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Podopieczni UKS „Tiki Taka” na zawodach
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tiki-Taka” z Kolbuszowej wzięli udział w Halowych Mistrzostwach Polski  

w Toruniu, które odbyły się w dniach 12-14 lutego br.

Magdalena Niemczyk podczas tego wyjazdu wy-
walczyła dwa srebrne medale na dystansie 60 m 
i 200 m- ustalając na tym drugim swój nowy rekord 
życiowy. Drugi zawodnik klubu- Jakub Chudzik 
wygrał finał B w biegu na 600 m Halowych Mi-
strzostw Polski i również poprawił swój rekord 
życiowy. Warto zaznaczyć, że jest to już dziewiąty 
medal Magdaleny Niemczyk rangi Mistrzostw 
Polski i tym samym trzydziesty pierwszy zdobyty 
dla drużyny UKS „Tiki-Taka”.
Podopieczni klubu brali również udział w  halowych 
mityngach lekkoatletycznych w Mielcu i Spale (6-7 
lutego), zajmując wysokie miejsca i poprawiając 
swoje rekordy życiowe. W zawodach w Spale wy-
startowali:  Magdalena Niemczyk, Wiktoria Wroń-
ska i  Jakub Chudzik, a w Mielcu Karolina Korzępa, 
Wiktoria Wrońska oraz Bartosz Sawuła. 
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I DLA JEZUSKA I DLA KULTURY
,,I dla Jezuska i na Pogodę” to pełne energii za-
wołanie nieodżałowanej pamięci najsławniejszego  
lasowiackiego  muzykanta Władysława Pogody 
(1920-2018). Władysław we wszystkim, co robił 
miał przysłowiowe ,,jaja”.  Do historii przeszły 
jego  jakże witalne, trafne, pełne humoru  riposty. 
Muzykant  był niesamowicie inteligentny, reflek-
syjny, czasami filozoficzny na życiowy i ludo-
wy sposób. I Jezuskowi i  swojemu radosnemu 
temperamentowi  zadedykował nagrania , które 
dokonał z Pawłem Steczkowskim i  Teutą (na kilku 
płytach). Ze Steczkowskim z którym (i jego rodzi-
ną), Pogoda był zaprzyjaźniony, współpracował   
ponad dekadę. Jednak była to inna współpraca  
niż z większością  zawodowych muzyków, którzy 
wykorzystywali  Pogodę do swoich projektów. 
Przyszywany wnuczek (,,Pawołek”) z zespołem 
inspirował się pomysłami Władysława, uwspółcze-
śniając jego muzykę, eksponował  walory Pogody, 
jednocześnie  realizując jego pomysły.   Niezapo-
mniane są kilkugodzinne sesje muzyczne w salce 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej  z ze-
społem Pawła  Steczkowskiego, po których  z dzie-
wiątym ,, krzyzikiem” na karku dziadek wychodził  
pełen entuzjazmu. Nagrania ukazały się na płycie 
składance  ,,I dla Jezuska i na Pogodę”, którą dzięki 

uprzejmości Steczkowskiego mieliśmy możliwość 
wydania w grudniu br. Płyta zawiera utwory świą-
teczne, ale również ludowe polki i oberki a nawet 
argentyńskie tanga, które muzykant  wykonuje 
z niesamowitą energią.
,,I dla Jezuska i na Pogodę” to też tytuł koncertu 
świątecznego, którego premiera internetowa od-
była się 26 grudnia 2020  roku, nagranego  wcze-
śniej  w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. 
W tym  różnorodnym  koncercie wzięła udział 
Kapela Jurka Wrony, Zespół Ludowy Górniacy 
i  Paweł Steczkowski z Teutą  oraz artysta malarz 
Rafał Zawistowski.  Koncert  rozpoczęła Kapela 
Jurka Wrony, której lider klarnecista wiele lat spę-
dził w zespole Władysława Pogody, (podobnie jak 
sekundzistka Dorota Jamróz i  basista Franciszek 
Materna). Na skrzypcach usłyszeliśmy  unikalnego 
muzykanta  Kazimierza Marcinka.  Po tym krótkim  
tradycyjnym wstępie, jak na czas emisji przysta-
ło w ,, Szczepana”  (drugi dzień świąt), kiedy to 
Lasowiacy rozpoczynali kolędowanie,  ze swoją 
kolędą pojawili się na scenie  zatwardziali  konty-
nuatorzy rodzimych  tradycji  Zespół Ludowy Gór-
niacy.  Kolędnicy ze swadą przedstawili ,, Kolędę 
z Turoniem”, odgrywając barwne postacie dziada, 
Żyda, kozy, baby z dzieckiem oraz domowników. 

Zespół w tym roku skończył 38 lat swojej działal-
ności i niebezpiecznie zbliża się do  czterdziestki. 
W finale koncertu  pojawił się zespół Steczkow-
skiego, którego lider,  podjął się reżyserii całości   
widowiska. Na scenie towarzyszyli mu  doskonali 
muzycy  Przemysław Sokół na trąbce,  Marcin Jahr 
na perkusji, Tomasz Pacanowski na gitarze, Kacper 
Malisz na  skrzypcach. Ciepło i wyraziście  reper-
tuar świąteczny zaśpiewał Paweł Steczkowski oraz 
zagrał  na gitarze basowej i innych instrumentach. 
Zabrzmiało refleksyjnie, klimatycznie i jazzowo, 
jak przystało na XXI wiek. Wcześniejsze występy 
ilustrowała wykonana przez  twórcę ludowego 
Marka Krakowskiego oryginalna szopka. Ostatni 
koncert w swoim obrazie zamknął i metaforycz-
nie przedstawił artysta plastyk Rafał Zawistow-
ski z odrobiną nieskończoności wszechświata, 
muzyką Teuty, klimatem i dyskretną tajemnicą  
świąt  Bożego Narodzenia. Wydarzenie cały czas 
można obejrzeć na stronie organizatora Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej. W żywej kulturze 
pandemiczna izolacja czyni nie mniejsze straty  
niż w gospodarce, bo nie sposób cofnąć czasu, 
który przemija wraz z tym jedynym momentem, 
kiedy twórca może stworzyć coś istotnego. Róbmy 
wszystko, żeby tej chwili nie przegapić! 
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Jak co roku od sześciu lat miało miejsce zakoń-
czenie kolędowania na estradzie organizatora 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. O go-
dzinie 17.00  (30 stycznia 2021) na scenie poja-
wiły się zespoły z parafii w Zarębkach, Lipnicy 
i Majdanie Królewskim - z dwóch sąsiadujących 
ze sobą diecezji sandomierskiej i rzeszowskiej. 
,,Międzyparafialne Kolędowanie” to  ciągle żywa 
inicjatywa wikarego Dominika Leniarta,  niezwy-
kle aktywnego księdza, który był pomysłodawcą 
wielu wydarzeń  promujących kulturę chrześci-
jańską. W obecnej edycji wzięły udział 3 zespo-
ły parafialne i kapela ludowa. Jako pierwsze na 
scenie wystąpiły dziewczęta ze Scholi Parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Za-
rębkach, przygotowane przez proboszcza Marka 
Prajsnara. Najmłodszego proboszcza najmłodszej 
parafii na Kolbuszowszczyźnie. Ksiądz to poto-
mek muzykującej rodziny, obdarzony licznymi 
talentami i pasją do muzyki, świetnie pracujący 
z młodzieżą,  czego efekty można było usłyszeć. 
Zespół (stały uczestnik imprezy) zawsze przygo-
towuje współczesny repertuar kolędniczy, w tym 
roku bardzo spokojny i  refleksyjny. Powstające 
w transmisji na żywo przerwy (ze względu na 
izolację grup) zapełniła dwa razy ciekawym dobrze 
wykonanym repertuarem kolędniczym dziewięcio-
osobowa Kapela z Majdanu.  W zespole dziarsko  
zabrzmiały skrzypce w liczbie czterech, kontrabas 
i akordeon i oraz trzy wokale. Następny zespół 
parafialny ”Schola Sikorki” z Parafii pw. Mat-
ki Bożej Pocieszenia   zaprezentowała  Lipnicę, 
która w wydarzeniu bierze udział od początku. 
Zespół  prowadzony przez organistkę Sylwię Ra-
uch motywuje do działania ks. dr. proboszcz Piotr 
Setlak. W finale wystąpiła debiutująca w  przeglą-
dzie  Oaza Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła  
z  Majdanu Królewskiego, lekko stremowana jak 
na debiutantów przystało,  przygotowana przez 
ks. Marka Krawczyka młodzież. Zaprezentowała 
wiązankę utworów świątecznych z akompania-
mentem instrumentalnym. Słuchało i oglądało  się 

ich z przyjemnością, usłyszeliśmy gitarę klasyczną, 
ukulele oraz wiolonczelę.  W tegorocznym kolędo-
waniu powiało młodością  i radością. Tradycyjny 
,,bijący” ze sceny,  stojący u podstaw europejskiej 
kultury, wątek  chrześcijański powinien natchnąć 
nas wszystkich  optymizmem i nadzieją. Organi-

zator dziękuję  parafialnym przełożonym zespołów 
za ich przygotowanie i  odpowiedź na  apel o kon-
tynuację wydarzenia. Wykonawcom za stojące na 
dobrym poziomie  artystycznym występy, kulturę 
i dyscyplinę organizacyjną. 

