliśmy 
przygotowani do pozyskania środków na prze-
prowadzenie większych inwestycji drogowych, 
kanalizacyjnych czy sportowych. 
Modernizowano drogi gminne, ulice i chodniki. 
Rozbudowano ul. Piaskową oraz drogę Kolbu-
szowa Górna- Wojków Dolny. Przebudowano 
ulice: Nad Nilem, Jesionową, Rolnika, Klonową, 
Wrzosową, Krzaklewskiego. Wybudowano ul. 
Brzozową. Powstał chodnik w Zarębkach oraz 
na ul. Siedmiograj. Gminne plany inwestycyjne 
uzupełnione zostały o inwestycje wojewódzkie: 
wybudowana została obwodnica Kolbuszowej 
i Weryni w kierunku Sokołowa. Powstała również 
południowa obwodnica w Kolbuszowej Górnej 
łącząca drogę krajową nr 9 z drogą wojewódzką 
nr 987 Kolbuszowa- Sędziszów.
Przebudowano stadion sportowy w Kolbuszowej 
na kompleks lekkoatletyczny za kwotę ponad 5 
mln zł z czego 1,5 mln zł dofinansowało Minister-
stwo Sportu. W Widełce zamontowano siłownię 
plenerową, a w Kolbuszowej Dolnej zestaw zaba-
wowo-rehabilitacyjny. Zmodernizowano boiska 
piłkarskie w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej. 
Zadbaliśmy również o poprawę jakości powietrza. 
Panele słoneczne zostały umieszczone przy Krytej 
Pływalni „Fregata” oraz oczyszczalni ścieków 
w Kolbuszowej Dolnej. Wartość inwestycji wy-
niosła ponad 1,47 mln zł. Realizowane są także 
projekty parasolowe za kwotę ponad 13 mln zł, 
w ramach których mieszkańcy otrzymują wsparcie 
finansowe na wymianę starych kotłów węglowych 
na gazowe i biomasę, montaż instalacji fotowolta-
icznych oraz pomp ciepła.
Systematycznie rozbudowywana i przebudowywa-
na jest sieć kanalizacyjna w mieście i gminie. W ra-
mach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej aglomeracji Kolbuszowa” wykonano system 
kanalizacji rozdzielczej wraz z odtworzeniem dróg 
oraz chodników w zlewni ulicy Partyzantów. Po-
nadto prace kanalizacyjne prowadzone były m.in. 
w rejonie ul. Polnej, ul. Obrońców Pokoju, ul. 
Nowe Miasto, ul. 11 listopada, ul. Krzaklewskie-
go oraz w Kolbuszowej Górnej. Obecnie trwają 

roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w Weryni- etap I oraz budową kontenerowej stacji 
dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej. 
Kolbuszowa została włączona do programu 
Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. W 2020 r. 
rozpoczęto przebudowę budynku dworca w celu 
utworzenia nowoczesnego centrum przesiadko-
wego. W ramach zadania przebudowano już ul. 
Fabryczną. Ponadto zbudowana zostanie droga do-
jazdowa do przystanku w Widełce wraz z nowymi 
miejscami parkingowymi, powstanie przystanek 
w Kolbuszowej Górnej z parkingiem i chodni-
kiem do peronu oraz przebudowana będzie ul. Ks. 
Ruczki. Wartość projektu wynosi ponad 8,5 mln 
zł. Pozyskane dofinansowanie to prawie 3 mln zł.
Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym roz-
poczętym w 2020 jest rewitalizacja, w ramach 
której: utworzony zostanie Dzienny Dom Pobytu 
Seniora, przebudowana ul. Parkowa, rozbudowany 
parking przy cmentarzu oraz zagospodarowany 
teren wzdłuż rzeki Nil. Wartość inwestycji wynosi 
blisko 10 mln zł. 
W ramach wsparcia i rozwoju edukacji pozyskali-
śmy środki na zakup komputerów wspierających 
naukę zdalną-115 szt. Przeprowadzono remonty 
w placówkach oświatowych: remont w przedszko-
lu nr 3, w szkole podstawowej nr 1, w szkole pod-
stawowej w Kupnie. Szkoły podstawowe wzięły 
udział w projekcie o wartości ponad 1,5 mln ma-
jącym na celu rozwijanie kompetencji kluczowych 
i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów. 
Wykonanie tylu zadań inwestycyjnych nie byłoby 
możliwe gdyby nie otrzymywane dofinansowa-
nia oraz pomoc i zaangażowanie Posła na Sejm 
RP Zbigniewa Chmielowca. W ostatnich dwóch 
latach wartość zrealizowanych i rozpoczętych in-
westycji wyniosła łącznie ok. 90 mln zł, z czego 
pomoc pozyskana z budżetu Unii Europejskiej 
oraz rządu to ponad 54 mln zł. W ramach tarczy 
dla samorządów dodatkowo gmina otrzymała po-
nad 18,3 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Plan na rok 2021 jest ambitny i optymistyczny. Wy-
datki majątkowe na inwestycje to ponad 40 mln zł. 

Zakończymy prowadzone już duże przedsięwzię-
cia. W tym roku rozpoczniemy rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej za kwotę 20 
mln zł. W rejonie ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, 
Towarowej, Handlowej i Wiktora przebudowa-
na zostanie sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz 
odtworzona nawierzchnia. W ramach projektu do 
nowej sieci podłączonych zostanie 50 gospodarstw 
domowych oraz 58 firm. To zadanie wyniesie ok. 
8,5 mln zł. Za kwotę 1,2 mln zł przebudowana 
zostanie ulica Handlowa. Stworzymy nowe miej-
sce rekreacji i wypoczynku – zagospodarowany 
zostanie teren Parku Niepodległości za ponad 2,5 
mln zł. Zakończą się również prace przy budowie 
budynku OSP w Świerczowie. 
Poza planowanymi inwestycjami poprawiającym 
jakość życia mieszkańców, chcemy pomóc rów-
nież przedsiębiorcom. Mamy świadomość w jak 
trudnym położeniu znalazły się lokalne firmy. Po-
dejmujemy działania, które mają na celu ich realne 
wsparcie. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom 
organ podatkowy w 2020 r. przyjął do rozpatrze-
nia 61 wniosków. Ulgę podatkową uzyskało 12 
przedsiębiorców głównie z branży gastronomicz-
nej, hotelarskiej i działalności służącej poprawie 
kondycji fizycznej. Były to decyzje w sprawie 
umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w po-
datku od nieruchomości. Odpowiednio- 12 decyzji 
w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na 
łączną kwotę kapitału 52 035,00 zł plus odsetki 
w kwocie 1304,00 zł oraz 7 decyzji rozkładającej 
spłatę zaległego podatku od nieruchomości na raty 
na kwotę łączna 190 618,50 zł wraz z odsetkami 
w kwocie 6086,00 zł. Na przełomie roku wpłynęło 
9 wniosków, które są w trakcie prowadzonego 
postępowania podatkowego. Na sesję styczniową 
br. zostanie przedłożony pod obrady Rady Miej-
skiej projekt Uchwały dający przedsiębiorcom 
możliwość uzyskania wsparcia w formie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
Dodatkowo cały czas obowiązywała Uchwała 
zwalniająca przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy z podatku od nieruchomości.
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PAMIĘĆ 
Chłopiec z Wadowic
Kardynał z Krakowa 
Święty z Watykanu 

Papież Polak 
Duma i chluba 

Naszego Narodu.

Radosny i uśmiechnięty 
Z otwartym sercem
Szedł do tłumów 

Żartował i modlił się 
Wzrok kierował na Maryję 
By w opiece miała świat. 

Dawał nadzieję 
Na losu odmianę 
Na lepsze życie 

Wołał; Nie lękajcie się! 
Wymagajcie od siebie!

Trwajcie w wierze ojców! 

Wszyscy go kochali 
Wszyscy go słuchali 

Klaskali, śpiewali 
Dzisiaj zapomnieli 
Pozostała „Barka”
I kremówki smak.

SPACER
W niedzielny poranek wędrowały 

Miłość, Nadzieja, i Wiara 
Każda dumna i piękna 

Ważna, dostojna i niedosięgła 

Miłość o sobie
Nic nie mówiła 

Tylko kochającym 
Oczami patrzyła. 