MŁODZIEŻOWE MIĘDZYPARAFIALNE 
KOLĘDOWANIE
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 NOWOROCZNE I KARNAWAŁOWE 
FANFARY W INTERNECIE   

 Koncerty Noworoczne mają w Kolbuszowej 
już kilkunastoletnią tradycję. Po raz drugi roz-
rywkę publiczności zapewnia  Orkiestra Miej-
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Pierwszy 
taki koncert, gdzie jedyną gwiazdą był  kolbu-
szowski zespół odbył się w poprzednim roku.  
Odniósł on spory sukces, cieszył się olbrzymim 
zainteresowaniem widzów. Frekwencja na nim 
była  nie mniejsza, niż gdy grały na nim inne 
renomowane orkiestry. Odważne wyzwanie za-
pewnienia występu na satysfakcjonującym me-
lomanów znad Nilu poziomie podjął się sprawu-
jący od dwóch lat funkcję kapelmistrza Edward 
Guzik.  Ten doświadczony wręcz weteran muzy-
ki orkiestrowej, przez ponad dwadzieścia lat pro-
wadził Orkiestrę z Dobrynina. Zespół ten odnosił 
wówczas największe w swojej historii sukcesy 
na arenie krajowej i międzynarodowej. Od deka-
dy prowadzi Orkiestrę z Ropczyc, która z mier-
nego zespołu  pod jego batutą stała się jedną  
z najlepszych orkiestr dętych w regionie i Polsce.                                                                                                                     
W bieżącym 2021 roku orkiestra przygotowała 
wirtualny ,, Koncert Noworoczny i Karnawało-
wy” nagrany w  macierzystej od 70 lat placówce 
orkiestry dętej - Kolbuszowskim Domu Kul-
tury. Ze względu na ograniczenia pandemicz-
ne występ odbył się bez udziału publiczności 
i nagrywany był 5 i 6 lutego, a powstały z nie-
go film wyemitowany został  na stronie MDK 
w Kolbuszowej (kanał youtube).  W atrakcyjnym 
repertuarowo koncercie wzięła udział Orkiestra 
Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
po dyrekcją Edwarda Guzika, zespół mażoretek 
,,Krokodyl Mamba’’ prowadzony przez Marzenę 
Płazę, para taneczna Izabela Sitko i Jakub Nosal, 
trio wokalne ,,Bartek Szu i Te fajne dziewczyny”. 
Prawdziwą ozdobą kolbuszowskich koncertów 
są występy śpiewaków operowych, w tym roku 
reprezentowanych przez sopranistkę Katarzynę 
Liszcz Starzec i  tenora Adriana Domareckiego. 
Próby do koncertu trwały przez cały styczeń 
i były bardzo intensywne, najczęściej w mniej-
szych sekcjach. Ostatecznie udało się stworzyć 
interesujący program koncertu, składający się 
z dwunastu niegranych wcześniej przez orkiestrę 
utworów.  Usłyszeliśmy 12 zaaranżowanych  na 
orkiestrę  dętą kompozycji z klasyki operetkowej 
oraz muzykę filmową i rozrywkową. Ze sceny 
popłynęły  między innymi dźwięki  Banditen- 
Galop J. Strausa,  Walc z filmu ,,Trędowata” 
W. Kilara  i ,,Mam ochotę na chwileczkę zapo-
mnienia ”J. Matuszkiewicza. Koncert nawiązy-
wał charakterem  do wiedeńskich koncertów. 
Mmimo, że był nagrany i retransmitowany, to 
wypadł całkiem dobrze, mimo braku motywacji 
jaką jest w tych koncertach żywo reagująca kol-
buszowska publiczność. Podobnie jak poprzed-
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Wyrazy współczucia 
dla rodziny i bliskich 

Śp. Stanisława Hermana
Wieloletniego Ordynatora Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii   

Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej

składają:
Burmistrz Kolbuszowej 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu Stanisławowi Małkowi  
z Raniżowa

Najszczersze wyrazy 
współczucia, wsparcia 

i otuchy w trudnych chwilach  
z powodu śmierci 

Żony Zofii
Składają koledzy i współpracownicy 

z „Solidarności” RI z Mazurów

Panu Stanisławowi Małkowi 
i Jego rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony Zofii
składają

Przegląd Kolbuszowski 
oraz Terenowa Komisja Emerytów 

i Rencistów „Solidarność” 
w Rzeszowie

nie koncerty i ten  otworzyli burmistrz  naszego 
pięknego miasteczka Jan Zuba i przewodniczący 
rady Krzysztof Wilk.  O prezentowanych na scenie 
utworach  wirtualnej publiczności, bardzo  cie-
kawie  opowiedziała redaktor Elżbieta Lewicka. 
Dowiedzieliśmy się dużo o kompozytorach i  ich  
muzyce, ale także o odbiorze społecznym dzieł 
twórców. Ważne jest, by w tym trudnym  dla kul-
tury czasie kontynuować interesujące  cieszące  
się zainteresowaniem widzów wydarzenia. Ma 
to  olbrzymie znaczenie dla kapelmistrza i  mu-
zyków orkiestry, którzy wkładają mnóstwo pracy 

w utrzymanie zespołu na dobrym poziomie. Mając 
to wszystko na względzie Kolbuszowski Dom 
Kultury z  zaangażowaniem muzyków i  pracow-
ników zrealizował ten koncert. Miejmy nadzieję, 
że tylko  na pamiątkę fragmentu czasu, w jakim 
się znaleźliśmy. Przygotowanie obecnego kon-
certu pozwoli naszej orkiestrze przetrwać i zagrać 
następne tego  rodzaju wydarzenie z jeszcze więk-
szym rozmachem  przy pełnej  już  publiczności 
sali! Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej w ubiegłym roku skończyła 70 
lat. Założył ją, Jan Styga a rozwinął i prowadził 

przez ponad trzydzieści lat Walenty Kazior, a po 
nim następni dyrygenci. Orkiestra pod jego batutą 
uznawana była za wiodącą wśród amatorskich 
zespołów dętych  w kraju. Dwa lata pracy z no-
wym kapelmistrzem dobrze rokuje, solidne próby 
przynoszą efekty. Zapraszamy wszystkich, którzy 
zechcą się rozwijać w dobrym zespole. Potrzebny 
jest jedynie: talent, umiejętność gry i dobrego czy-
tania nut oraz  pasja do muzyki! Orkiestra zapewni 
Ci rozwój, a ty będziesz miał okazję,  zrobić coś 
dla kultury i ludzi  twojej najbliższej ojczyzny. 

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3296



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 VI

JESIEŃ ŻYCIA: KARDYNAŁ WIKARYM 
SWEGO SEKRETARZA. 
W ostatnim „Słowie na dzień” z cyklu poświęco-
nego kard. Adamowi Kozłowieckiemu, jezuicie, 
wielkiemu misjonarzowi Zambii i ambasadorowi 
Polski w Afryce, ukażę jego bezprecedensową 
postawę gdy jako purpurat i arcybiskup senior po-
został prostym wikarym, wspierając księży, którzy 
wcześniej pracowali dla niego jako zwierzchnika. 
U ks. Marcelego Prawicy (diec. sandomierska) 
w Chingombe, ratował misję,  której groziło za-
mknięcie. Później w parafii Mpunde pomagał ks. 
Janowi Krzysztoniowi (archidiecezja lubelska). 
Lecz znany był od początku duszpasterstwa, że  
łamał stereotypy w imię zasady, że człowiek jest 
drogą Kościoła. Opowiadał w jednym z wywia-
dów: Kiedy w 1956 roku kazałem przyjąć do szkoły 
dla białych Hinduskę nie miałem zamiaru robić 
żadnej manifestacji, ale postawiłem na swoim. 
Media czasem mi pomagały. Tak było kiedy spie-
rałem się o prawa Murzynów z biskupem Chiche-
sterem z Salisbury, dzisiejsze Harare, stolica Zim-
babwe. To był porządny człowiek, mój przyjaciel, 
ale Anglik wychowany w rasistowskich czasach. 
Przyjechał kiedyś do Salisbury czarny arcybi-
skup z Ugandy i nie pozwolono mu zatrzymać się 
w porządnym hotelu, tylko musiał spać w jakiejś 
norze dla kolorowych. Biskup Chichester milczał 
jak zaklęty, więc się wkurzyłem i powiadomiłem 
o wszystkim prasę. 