Nadzieja, nadzieję miała 
Że nigdy nie zawodzi 
Gdy wszystkim wkoło 
Dobrze się powodzi. 

Wiara, się nieźle miała 
I tak sobie myślała 

Nie jestem zwykłym pocieszeniem 
Lecz wielkim Bogu zawierzeniem. 

BETLEJEMSKA GWIAZDA

dla tych co odeszli
i dla tych w podróży

dla ubogich, biednych
i w pałacach drogich

dla malutkich, wielkich
sławnych i nieznanych

dla mnie i dla ciebie

rozświetla w stajence
Nadzieję

co serca zimne rozgrzewka
przygarnia, przytula

obejmuje, pięści
wyjawia cuda nocy

 i wskazuje bezpieczne
ścieżki do Domu Pana.

MALEŃKA A WIELKA
Pasterze od stada
biegną do stajenki
kłaniają się nisko

ofiarują Mu wszystko.

W tajemniczej grocie
dziś rodzi się Dziecię

Miłość niepojęta
Maleńka a Wielka.

Mrok nocy rozjaśnia
Gwiazda nad gwiazdami

Miłość świat spowija
zasiada między nami.

Pachnie betlejemskim siankiem
Łamie się z każdym opłatkiem

Życzy by Polska rodzina
Świętą i szlachetną była.

TAŃCZ
Aniele mój Stróżu
kuj buty do tańca

będziemy tańcować
od krańca do krańca.

Aniele mój Drogi
poproś mnie do walca
przetańczymy wieczór

melodią różańca.

Aniele mój Drogi
gdy kroki pomylę

Ty prowadź, rytm przywróć
melodia niech płynie.

Aniele mój Drogi
podtrzymuj mnie mocno
bo w Twoich ramionach
być zawsze jest bosko.

Aniele mój Stróżu
niech pióra się sypią
zadźwięczą paciorki
Niebo się zadziwi
i przytupnie nogą.

 LISTOPADOWE
wspomnienia do okien

zaglądają
twarze tych co odeszli

mają.
Skurcze serca 
przypominają
dobre chwile

z tymi
co odpłynęli

zniknęli
 gdzieś poszli

nigdy nie wrócili
na przedwczesny pociąg zdążyli

na kawę nie przyszli.
Pamięć ulotna

jak mgła nad grobami
zamazuje zdjęcia

wypala znicze
 w sercu kolejną

ranę kryje.

Lucyna Kwaśnik
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Patrioci czy dezerterzy?
Główny Inspektorat Pracy 16 marca 2020 r. 
w związku z pojawieniem się koronawirusa 
w Polsce, by ograniczyć kontakty, które sprzy-
jałyby rozprzestrzenianiu się epidemii, zwolnił 
pracowników od przeprowadzenia okresowych 
badań lekarskich. Ustawa z dnia 9 grudnia tegoż 
roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem Cowid – 19 na czas epidemii zawiesiła ona 
obowiązek przeprowadzania okresowych badań 
lekarskich. Czytamy w niej m.in. „Po odwołaniu 
stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku 
ważności orzeczeń lekarskich wydawanych w ra-
mach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 
lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 
2020r., zachowują one ważność nie dłużej niż do 
upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwo-
łanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. Wydłuża ona czas z 60 do 180 dni na wy-
konanie obowiązkowych badań okresowych, które 
nie odbyły się w czasie trwania epidemii. Czas ten 
będzie liczony od dnia ogłoszenia zakończenia 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii.” To jest w miarę dla zwykłego Kowal-
skiego zrozumiałe. Natomiast kontrowersje budzi 
tekst tej Ustawy dotyczący pracodawcy, w którym 
czytamy, „…że pomimo zawieszenia obowiązku 
przeprowadzenia badań okresowych pracodaw-
cy muszą wystawić kolejne skierowanie zgodnie 