Pracę po ustąpieniu z arcybiskupstwa tak opisywał: 
Byłem wikarym w buszu. Prowadziłem życie w roz-
jazdach: synody biskupów, spotkania w Rzymie, 
wizyty zagraniczne łączyłem z pracą w parafii. By-
łem w kilku miejscach, ale najdłużej w Chingombe. 
Międzynarodowe kontakty pozwoliły mu zyskać 
fundusze na uratowanie tej misji, którą już chciano 
zamykać.  O swej codzienności pisał w listach:  
Uczę religii w trzech klasach, w dwóch trzy godziny 
tygodniowo, a w jednej dwie godziny. Mam też 
powierzone sobie wioski wokół misji mniej więcej 
w okolicy 15 km… I cudów się od moich uczniów 
dowiadywałem. Jeden z nich opisując mi historię 
z Kany Galilejskiej napisał, że Jezus posłał baby 
do studni po wodę (w Afryce to obowiązek kobiet), 
a potem zamienił wodę w piwo i to tak mocne, że 
wszyscy się upili. Inny twierdził, że wybierając 
następcę Judasza kandydaci na apostołów „grali 
w sztuczki i Maciej wygrał”. Za nic nie mogłem mu 
wyjaśnić co to było „ciągnięcie losów”. 
Od 1989 r. był kapelanem szkoły średniej i pro-
boszczem w Mulungushi. 15 lat na parafii Mpunde 
pomagał ks. Janowi Krzysztoniowi. Mimo pode-
szłego wieku był pełen sił i prowadził aktywne 
duszpasterstwo: bierzmował, głosił kazania i pro-
wadził rekolekcje, udzielał sakramentów św. Gdy 
nie mógł już prowadzić samochodu, prosił innych, 
by pomogli dojechać na odległe wioski. Do końca 
życia odwiedzał ludzi, rozmawiał, udzielał sakra-

mentów. Przede wszystkim spowiadał. W Mpun-
de, gdzie pracował do ostatka najczęściej widać 
go było w wysłużonym konfesjonale. Miejscowi 
nazywali go dziadkiem. Na kilka godzin przed 
śmiercią powiedział do księdza - opiekuna: „Już 
jestem gotowy. Światło jest”. Ciało kard. Kozło-
wieckiego spoczywa na katedralnym cmentarzu 
w Lusace, jego duch trwa we wdzięcznej pamięci 
ludzi, którym posługiwał, w dziełach które po-
zostawił. Zmarł 28 września 2007 r. w szpitalu 
w Lusace, po 61 latach w Zambii, 70. w kapłań-
stwie. Uroczysty pogrzeb odbył się 5 października 
w Lusace. Jego grób przy katedrze p.w. Dzieciątka 
Jezus jest tak samo prosty, jak całe jego życie.
Dobrze, że są inicjatywy w Polsce, które upa-
miętniają kard. A. Kozłowieckiego, przybliża-
jąc młodym ideały jakimi żył: poświęcenie dla 
bliźnich, otwieranie drzwi ludzkich serc dla 
Chrystusa, budowanie mostów między ludźmi.  
Od 2008 r. w Majdanie Królewskim w wojewódz-
twie podkarpackim działa Fundacja im. Księdza 
Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez 
granic”; od 2015 r. wolontariat misyjny przy DA 
jezuitów w Toruniu realizuje Projekt Zambia idąc 
śladami wielkiego misjonarza. Radością toruń-
skich studentów jest fakt, że Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego docenił te 
ideę i objął patronat nad dziełem, które i w Polsce 
i w Zambii wspiera jego ukochaną misję Kasisi.
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Mebel z bogatą przeszłością
Pod koniec listopada 2020 r. do zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej trafiła rzecz niezwykła – unikatowa i tajem-

nicza. Stwierdzenie, że za każdym eksponatem kryje się historia, może wydawać się banalne i oczywiste, a jednak…

Na obrazie wnętrza dworu z XVIII w. znajdujemy 
nieodzowny tam sprzęt – meble kolbuszowskie, 
ozdoba wnętrz dworu, a często duma wobec są-
siadów. Zrośnięta jest z niemi postać szlachci-
ca-sarmaty, w kontuszu i przy karabeli, z piety-
zmem chowającego do sekretnej skrytki biurka 
kolbuszowskiego pamiątki rodzinne, albo znów 
przypomina nam „panów braci” w domowych ki-
tajkowych żupanach, zajętych przy kolbuszowskiej 
warcabni grą po trudach gospodarowania. [Stefan 
Sienicki, „Meble kolbuszowskie”]
Jednym z najnowszych nabytków naszego Mu-
zeum, niezwykle cennym zarówno ze względu 
na rzadkość tego typu obiektów na rynku anty-
kwarycznym, jak i na przynależność do grupy 
tzw. „mebli kolbuszowskich” jest XVIII-wieczna 
komoda z nadstawą. Mebel został zakupiony przy 
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego.

MEBLE KOLBUSZOWSKIE, 
ROBOTA KOLBUSZOWSKA, 
KOLBUSZOWSZCZYZNA…

…wyrażenia te zapewne dla wielu z nas nie są 
obce. By omówić okoliczności powstania inte-
resującego nas obiektu należy je, choćby krótko, 
scharakteryzować.
Najczęściej określa się tak meble wytwarzane na 
przestrzeni  XVIII w., zwłaszcza w 2. jego połowie 
i na początku XIX stulecia w Kolbuszowej i okoli-
cy. Region ten od schyłku XVII w. słynął z warsz-
tatów meblarskich. Wyrabiano meble o prostych 
formach: skrzyniowe praski, kredensy, biurka, 
szafy, szafki kątowe i szkatułki. Wykonywano 
także sporo galanterii drzewnej – szachy, warcab-
nice, kasetki oraz  instrumenty muzyczne, głównie 
skrzypce. Do dziś zachowało się niewiele mebli 
szkieletowych – kanap, krzeseł, stołów, łóżek itp. 
Znane są  meble kolbuszowskie o formach późnego 
baroku, rokoka, klasycyzmu i biedermeier.
Meble wytwarzano z miękkiego drewna z okładzi-
nami z gatunków szlachetnych, jak: cis, orzech, 
jesion, dąb i drzewa owocowe (śliwa, trześnia, 

grusza). Oryginalną cechą stylową tzw. roboty 
kolbuszowskiej jest sposób fornirowania oraz 
komponowania okładziny i intarsji w układzie 
symetrycznym, podkreślającym budowę mebla. 
Tworzono je z małych, grubych kawałków okleiny, 
a poszczególne układy zamykano w ramki złożone 
z szerokich wstęg, głównie z forniru orzechowego 
oraz żyłki z jaworu, czarnego dębu, czereśni itp. 
Wśród wzorów intarsji pojawiały się motywy geo-
metryczne (pasy, gwiazdy, szachownice) i roślinne, 
rzadziej figuralne czy heraldyczne. W stosowanych 
zdobieniach mebli widoczne są wpływy meblar-
stwa niemieckiego i austriackiego.

TAJEMNICZY MEBEL 
KOLBUSZOWSKI

Pod koniec listopada 2020 r. do zbiorów nasze-
go Muzeum trafiła rzecz niezwykła nie tylko ze 
względu na swoją unikatowość, lecz także z powo-
du niezbadanych jeszcze losów, które zwiastuje jej 
konstrukcja. Stwierdzenie, że za każdym ekspona-
tem kryje się historia, może wydawać się banalne 
i oczywiste, a jednak…

Prezentowany przez nas mebel jest komodą, która 
mieści cztery szuflady. W jej części środkowej za-
mocowano pulpit. Jest on zamykany ukośną płytą, 
która otwiera się ku górze. W praktyce uniemożli-
wia to wykorzystanie jej wewnętrznej powierzch-
ni jako blatu roboczego. Po zewnętrznej stronie 
płyty, wzdłuż jej dolnej krawędzi, przymocowano 
listewkę, która zapobiegała spadaniu książek lub 
dokumentów. Wnętrze pulpitu kryje cztery szu-
fladki z toczonymi uchwytami.
Mebel dekorowany jest fornirami ułożonymi 
w geometryczne wzory. Pozornie układy te wy-
dają się proste, jednak po bliższym przyjrzeniu 
się, można zauważyć złożoność detali.
Głównym motywem zdobiącym poszczególne 
elementy mebla są prostokątne pola wyłożone 
fornirem z czeczoty cisowej lub klonowej. Są one 
obrzeżone taśmami z fornirów drzew owocowych 
(np. śliwy) i klonu, a w niektórych przypadkach 
dodatkowo wzbogacone linką z cienkich żyłek 
jasnego i ciemnego drewna. Całość motywów oko-
lona jest szerokimi pasami forniru orzechowego 
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o układzie promienistym lub romboidalnym. Pola 
takie znajdują się na czołach szuflad korpusu, na 
jego bokach, na wieku pulpitu i na frontach trzech 
szufladek nadstawy.
Nad pulpitem ustawiono nadstawę, usytuowaną 
na dwu rzeźbionych wolutach  otaczających dolną 
wnękę o szerokości nadstawki. Wnęka wzdłuż 
górnej krawędzi posiada ozdobnie wycięty „far-
tuszek”. Tylna ściana wnęki została ozdobiona 
fornirem orzechowym ułożonym we wzór pro-
mienistego rombu. Powyżej znajdują się trzy szu-
fladki, a następnie jeszcze jedna, węższa wnęka. 
U jej podstawy mieści się pojedyncza szufladka 
z uchwytem, a boki wnęki otoczone są dwoma 
ozdobnymi elementami, rozszerzającymi się ku 
dołowi. Elementy te od frontu zostały udekoro-
wane ozdobnymi fornirami z linką z ciemnego 
drewna, które układają się we wzór skręconej do 
wewnątrz woluty. Zwieńczenie nadstawki, pozio-
me po bokach, a w części centralnej przechodzące 
w półkole, obiega wydatna listwa profilowa two-
rząca gzyms wieńczący.
Obecność pulpitu wskazywałaby, że mebel pełnił 
funkcję biurka lub pulpitu do pisania. Uważny 
obserwator dojdzie jednak do wniosku, że nie 
był on używany do takich prac. Nie byłoby łatwo 
korzystać z niego na siedząco, ponieważ nie ma 
wystarczająco miejsca na nogi, a z kolei do pracy 
w pozycji stojącej pulpit znajduje się zbyt nisko. 
Nie ma on też płaszczyzny wyklejonej tkaniną lub 
skórą, która ułatwiałaby pisanie piórem, a listwa 
zapobiegająca zsuwaniu się kartek przeszkadza 
w pisaniu.
Przestrzeń pod pokrywą pulpitu również nie jest 
w pełni dostępna. Po otwarciu nie da się go ustawić 
pionowo, ponieważ pokrywę blokuje wystająca 
nadstawa. Korzystanie ze schowka jest możliwe 
tylko wtedy, jeśli pulpit jest stale przytrzymywany 
ręką.
Intrygująca jest też funkcja nadstawy, a zwłasz-
cza jej górnej wnęki. Jej wymiary odpowiadają 
wielkości popularnych w drugiej połowie XVIII 
w. zegarów typu bracket. Czy do tego właśnie 
służyła? Pewności nie ma, jednak ślady widoczne 
na meblu sugerują taką właśnie odpowiedź.
Sama nadstawa została prawdopodobnie dodana do 
komody później. Skąd taki wniosek? Wskazują na 
to różnice w formie i zdobnictwie w obu elemen-
tach. Płynne linie boków nadstawy i użyte w niej 
wolutowe ornamenty nie mają odzwierciedlenia 
w prostej bryle dolnej części mebla. Dekoracyjne 
układy fornirów na szufladkach nadstawki i dol-
nej części mebla także różnią się od siebie, choć 
zachowują ogólną spójność estetyczną. Nadstawa 
wydaje się być stylistycznie odpowiadająca po-
łowie XVIII  w., podczas gdy podstawa końcowi 
XVIII lub nawet początkowi XIX stulecia.

KOMODA W SKANSENIE
Opisany mebel stanowi istotną część ekspozycji 
w dworze z Brzezin znajdującym się na terenie 
parku etnograficznego. Wewnątrz barokowego 
obiektu będzie można podziwiać także inne wy-

roby warsztatów kolbuszowskich, np. kanapę 
i bibliotekę z pałacu Tyszkiewiczów w Weryni, 
toaletkę podróżną czy kasetkę.

Anna Piera

Mały słownik wyrazów kłopotliwych:
praska – komoda o dużych, niezbyt głębokich 
szufladach przeznaczonych do przechowywania 
bielizny
fornirowanie – okleinowanie, czyli naklejanie na 
podkład z pospolitego drewna cienkich płatów 
drewna dobrego gatunkowo
intarsja – metoda zdobienia powierzchni drew-
nianych wzorem ułożonym z innych gatunków 
drewna
czeczota – materiał powstały w wyniku obrzęku 
pnia drzewa

woluta – element dekoracyjny w postaci spiral-
nego zwoju

Bibliografia:
Gostwicka J., Dawne meble polskie, Warszawa 
1965.
Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, War-
szawa 1998.
Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, 
Warszawa 1978.
Maszkowska B., Z dziejów polskiego meblarstwa 
okresu oświecenia, Wrocław 1965.
Ozaist Przybyła A., Ekspertyza komody z nadsta-
wą…, Łódź-Gdańsk 2020.
Sienicki S., Meble kolbuszowskie, Warszawa 1936.
Słownik sztuki, red. S. Ząbczyńska, Kraków 2008.
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Modernizacja linii elektroenergetycznej- 
informacja PSE S.A. 

Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. firma Enprom Sp. z o.o. prowadzi prace w zakresie wymiany przewodów 
odgromowych na linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów, której fragment (15,89 km) przebiega przez teren Gminy 
Kolbuszowa przez następujące miejscowości: Świerczów, Nowa Wieś, Domatków, Kolbuszowa Górna, Bukowiec, Kupno i Widełka.

Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych SA:
Linia elektroenergetyczna 400 kV Połaniec-Rze-
szów powstała w latach 80’ ubiegłego wieku i od 
tego czasu nieprzerwanie zapewnia dostawy ener-
gii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo 
bieżącej konserwacji niektóre elementy infrastruk-
tury kwalifikują się do wymiany. 
Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną 
bez zmian. Prowadzone przez nas prace obejmą 
zawieszenie nowego przewodu odgromowego, 
który zabezpieczy linię przed wyładowaniami at-
mosferycznymi w trakcie burzy. 
Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne 
będzie niewielka. Podczas realizacji prac, wejście 
na działki ze stanowiskami słupów zostanie ogra-
niczone do niezbędnego minimum- nowy przewód 
będzie wciągany przy pomocy przewodu istnie-
jącego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozostałe 
działki.
Przed rozpoczęciem prac odwiedzimy właścicieli 
tych działek, na których prowadzone będą prace, 
w celu podpisania stosownych dokumentów. Zo-
bowiążemy się w nich m.in. do uporządkowania 
terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także 
wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszcze-
nia. Dokładna wartość odszkodowania będzie 
określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony 
zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną 

Przebudowa infrastruktury technicznej  
w przemysłowej części miasta

W tym roku rozpoczną się prace polegające na poprawie stanu infrastruktury kanalizacyjnej i komunikacyjnej w przemy-
słowej części Kolbuszowej. Zakres realizowanych inwestycji będzie obejmował obszar ulicy: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, 
Handlowej i Wiktora. 

W rejonie zlewni ul. Rzeszowskiej przebudowana 
zostanie sieć kanalizacji ogólnospławnej na sys-
tem kanalizacji rozdzielczej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni dróg. W  ramach projektu do nowej 
sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ok. 50 
gospodarstw domowych oraz 58 firm korzysta-
jących dotychczas z kanalizacji ogólnospławnej 
lub w ogóle niepodłączonych do sieci kanaliza-
cyjnej.  Przeprowadzone inwestycje pozwolą na 
stworzenie korzystnych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz pozytywnie wpłyną 
na stan środowiska naturalnego.
Przedsięwzięcie rozpocznie się od ul. Handlowej. 
Prace będą obejmowały m.in. remont nawierzchni 
asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc parkingo-
wych, zjazdów i chodnika, montaż oświetlenia 

ulicznego oraz wspomnianą modernizację sieci 
kanalizacyjnej. 
Zadania częściowo finansowane będą z pozyska-

nych środków pieniężnych w wysokości 5 mln 
zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

wszystkie powstałe szkody wraz z określeniem 
kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje nasz 
przedstawiciel i właściciel nieruchomości, bądź 
upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, 
w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej 
większości przypadków ustalane z właścicielem 
w drodze porozumienia, ewentualnie przy wspar-
ciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza 
operat szacunkowy. 
Podczas spotkań naszych przedstawicieli z wła-
ścicielami działek, z których będziemy musieli 
korzystać podczas robót, ustalone zostaną również 
warunki wejścia na nieruchomości. Właścicielom 
działek zostanie zaprezentowany plan i harmono-
gram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia 
prowadzone będą z właścicielami tych działek, 
przez które będziemy chcieli jedynie przejechać. 
W sprawach formalno-prawnych, sukcesywnie 
kontaktujemy się z częścią właścicieli nierucho-
mości już od stycznia 2021 r. Rozpoczęcie prac 
w zakresie wymiany przewodów odgromowych 
planowane jest na wrzesień 2021 r. Zakończenie 
wszelkich robót budowlanych zaplanowano na 
listopad 2021 r.
Ogłoszenia w tej sprawie będą zamieszczane na 
stronie internetowej inwestycji, pod adresem ht-
tps://wymianaopgw.pse.pl. 
Całe przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A.- spółkę Skarbu 

Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Generalnym wykonawcą jest 
firma ENPROM Sp. z o.o., mająca wieloletnie 
doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu 
elektroenergetyki.