z obowiązującymi terminami…”. W praktyce wy-
gląda to tak, że pracownik otrzymuje skierowanie 
na badania okresowe i je robi, bez informacji od 
pracodawcy i lekarza, że na czas epidemii nie musi 
tego robić, bo ważność jego badań przedłuża Usta-
wa z 9 grudnia 2020 r. O co w tym chodzi? Komu 
na tej dezinformacji zależy? Czy to nie pozoracja 
walki z Covid – 19? Czy nasi parlamentarzyści nie 
uchwalili kolejnego legislacyjnego gniota? Czy ta 
Ustawa nie przeczy logice, kiedy zwalnia pracow-
nika z badań, a na pracodawcę nakłada obowiązek 
wydawania skierowań zgodnie z obowiązującymi 
terminami? Koronawirus wymusił przewartościo-
wanie priorytetów. Co do pojawienia się epidemii 
było normą, dzisiaj trzeba odstawić na plan dalszy. 
Po 10 miesiącach walki z koronawirusem są straty 
w ludziach i gospodarce. Używając terminologii 
wojskowej, to w walce z niewidzialnym wrogiem 
straciliśmy bezpowrotnie (odeszli na wieczną 
służbę do Pana) jedną dywizję (ponad 30 tysięcy 
ludzi), nie wspominając o uszczerbku na zdro-
wiu tych, którzy uszli z życiem. Panie i panowie, 
przed takimi statystykami czapki z głów. Więcej 
pokory i odpowiedzialności. W chwili obecnej 
priorytetem jest walka z epidemią. Kontakty, które 
nie są niezbędną koniecznością, wystawiają nas 
na bezpośredni i pośredni atak koronawirusa. Ci, 
którzy doświadczyli Cowidu na własnej skórze, 
dochodzą do wniosków, że dystans, dezynfekcja 

i maski nie chronią nas przed zarażeniem w chwili, 
gdy zabraknie odpowiedzialności każdego z nas. 
Odbywają się wycieczki kolbuszowskich pracow-
ników do lekarzy medycyny pracy w Nowej Dębie. 
Ja piszący te słowa nie skorzystałem z udziału w tej 
wycieczce. Odmówiłem udania się na badania 
okresowe, powołując się na Ustawę z dnia 9 grud-
nia 2020r., by nie uczestniczyć w niepotrzebnej 
transmisji Covidu. Odpowiedź pani z administracji 
brzmiała: cóż to szkodzi przejechać się do Nowej 
Dęby. Odmawiając tych badań, stałem się „kró-
likiem doświadczalnym” Ustawy naszych parla-
mentarzystów. W chwili, gdy epidemia dokonała 
przewartościowania, należy zastanowić się nad 
tytułem tego artykułu. Kto w dobie epidemii jest 
patriotą, a kto dezerterem? To pytanie należy zadać 
nam wszystkim, tj. pospolitemu Kowalskiemu, 
który wykonuje te badania i ten, który odmawia, 
oraz naszym parlamentarzystom, uchwalającym 
kontrowersyjną ustawę. Encyklopedia przedstawia 
patriotę jako osobę działającą dla dobra ojczyzny, 
połączoną z gotowością poświęcenia się dla do-
bra wspólnego. Natomiast dezertera określa jako 
człowieka unikającego spełnienia obowiązku, jego 
odstąpienia i zaniechania. Ocena należy do Sza-
nownego Czytelnika. 

Stanisław Gorzelany

Finansowo
POLSKA I ŚWIAT W 2021 ROKU.

Największe światowe gospodarki różnie zniosły 
pandemię, Chiny już w 2020 odrobiły straty w 
PKB wywołane przez Covid-19, prawdopodob-
nie gospodarka amerykańska wróci do poziomu 
przedkryzysowego w 2021, strefy euro w 2022, a 
brytyjska dopiero w 2023.
Na odbicie koniunktury w gospodarce światowej 
będziemy musieli poczekać przynajmniej do 2 
kwartału 2021. Zimowa fala Covid-19 wzbiera na 
sile i powoduje wydłużenie lockdownów. Wciąż 
uważa się, że szczepienia pozwolą na stopniowe 
otwieranie gospodarek i odbicie PKB. Początkowe 
tempo prowadzenia szczepień jest nierówne, w 
dużych krajach 0,05% populacji dziennie (UK 
czy USA), w mniejszych 0,6% populacji dziennie 
(Izrael). Ważne, że najtrudniejszy etap tj. wynale-
zienie szczepionek jest za nami. Kolejny, tj. tempo 
szczepień będzie ulegało poprawie z upływem 
czasu, w zależności od sprawności służby zdro-
wia i popytu obywateli. Dane o podpisanych kon-
traktach na dostawy szczepionek pokazują, że w 
większości państw rozwiniętych zabezpieczono od 
170% (USA, UE) do 300% (Kanada, UK) dawek 
w stosunku do populacji. 
PKB w Polsce już w 2021 odrobi straty spowo-
dowane przez pandemię. Już w 2020 gospodarka 