Biuro prasowe inwestycji:
Katarzyna Strzeżek 
tel. +48 608 818 842
wymianaopgw@pse-online.pl
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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 nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 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 

z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
  Jan Zuba

roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 

Powstaje Dzienny Dom Pobytu Seniora
W centrum miasta powstaje przestrzeń dedykowana osobom starszym. Od kilku miesięcy trwają roboty przy budowie Dzien-

nego Domu Pobytu Seniora. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień br. 

Wykonano już dwie kondygnacje budynku i stropy. 
Prowadzone są prace związane z budową dachu. 
Na parterze budynku zaplanowano salę spotkań 
z aneksem kuchennym, miejsce klubowe z biblio-
teczką, kącikiem komputerowym. Przewidziano 
również miejsce do zwiększenia aktywności ru-
chowej z szatnią. Pokoje socjalne, sale do indywi-
dualnej terapii i wypoczynku znajdą się na piętrze. 
Zostanie zamontowana winda. 
Wokół Domu Seniora zostanie zagospodarowany 
teren – powstanie ogród wypoczynkowy z alejka-
mi spacerowymi i altana grillowa. Cały budynek 
i plac zostanie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Obiekt zapewni seniorom aktywizację i organizację 
czasu poprzez różnego rodzaju zajęcia kulturalne, 
sportowe czy rehabilitację. Dzienny Dom Seniora 
przeznaczony będzie dla około 30 mieszkańców 
gminy Kolbuszowa powyżej 60 roku życia.

Inwestycja wyniesie ponad 3,2 mln zł. Na jej reali-
zację udało się pozyskać dofinansowanie z dwóch 
źródeł: ponad 2,3 mln zł z Regionalnego Programu 

Operacyjnego oraz ponad 22 tys. zł z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ
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Instalacje OZE w gminie
Ponad 8,5 mln zł wyniesie realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dziko-

wiec”. Podpisano już pierwsze umowy na montaż instalacji w domach mieszkańców. W ramach postępowania przetargowego 
wyłoniono wykonawców projektu, który został podzielony na cztery części:

Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji foto-
woltaicznych” 
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła 
do c.w.u.”
Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych 
pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”
Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na bio-
masę”

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowa-
nie wynosi 84% netto na każde zadanie. Liderem 
projektu jest gmina Kolbuszowa w partnerstwie 
z gminą Dzikowiec.
Przedmiotową inwestycją objętych będzie co naj-
mniej 499 gospodarstw domowych, w których 
przewidziano dostawę i montaż instalacji odna-
wialnych źródeł energii w tym:
– 482 instalacje fotowoltaiczne,

– 69 instalacji powietrznych pomp ciepła do wy-
twarzania ciepłej wody użytkowej,
– 33 instalacje gruntowych pomp ciepła,
– 3 instalacje kotłów na biomasę.

W przypadku, gdy zostaną wolne środki do wy-
korzystania, planowany jest nabór uzupełniający.
Przewidywany termin zakończenia montażu od-
nawialnych źródeł energii to pierwszy kwartał 
2022 roku. 

Budynek dworca w przebudowie
Za kilkanaście miesięcy Kolbuszowa będzie przyjmować pasażerów w nowoczesnym centrum przesiadkowym. Przebudowa 

dworca to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych w mieście. W obiekcie zostaną zastosowane udogodnienia dla wszyst-
kich grup podróżnych.
Na placu budowy widać postępy, a zakończenie 
robót planowane jest na koniec br. Na budynku 
jest już wykonana konstrukcja dachowa. Wkrótce 
rozpocznie montaż stolarki okiennej oraz elewacji. 
Wewnątrz kontynuowane są roboty instalacyjne 
oraz prace przygotowawcze pod budowę ścianek 
działowych. Na zewnątrz budowlańcy wykonują 
odwodnienie placu. 
Inwestycja obejmuje: nadbudowę i przebudowę 
budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dwo-
rzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, 
budowę zadaszenia nad przystankami autobuso-

wymi i placem manewrowym, przebudowę pla-
cu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną.
Przebudowa budynku dworca to jedno z zadań 
w ramach włączenia Kolbuszowej do programu 
Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Ponadto 
przebudowano już ul. Fabryczną. Dodatkowo zbu-

dowana zostanie droga dojazdowa do przystanku 
w Widełce wraz z nowymi miejscami parkingowy-
mi, powstanie przystanek w Kolbuszowej Górnej 
z parkingiem i chodnikiem do peronu oraz prze-
budowana będzie ul. Ks. Ruczki. Wartość projektu 
wynosi ponad 8,5 mln zł. Pozyskane dofinansowa-
nie to prawie 3 mln zł.
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Ślubowanie nowej radnej
W czwartek, 28 stycznia, podczas Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej, Katarzyna Cesarz złożyła ślubowanie. Tym samym do-

pełniła wszelkich formalności i wstąpiła w szeregi powiatowej Rady.  

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

Rozmowa o bezpieczeństwie  
i nowym programowaniu UE 

W czwartek (11 lutego), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbył się Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego. 

Konwent zwołany został z inicjatywy Posła RP 
Zbigniewa Chmielowca oraz Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ewy Draus. W spotka-
niu uczestniczył również Piotr Miąso - Dyrektor 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Jak zaznaczył Poseł RP Zbigniew Chmielowiec 
Konwent w powiecie kolbuszowskim w tym roku 
został zwołany po raz pierwszy. – Chcemy, żeby 
tego typu spotkania były organizowane jak najczę-
ściej – powiedział parlamentarzysta. Jak wyjaśniał 
pojawiają się nowe źródła finansowania, czy to 
unijne czy też krajowe, po które samorządy mogą 
sięgać. – I musimy trzymać rękę na pulsie, aby być 
przygotowanym i aplikować o nie – dodał. 

Podczas spotkania sporo miejsca poświęcono te-
matyce dotyczącej poprawie bezpieczeństwa przy 
drogach wojewódzkich. Mówiono o planowanych 
budowach lub przebudowach ciągów pieszo-rowe-

rowych przy tych drogach oraz o modernizacjach 
traktów wojewódzkich. Ponadto Wicemarszałek 
Ewa Draus przedstawiła zebranym informację 
o zaawansowaniu prac nad nowym programo-
waniem UE oraz główne założenia programu pi-
lotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”. 
Poinformowała, że w nowym programowaniu będą 
pojawiać się pieniądze nie tylko na inwestycje 
drogowe, ale także na służbę zdrowia. – Musimy 
być elastyczni i zawsze przygotowani i mieć jasną 
koncepcję – podkreślała. 

Dyrektor PZDW Piotr Miąso zaznaczył, że sa-
morządy będą mogły starać się o dofinansowanie 
inwestycji leżących w ciągu dróg wojewódzkich. 
Szczególnie premiowane będą projekty mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa. Podczas czwartko-
wego Konwentu dyskutowano również o budowie 
łącznika autostrady A4 i rozbudowie węzła w Sę-
dziszowie Małopolskim. 

Ponadto Poseł Zbigniew Chmielowiec podczas 
spotkania zdementował informacje dotyczące 
przypuszczalnego unieważnienia przetargu na 
opracowanie koncepcji obwodnicy Kolbuszowej. 
Jak informował parlamentarzysta jedna z firm, bio-
rąca udział w przetargu, odwołała się do Krajowej 
Izby Odwoławczej i w połowie marca ta kwestia 
ma zostać wyjaśniona. Także przetarg na opraco-
wanie dokumentacji na obwodnicę Kolbuszowej 
nie zostanie unieważniony. 

Oprócz tego swoje uwagi i sugestie dotyczące 
poruszanych zagadnień zgłaszali włodarze po-
szczególnych gmin i powiatu. Na ich pytania, na 
bieżąco, odpowiadali Poseł RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Wicemarszałek Ewa Draus oraz dyrektor 
PZDW Piotr Miąso. 

Barbara Żarkowska 

Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego w tym roku odbywał 
się po raz pierwszy 

Konwent zorganizowany został z inicjatywy Posła RP Zbigniewa Chmie-
lowca. Fot. B. Żarkowska 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykony-
wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec su-
werenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 
samorządowej powiatu i dobra obywateli, prze-
strzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej” – mówiła pani Katarzyna podczas 

czwartkowego posiedzenia. Złożenie ślubowania 
było ostatnim elementem, jakie musiała dopełnić 
nowa radna, aby stać jednym z przedstawicieli 
kolbuszowskiej społeczności w Radzie Powiatu. 
Katarzyna Cesarz zajęła miejsce w Radzie po 
zmarłym, 5 grudnia 2020 r., Mieczysławie Ma-
ziarzu. Kandydatka z listy KWW Gmina Kolbu-

szowa Nasz Dom, w październikowych wyborach, 
uzyskała największą liczbę głosów spośród innych 
osób starających się o mandat. Dlatego też posta-
nowieniem Komisarza Wyborczego to ona zajęła 
wakatujący w Radzie mandat. 

Barbara Żarkowska 
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Jednym z punktów rozpatrywanych przez radnych 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego, na styczniowym 
posiedzeniu, był punkt dotyczący Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19. Przed-
stawiała go Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta 
Sawicka. Przedstawicielka Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego przekonywała, że szczepionka 
jest bardzo dużą szansą na uodpornienie społeczeń-
stwa na zakażenie oraz powrót do normalności, 
czyli odejście od maseczek, swobodne spotkania 
z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół, 
rozwój gospodarki czy ochronę miejsc pracy. 
- Szczepionkę rekomendują eksperci, naukowcy, 
medycy, epidemiolodzy i jest ona bezpieczna – 
podkreślała. 

Następnie przedstawiła terminy, w jakich trwa-
ły zapisy dla osób, które w pierwszej kolejności 
zostali zakwalifikowani do szczepień. Mowa tu 
o personelu medycznym oraz osobach powyżej 
80. i 70. roku życia. 

Poinformowała, że na szczepienia można zapisy-
wać się wykorzystując różne formy komunikacji. 
Możliwy jest zapis przy pomocy infolinii na nr 
989, internatowo za pomocą Internetowego Kon-
ta Pacjenta oraz stacjonarnie – w punktach POZ 
i punktach szczepień. Przypomniała, że osoby 
niepełnosprawne oraz te, którzy samodzielnie nie 
są w stanie dotrzeć do punktu szczepień, mogą 
skorzystać z dowozu, zapewnionego przez po-
szczególne gminy. Zapowiedziała, że dostępny 
będzie mobilny punkt szczepień oraz uruchomione 
zostaną zespoły wyjazdowe w miejsca zamieszka-
nia do tych osób, które nie będą mogły samodziel-
nie dotrzeć do punktu szczepień. 

Jedno z zagadnień rozpatrywanych przez radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego na styczniowym 
posiedzeniu dotyczyło Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Fot. B. Żarkowska 

Zachęcała do odwiedzania portalu www.gov.pl/
szczepimysie, na którym można znaleźć obszerne 
informacje dotyczące szczepień oraz odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania. 

Również Powiatowy Inspektor Sanitarny Barbara 
Dudzińska przekonywała, że szczepionki są bez-
pieczne. – Jest ona dedykowana osobom powyżej 
16 roku życia, z wyłączeniem kobiet w ciąży, po-
nieważ zbyt mała liczba ciężarnych brała udział 
w tych badaniach. Pozostałe sposoby mogą się 
szczepić – mówiła. Nawiązała także do niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych. - Firma 

dopuszcza niewielkie odczyny w miejscu zaszcze-
pienia, tj. zaczerwienia, bolesność, podwyższoną 
temperaturę, ale nie są to jakieś dolegliwości po-
ważne czy ciężkie, które ustępują bardzo szybko 
– tłumaczyła. - Na milion osób zaszczepionych 
w Polsce do chwili obecnej zgłoszonych było 450 
niepożądanych odczynów. Jest to stosunkowo nie-
wiele i są one niegroźne – zaznaczyła Barbara Du-
dzińska. - Dlatego też szczepionka jest bezpieczna 
i należy się szczepić, ponieważ tylko w ten sposób 
możemy liczyć na powrót do normalności - dodała.

Barbara Żarkowska 

Mamy Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego 2020!

Pani Janina Jadach z Kolbuszowej otrzymała tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2020 roku. - Cieszę się, że moja 
praca została dostrzeżona i uznana. Jest to piękna kropeczka nad „i” – mówiła nasza wolontariuszka tuż pod odebraniu statuetki. 

Pamiątkowe zdjęcieDyplom oraz statuetkę tegorocznej laureatce pani Janinie Jadach wręczył 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Fot. B. Żarkowska 

Narodowy Program Szczepień w toku 
- Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa 

oraz nadzieją na powrót do normalności – mówiła podczas zdalnego łączenia Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka na 
Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (28 stycznia). 
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W tym roku nominowanymi do tytułu „Wolon-
tariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2020” zostali:
- pani Janina Jadach z Kolbuszowej 
- pani Anna Trawińska z Krzątki
- pani Urszula Skiba z Korczowisk 
- pan Grzegorz Romaniuk z Kolbuszowej.
Komisja Konkursowa, której przewodniczyła 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
podczas swoich obrad jednogłośnie stwierdziła, 
że tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 
2020 roku otrzyma pani Janina Jadach z Kolbuszo-
wej. Do wszystkich pozostałych osób trafił tytuł 
„Nominowany do tytułu Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego 2020 roku”. 
Tradycyjnie wręczenie statuetek odbywało się pod-
czas Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej. W tym 
roku wydarzenie to miało miejsce 28 stycznia. 
W uroczystym wręczaniu wziął udział Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu w Kolbuszowej Mieczysław Burek. 
Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratulujemy 
i zachęcamy się do zapoznania się z sylwetką 
i działalnością wolontariuszki 2020 roku. 

Pani Janina Jadach jest z zawodu nauczycielem 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Od pięciu lat 
przebywa na emeryturze. Jej historia związana 
z wolontariatem zaczęła się w pierwszych latach 
jej pracy zawodowej, gdzie szczególną troską ota-
czała dzieci z mniej zamożnych rodzin. Pomagała 
im w nauce po godzinach pracy, a niejednokrotnie 
za własne pieniądze kupowała lektury i przybory 
szkolne. Była jedną z pierwszych, która założyła 
Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Kolbuszowej. Ponadto, przez kilka lat, 
z młodzieżą organizowała zbiórki odzieży, środ-
ków czystości i przyborów szkolnych dla rodzin 
i dzieci polskich z Ukrainy, a także zbiórki żyw-
ności w sklepach. Brała udział w kwestach z mło-
dzieżą przy kościele i na cmentarzu, z których 
środki przeznaczane były na określone potrzeby 
m.in. operacje zagraniczne, rehabilitacje dzieci 
czy wsparcie pogorzelców. Przez 16 lat czynnie 
włączała się w organizowanie balów charytatyw-
nych, z których dochód przekazywany był po-
trzebującym. Angażowała się także w działalność 
Parafialnego Zespołu Caritas. 

Pani Janina jest osobą otwartą na potrzeby drugie-
go człowieka. Wielu młodym zaszczepiła wolonta-
riat współpracując z Regionalną Fundacją Rozwoju 
„Serce” w Kolbuszowej. Wychodziła z różnymi 
projektami teatralnymi i patriotycznymi dla emery-
tów i rencistów. Co więcej, z okazji ich świąt, wraz 
z młodzieżą odwiedzała chorych w szpitalach. 
Nigdy nie szczędziła swojego czasu innym. 
Mimo pandemii wciąż uczestniczy we wszystkich 
akcjach Caritas. Brała udział w przygotowaniu 
paczek żywnościowych na Święta Wielkanocne 
i Bożego Narodzenia. Organizowała zbiórkę „Tor-
ba Miłosierdzia”, a z przyniesionych darów przy-
gotowywała paczki dla podopiecznych. Podjęła 
działania, aby osoby potrzebujące mogły korzystać 
z ciepłego posiłku.
Pani Janina ma pod opieką 15 rodzin i utrzymuje 
z nimi stały kontakt. Pomaga rozwiązywać pro-
blemy codzienne, a widząc ich potrzeby wspiera 
talonami żywnościowymi. Utrzymuje stały kontakt 
z opieką społeczną, z którą wspólnie rozwiązuje 
problemy tych rodzin.  

B. Żarkowska  

Urszula Skiba to aktywna mieszkanka gminy Raniżów 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 

Jedną z nominowanych była Urszula Skiba z Korczowisk

W imieniu Anny Trawińskiej statuetkę odebrał radny Rady Powiatu Kolbu-
szowskiego i sołtys Krzątki Stanisław Kopeć 
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Zapomniani bohaterowie 
1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione przez Sejm Rzecz-

pospolitej Polskiej w 2011 roku - w 60. rocznicę mordu dokonanego w więzieniu mokotowskim. 

Wyklęci i przez lata zapomniani to żołnierze pol-
skiego powojennego podziemia niepodległościo-
wego i antykomunistycznego, stawiający opór 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu. To oni występowali w obronie 
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samosta-
nowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycz-
nych społeczeństwa polskiego. 

KU PAMIĘCI…
To właśnie dla upamiętnienia ich męczeństwa, od 
2011 roku, 1 marca, obchodzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta nie 
jest przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia, w 1951 
roku, w mokotowskim więzieniu komuniści strza-
łem w tył głowy zamordowali przywódców IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” – Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego 
towarzyszy walki, z którymi tworzył kierownictwo 
tzw. drugiej konspiracji. Wśród zabitych znajdował 
się Józef Batory z Weryni. 