polska pokazała rosnącą odporność na skutki epi-
demii. Niemniej na rynku pracy przesilenie nastąpi 
w marcu 2021, gdy skumuluje się efekt zimowej 
fali pandemii i zacznie wygasać ochrona miejsc 
pracy przez tarcze, bezrobocie sięgnie 6,5%. Zwią-
zane z tym zwolnienia zostaną skompensowane 
przez ożywienie gospodarcze w kolejnych miesią-
cach. Na koniec 2021 stopa bezrobocia wyniesie 
5,9%. Można się spodziewać dużej mobilizacji 
polityki gospodarczej dla szybkiego pobudzenia 
gospodarki po pandemii. Sektor finansów publicz-
nych będzie podtrzymywał koniunkturę, np. przez 
wzrost inwestycji publicznych. W 2020r. prognoza 
deficytu to ok. 8%PKB. Deficyt budżetowy jest 
mały (tylko PLN13mld w listopadzie), ale koszt 
tarcz antykryzysowych (ponad PLN140mld) zo-
stał przerzucony do BGK i PFR, które są częścią 
sektora rządowego. W 2021 deficyt pewnie wy-
niesie około 5%PKB. Rząd będzie stymulował 
koniunkturę przez już zaplanowane wydatki (13. 
i 14. emerytura, tarcza finansowa 2.0 i antykryzy-
sowa 6.0) i nowe programy. 
Kończąc, pragnę wyrazić nadzieję, że ten rok 
będzie dużo lepszy od poprzedniego w każdym 
aspekcie, nie tylko finansowym. 

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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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

Wykonujemy meble TarasoWe
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CENTRUM HANDLOWE

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOL BU SZO WA

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

www.sklepy.orzech.com.pl

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 PROMEDI-
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat-
ne – Umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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 - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY
q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodów cięża ro wych, TIR, maszyn i ciągni ków rol ni czych oraz 
sa mo cho dów osobowych q profesjonalne urządze nia i ma te riały.

Wymiana i sprzedaż olejów sil ni ko wych, prze kła dnio wych, hy drau licz nych.
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzy nio wy mi i sa mo wy ła do waw czy mi
Stacja paliw prowadzi sprzedaż

 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q Oleju napędowego i etylina U 95 - do sta wy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe 

q płyny nie za ma rza ją ce do ukła dów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.  
 q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, pia sek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kost ka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upu sty, nie spo dzian ki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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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!

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. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE

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 

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

 36 - 100 Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da 13 obok Sta ro stwa, 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 JA KOŚĆ I NISKIE CENY! 1

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 17 2271 456, 17 2272 726; 
Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ,  Stanisław Bujak,  Halina Dudzińska,  Mieczysław Salach,  Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. 
Druk: MW DRUK Mirosław Dragan Wojciech Wróbel sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 604 194 401, e-mail: biuro@mwdruk.pl 
Skład, łamanie: MKD Maria Kopeć, 36-130 Raniżów, ul Wolska 11, tel.: 791 111 994, e-mail: mkdmariakopec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i decyduje o wyborze tekstów do druku. ISSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI

przegląd

r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

NA WNA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!YKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

1

N

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski 
pazur? Pisanie jest 
Twoją pasją? Połącz 
piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej 
redakcji. 

781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

Przegląd Kolbuszowski Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
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P. H. U.
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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

ODDZIAŁY:
w Cmolasie
tel. 782 480 100
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW
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WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98www.city-sport.pl

ROWERY   SERWIS Dębica
ul. Kopernika 1 
tel. 506 608 455
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HURTOWNIA TECHNICZNA WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

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  17 227 28 00 | 17 227 58 00  www.walor.com.pl

Czynne: 
w godz. 7.00 - 20.00 
w soboty 7.00 - 13.00

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

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