„WYKLĘTY” Z WERYNI 
Józef Batory urodził się 20 lutego 1914 r. w Wery-
ni. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Weryni 
oraz Szkoły Powszechnej w Kolbuszowej pobie-
rał naukę w Prywatnym Koedukacyjnym Gimna-
zjum w Kolbuszowej, na zakończenie której zdał 
w 1935 r. egzamin maturalny. Potem pełnił służbę 
wojskową w 2. Pułku Strzelców Podhalańskich 
i ukończył Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w 22. Dywizji Piechoty Górskiej. W 1937 r. roz-

począł studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Krakowie. Niestety zostały one 
przerwane wybuchem II wojny światowej. Wtedy 
to Józef Batory w stopniu podporucznika walczył 
w obronie Polski jako dowódca plutonu karabinów 
maszynowych w 2. Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Sanoka. Następnie walczył o wyzwolenie Oj-
czyzny jako adiutant komendanta Obwodu Armii 
Krajowej „Kefir” w Kolbuszowej, później obwodu 
AK w Rzeszowie. Awansowany został do stopnia 
kapitana. 

WIN
Po opuszczeniu naszego kraju przez Niemców, 
na rozkaz sowieckiego dyktatora Stalina wpro-
wadzano w Polsce komunizm. Dawni żołnierze 
Armii Krajowej musieli nadal walczyć o Polskę 
demokratyczną i wolną. Wśród nich był kapitan 
Batory, który wstąpił do organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. 

W WIĘZIENIU 
Drugiego grudnia 1947 został aresztowany w War-
szawie przez służby komunistyczne i osadzony 
w więzieniu na Mokotowie. Następnie wraz z 6 ko-
legami z IV Zarządu WIN został poddany śledztwu 
i torturom, a następnie sądowi. Na całą siódemkę 
wydano wyroki śmierci. 

„ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI”
1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mo-
kotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelano 

siedmiu członków niepodległościowego IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Ich ciała pochowano w nieznanym miejscu. 
Przez następnych 40 lat w Polsce nie wolno było 
mówić o takich ludziach jak Batory i jego kole-
dzy, dlatego nazwano ich „Żołnierzami Wyklęty-
mi”. Dopiero po 40 latach od śmierci  „Żołnierzy 
Wyklętych”, po upadku władzy komunistycznej 
w Polsce, nowe sądy uznały, że „Żołnierze Wyklę-
ci” to tak naprawdę „Żołnierze Niezłomni”, bo aż 
do ofiary swojego życia pozostali wierni Polsce. 
Niestety po tylu latach mord ten nie został rozliczo-
ny. Oprawcy piastowali już w wolnej III RP różne 
funkcje, zajmowali wysokie stanowiska, natomiast 
„Niezłomni” często byli marginalizowani. 

Pamięć o Żołnierzu Wyklętym Józefie Batorym 
czczona jest w jego rodzinnej miejscowości-We-
ryni. Imię kapitana Józefa Batorego nosi, od 20 
czerwca 2004 r., Szkoła Podstawowa w Wery-
ni. Każdego roku w placówce organizowana jest 
uroczystość upamiętniająca sylwetkę kapitana, 
w kościele zaś odprawiana jest Msza Św. Na kol-
buszowskim cmentarzu, przy Parafii Wszystkich 
Świętych, znajduje się symboliczny grób Patrona 
szkoły - Józefa Batorego oraz jego brata Augusta, 
żołnierza Armii Krajowej. 
Zachęcamy mieszkańców powiatu kolbuszow-
skiego do kultywowania pamięci o Żołnierzach 
Niezłomnych.

Barbara Żarkowska

Nowe kierunki w szkole w Weryni 
Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni pojawią się trzy nowe kie-

runki kształcenia. Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego właśnie wyraził na nie zgodę. 

Nowe kierunki, na które już wkrótce będzie pro-
wadzony nabór, planowo mają zostać uruchomio-
ne zarówno na poziomie technikum, jak i szkoły 
branżowej. Wśród nich znajdują się:
- technik eksploatacji portów i terminali 
- szkoła branżowa I stopnia – operator maszyn 
i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych.

O tym, czy nowe kierunki zostaną uruchomione 
zadecydują sami uczniowie, których rekrutacja 
rozpocznie się już w maju br. – Wzbogacamy ofertę 
edukacyjną Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekono-
micznych w Weryni o trzy nowe kierunki – mówi 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

– Wszystkie zawody, w jakich planujemy kształce-
nie należą do grupy poszukiwanych pracowników 
– podkreśla. 

KRÓTKO O NOWYCH ZAWODACH 
Technik eksploatacji portów i terminali jest za-
wodem z branży transportowo – logistycznej. 
Zajmuje się organizowaniem prac w terminalach 
przeładunkowych; nadzoruje prace i obsługę urzą-
dzeń przeładunkowych w portach morskich oraz 
rzecznych, terminalach samochodowych, kolejo-
wych czy lotniczych; organizuje prace związane 
ze składowaniem towarów; obsługuje podróżnych 
przemieszczających się różnymi środkami trans-
portu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz 
wodnego. 

CO ROBI OPERATOR? 
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych 
i drogowych obsługuje maszyny i urządzenia sto-
sowane w robotach ziemnych i drogowych oraz 
wykonuje czynności związane z konserwacją ma-
szyn i urządzeń drogowych. Z kolei operator ma-
szyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do 
wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Ponadto obsługuje urządzenia pomocnicze do po-
dawania surowca i odbioru przetworzonego two-
rzywa, sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, 
kwalifikuje je według jakości i pakuje, a także 
nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu 
procesów przetwarzania tworzyw sztucznych. 

Barbara Żarkowska 
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Kolbuszowa dnia 04.02.2021 r

AB.6740 .6. 1. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) 
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 1363)

Z A W I A D A M I A M
że w 02.02.2021 r na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski Rynek 
1A 36-110 Majdan Królewski zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: 
Rozbudowa drogi publicznej Nr 1 104076 R „Drogi Osiedla Podlasek”, 
na działce położonej w Majdanie Królewskim (sygn. sprawy: AB.6740 
.6.1.2021).

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ 
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią 
ciągłą w kolorze czerwonym): nie występują.

II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze 
czerwonym):
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 
Majdan Królewski:
1729/4	 podlegająca	podziałowi	na	działki	1729/5, 1729/6, 1729/7;
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, 
przeznaczone pod inwestycję.

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN 
KRÓLEWSKI Z S. W MAJDANIE KRÓLEWSKIM, RYNEK 1A:
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 
Majdan Królewski (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji 
oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
1729/5, 1729/6 (1729/4)
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.

IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓ-
RYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w li-
niach rozgraniczających teren inwestycji): nie występują.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania ni-
niejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez 
wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy 
Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym 
terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Kolbuszowa dnia  02.02.2021 r

AB.6740 .6. 6. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256) 
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j.: Dz. U. 2020.1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
z a w i a d a m i a 

o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2021 z dnia 02.02.2021 r
(znak sprawy: AB.6740.6.6.2020)

dla Wójta Gminy Dzikowiec o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola, na 
działkach położonych w Wilczej Woli (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 6. 2020).
I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec: 
1639, 2339/2, 2344, 2339/1, 2349/2;
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec:

1. 2323  (podlegająca podziałowi na działki (2323/1 i 2323/2); 
2. 2324 (podlegająca podziałowi na działki (2324/1 i 2324/2);
3. 2327/8  (podlegająca podziałowi na działki (2327/18 i 2327/19); 
4. 2325 (podlegająca podziałowi na działki (2325/1 i 2325/2);
5. 2327/9 (podlegająca podziałowi na działki (2327/12 i 2327/13); 
6. 2350 (podlegająca podziałowi na działki (2350/1, 2350/2);
7. 2351/2  (podlegająca podziałowi na działki (2351/6 i 2351/7); 
8. 2351/1 (podlegająca podziałowi na działki (2351/3 i 2351/4);
9. 2371 (podlegająca podziałowi na działki (2371/1 i 2371/2); 
10. 2373 (podlegająca podziałowi na działki (2373/1 i 2373/2);
11. 2398 (podlegająca podziałowi na działki (2398/1 i 2398/2); 
12. 2327/11 (podlegająca podziałowi na działki (2327/14, 2327/15, 

2327/16 i 2327/17); 
13. 2342 (podlegająca podziałowi na działki (2342/1, 2342/2 

i 2342/3); 
14. 2349/1 (podlegająca podziałowi na działki (2349/3 i 2349/4); 
15. 2399 (podlegająca podziałowi na działki (2399/1 i 2399/2); 
16. 2433/1 (podlegająca podziałowi na działki (2433/3 i 2433/4); 

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zazna-
czono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ Gminy Dzikowiec:
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180608_2 Dzikowiec:
1639, 2339/2, 2344, 2339/1, 2349/2, 2323/1 (2323)*, 2324/1, (2324)*, 
2327/18 (2327/8)*, 2325/1 (2325)*, 2327/12, (2327/9)*, 2350/1, (2350)*, 
2351/6 (2351/2)*, 2351/3 (2351/1)*, 2371/1 (2371)*, 2373/1 (2373)*, 
2398/1 (2398)*, 2327/14 (2327/11)*, 2327/15 (2327/11)*, 2327/16 
(2327/11)*, 2342/1 (2342)*, 2342/2 (2342)*, 2349/3 (2349/1)*, 2399/1 
(2399)*, 2433/3 (2433/1)*.
W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
Z treścią decyzji można się w poniedziałki od 800 do 1500, a w pozostałe dni 
pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 
i w tym terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów 
za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA
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q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

P O W I A T O W Y
Promocja i Kultura Powiatu

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

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz nieruchomości został  
zamieszczony również na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Kupnie, przeznaczonej do zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 
ul. 11 Listopada 10, pok.213, tel. (17) 744 57 52.

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze 
bezprzetargowej. Wykaz nieruchomości został  zamieszczony również na stronie internetowej Powiatu 
Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Kolbuszowej, przeznaczonej do zbycia 
można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, tel. (17) 744 57 52.

Serce na nakrętki na kolbuszowskim rynku
Na początku lutego br. czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek został zamonto-

wany przy jednej z alejek na kolbuszowskim rynku. Każdy, kto chce wesprzeć osoby potrzebujące w pozyskaniu środków na leczenie 
czy rehabilitację może wrzucić nakrętki do metalowego serduszka.

Obecnie zbiórka nakrętek prowadzona jest na rzecz 
Julii Goli z Domatkowa. Dziewczynka urodziła się 
z wadą układu nerwowego, rozszczepem kręgo-
słupa, którego następstwem są poważne dolegli-
wości-wodogłowie, stopy końsko-szpotawe, pę-
cherz neurogenny oraz niedowład wiotki kończyn 
dolnych. Środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek 
pomogą w leczeniu i rehabilitacji Julki.
Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w tej 
inicjatywie. Zbierając nakrętki wspieramy również 
działania  ekologiczne na terenie gminy. Można 
zbierać wszystkie rodzaje plastikowych zakrę-
tek- bez względu na kształt czy kolor (np. zakrętki 
po napojach, kawie, mleku, jogurtach i innych 
produktach spożywczych oraz zakrętki po chemii 
gospodarczej (zakrętki po płynach do zmywania, 
szamponach czy płynach do płukania).
Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem 
z tej formy pomocy prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w Kolbuszowej. 
Serduszko na rynku nie jest pierwszym, które znaj-
duje się w Kolbuszowej. Podobne serca zamon-
towane zostały przy Niepublicznym Przedszkolu 
„Słoneczny Zakątek” przy ul. Jana Pawła II i ul. 
Handlowej.
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Z okazji Święta KobietZ okazji Święta Kobiet
pragniemy wszystkim Paniom

złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności,  

szczęścia oraz satysfakcji z życia rodzinnego.

Niech zawsze towarzyszy Wam życzliwość i zrozumienie,
a każdy dzień będzie wyjątkowy, wypełniony radością

oraz osobistymi i zawodowymi sukcesami.

Pozostając z wyrazami szacunku i uznania

Starosta Kolbuszowski  
Józef Kardyś

Przewodniczący Rady Powiatu
 Mieczysław Burek 

Nominacja do Podkarpackiej  
Nagrody Samorządowej

W tym roku odbyła się jubileuszo-
wa, XX edycja konkursu „Podkarpacka 
Nagroda Samorządowa”. Plebiscyt ma 
na celu upowszechnienie osiągnięć jed-
nostek samorządu terytorialnego kiero-
wanych przez wójtów, prezydentów, bur-
mistrzów czy starostów. Jest to również 
okazja do promocji podkarpackich miast, 
gmin i powiatów. Tegoroczna edycja od-
była się pod hasłem: „20 lat integracji 
samorządów podkarpackich”. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba znalazł się w 
gronie pięciu nominowanych do tytułu najlepszego 
Burmistrza Województwa Podkarpackiego. W tej 
kategorii wyróżnieni zostali również Burmistrzo-
wie Głogowa Małopolskiego, Rzeszowa, Stalowej 
Woli oraz Zagórza. Laureatem został Burmistrz 
Miasta i Gminy Zagórz- Ernest Nowak. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.
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Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
składamy Mieszkankom Gminy Kolbuszowa 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia 
i pogody ducha na każdy dzień.

Niech wszystkie chwile w życiu przynoszą Wam radość  
i zadowolenie, a Wasze starania w pokonywaniu codziennych 

trudności zostaną docenione przez najbliższych.

Życzymy również wielu sukcesów i satysfakcji w życiu 
zawodowym oraz wytrwałości i energii  

w realizacji wyznaczonych celów.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Przewodniczący  
Rady Miejskiej
Krzysztof Wilk

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba

HIPOKRYZJA
Na podziurawiony świat

teatralnym wzrokiem
hipokryzja spojrzała
i gorzkie łzy wylała 

nad kulawym pieskiem
bezdomnym kotkiem psotkiem

żabką co nie rechotał
bo gorączkę miała

nad meduzą co parzy
i leży na plaży

nad sobą też płakała
bo rolę ofiary grała

Tylko o kruszynkę
nie dbała, jej

życiu wyboru nie dała.

Lucyna Kwaśnik

 LIST DO JUTRA
Drogie jutro

jeżeli nie nadejdziesz
czy warto

dziś zarzucać sieci
łowić plankton szczęścia

do wiadra dziurawego życia.

Wczoraj, to już nie ważne
złowiłem cień nadziei.

Proszę, nie odpowiadaj
spotkajmy się o świcie

razem będziemy podziwiać
kolejny wschód słońca
wypłyniemy na głębię

  KURNIK
Mało prawdy, dużo krzyku

w tym naszym starym kurniku.
Moja prawda, każdy woła,
powołuje się na uzurpatora.

Kury gdaczą, precz z kaczkami,
Kaczki kwaczą, won z kurami.
Kogut zdrajca, kaczor oszust
Gąsior złodziei, indor drań

Krowa święta tylko,  
mleko daje i wprowadza 

 nowe obyczaje.
Nietykalna jest jak kasta

no i basta.
Gęsi milczą one wiedzą,
że nic nie podpowiedzą 
Ich gęganie za nic mają,
Ci co ciągle się sprzedają 
Na kurniku im nie zależy,
bo siedzą w obcej wieży.
Wszystko z góry oglądają

i z pełnym dziobem 
daleko innych mają.
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Rewitalizacja terenów wzdłuż Nilu
W przyszłym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego miejsca do wypoczynku, relaksu i zabawy. Tereny w centrum 

miasta zmienią się nie do poznania. Za ponad 4,4 mln zł zagospodarowane zostaną obszary wzdłuż Nilu. Inwestycję podzielono 
na trzy zadania. Pierwsze obejmuje przebudowę ul. Parkowej od drogi krajowej nr 9 do Rynku. Zadanie drugie i trzecie polega na 
rewitalizacji terenów przy rzece.
Obszar wzdłuż Nilu, obok kościoła, został już wy-
równany i wkrótce będą prowadzone tam dalsze 
roboty budowlane. W pierwszej kolejności rozbu-
dowany zostanie parking oraz jezdnia manewrowa 
przy cmentarzu parafialnym. Powstaną tutaj nowe 
miejsca postojowe. Na terenie od ul. Parkowej do 
powstającego Domu Seniora będzie znajdować 
się amfiteatr dla publiczności z zadaszoną sceną 
plenerową. Zamontowane zostaną kurtyny wodne 
i wykonana fontanna multimedialna dla dzieci. 
Pojawią się również obiekty plenerowe małej 
architektury (ławki, stojaki na rowery, pergole 
drewniane, murki gabionowe, dwie figurki od-
lewane krokodyla, kosze na śmieci) oraz obiekty 
do plenerowej aktywności fizycznej dla dzieci i 
młodzieży (stoły do gier, siłownia, zjeżdżalnia i tor 
saneczkowy dla dzieci, rampa dla deskorolkarzy). 
Ponadto w ramach inwestycji przy pomniku kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego powstanie murek, 
schody, płyta graniowa, niska zieleń i oświetlenie. 
Ostatnim etapem przedsięwzięcia będzie budowa 

ciągu pieszo-rowerowego od kładki na ul. Par-
kowej w stronę budynku policji. Na skwerze za-
montowana zostanie rzeźba plenerowa w formie 
kamiennego, sterowanego globusa z podświetle-
niem oraz figura krokodyla. Poprowadzone zostaną 

alejki spacerowe z elementami małej architektury, 
oświetleniem i monitoringiem.
Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

Modernizacja 
Roku i Budowa 

XXI w. 
- konkurs

Przebudowany kompleks lekkoatletyczny na tere-
nie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej otrzymał 
nominację do ogólnopolskiego konkursu Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI w. organizowanego 
przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dzie-
dzictwa Materialnego. 
Nominacja gwarantuje umieszczenie obiektu na 
interaktywnej mapie Polski wraz z jego indywidu-
alną wizytówką. Wkrótce rozpocznie się głosowa-
nie internetowe na najlepszą inwestycję na stronie: 
https://www.modernizacjaroku.org.pl. 
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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


