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Święta Wielkanocne to czas radości i wiary.
Z tej okazji składamy życzenia nadziei,
pokoju i wszelkiego dobra.
Niech wiosenne dni będą źródłem optymizmu,
a symbolika Wielkanocy zapowiedzią lepszego czasu.
Wesołego Alleluja!
Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej
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1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, NIEZŁOMNYCH”

Stanęli przeciw komunistom
Komunizm, gdziekolwiek funkcjonował tam
doprowadził do wielkich nieszczęść. Do oszukaństwa, zniewolenia, biedoty milionów ludzi.
Zwłaszcza robotników i chłopów. Do cenzury,
terroru, masowych zbrodni, zacofania gospodarczego, zamknięcia granic drutem kolczastym. Lub murem.
Gdziekolwiek rządzili komuniści tam więzienia były zapełnione porządnymi ludźmi. Głównie przeciwnikami politycznymi. Ich państwo
utrzymywało niezliczone ilości funkcjonariuszy
politycznej bezpieki, płatnych konfidentów i propagandystów, by mogli bezkarnie szpiegować,
aresztować setki tysięcy osób, torturować ich,
łamać patriotyczne charaktery, rozstrzeliwać i zakopywać gdzieś w lesie, bez pogrzebów i mogił.
Dla opornych tworzyli obozy przymusowej niewolniczej pracy. Eliminowali ludzi pracowitych,
uczciwych, wybitnie zdolnych, przedsiębiorczych,
patriotów, katolików tylko dlatego, że nie chcieli
należeć do komunistycznej partii (PPR, PZPR), lub
tajnych współpracowników. Starsze pokolenia to
wiedzą. Niektórzy pamiętają jeszcze, jak ich ojcowie, matki, sąsiedzi rolnicy, za nieoddanie kontyngentu mleka lub zabicie świni, za sprzeciwianie się
kołchozom, czy tzw. „szeptaną propagandę” szli na
kilka miesięcy do więzienia. Młodzi Polacy, którzy
uczą się o tym w szkołach, nie chcą wierzyć że tak
naprawdę było. Jeszcze nie tak dawno…
Władzę komunistyczną w Polsce ustanowiła
okupacyjna rosyjska Armia Czerwona, dowodzona
przez generalissimusa Józefa Stalina. Rosjanom
udało się utworzyć i całkowicie podporządkować
Ludowe Wojsko Polskie, w tym jego formacje
polityczne takie jak KBW, WSW, GZI WP. Także
służące im potężne siły bezpieczeństwa jak UB,
MO, ORMO. Wymiar sprawiedliwości w tym są-

Wyeksponowany portret ks. Bąka w prezbiterium
mazurskiego kościoła.

Start I Mazurskiego Biegu „Wilczym Tropem” im. ks. St. Bąka. Fot. D. Popek
downictwo i prokuraturę. No i partyjno-ubowskie
środki masowego przekazu. Polskim komunistom
stalinowskim pozwolili utworzyć partie polityczne
jak PPR, PZPR, ZMP, LK. Doświadczeni towarzysze radzieccy nauczyli ich uprawiać propagandę.
Okupantów sowieckich nazywać wyzwolicielami,
komunizm socjalizmem, reżim stalinowski demokracją, kołchozy spółdzielniami produkcyjnymi,
a największego na świecie zbrodniarza - Stalina
ojcem narodów. Wielu młodych, naiwnych dało się
na to nabrać. Inni udawali, że w to wierzą mając
na względzie wyłącznie swe kariery, stanowiska
i pieniądze.
Byli jednak tacy, którzy już wtedy, w latach 40tych wiedzieli co to jest komunizm. Widzieli efekty
działania komunistów. Znali bolszewicką propagandę i byli pewni, że doprowadzą do tragedii
w każdej dziedzinie życia. Liczyli na to, że wkrótce

wybuchnie III wojna światowa. Cała wolna Europa
i Ameryka uderzą na Rosję sowiecką i zwyciężą.
Powstanie wielka Polska, od morza do morza.
Należało więc się do tego przygotowywać. Mieć
swoje organizacje konspiracyjne, ludzi, broń, przeszkolenie, wywiad i prasę. Żeby w razie wybuchu
wojny zrobić z komunistami porządek. Przywrócić
wolność, niezawisłość i prawdziwą demokrację na
wzór zachodni. A tymczasem powstrzymywać, na
ile się da, nielicznych zwolenników nowej władzy
przed dokonywaniem rewolucji sowieckiej w lokalnych środowiskach. Te powody oraz masowe
aresztowania żołnierzy AK, krwawe śledztwa,
wyroki śmierci i wywózki na Sybir, przyczyniły
się do tworzenia nowej konspiracji wojskowej.
Partyzantki antykomunistycznej.
W powiecie kolbuszowskim, wówczas jeszcze
obejmującym sokołowszczyznę, była to konspi-

Kwiaty przed pomnikiem ks. Bąka składają - sołtys J. Adamczyk i przewodn. KGW R. Śliż. Fot. B. Popek
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szych niezłomnych rzy Wyklętych, Niezłomnych” obchodzony jest
nie zostało nigdy w Mazurach dość uroczyście. Angażuje się w to
wykrytych przez parafia, szkoła, sołtys i radni. Nie inaczej było rówstalinowski aparat nież w tym roku. Pierwszego marca w godzinach
bezpieczeństwa. dopołudniowych Szkoła Podstawowa zorganizoUdało im się prze- wała I Mazurski Bieg „Wilczym Tropem” im. ks.
żyć, zachować broń St. Bąka. Ze względu na pandemię koronawirusa
i spokój. Potem wzięły w nim udział tylko dzieci z klas 1-3 oraz
większość z nich kilku nauczycieli, na czele z panią dyrektor Renatą
wyjechała na zie- Zawartka. Trasę biegu zabezpieczali strażacy OSP.
mie odzyskane. Wieczór ks. proboszcz Wiesław Dopart odprawił
Tereny Polski za- Mszę św. w intencji wyklętych przez komunistów
chodniej i północ- żołnierzy niezłomnych. Przypomniał o zasługach
nej. Obecnie już ich ks. Stanisława Bąka oraz przewodniczącego Konie ma. Wymarli mitetu Budowy Kościoła Wawrzyńca Suskiego.
śmiercią natural- Mówił jak wiele wycierpieli, jaką złożyli daniną. Razem z nimi nę krwi, zdrowia, życia, za Kościół i Ojczyznę.
Delegacja samorządu powiatowego i gminnego. Od lewej, J. Puzio, M. Zawada wiedza szczegóło- W prezbiterium pięknie wyeksponowano portret
wa o prowadzonej ks. Bąka, na tle flagi biało-czerwonej, z zapaloi A. Sondej.
działalności. Ich nymi świecami po bokach.
Po Mszy jej uczestnicy zebrali się przed pomniracja tzw. „poakowska”. Bazując na rozwiązanej „zrzutowe” angielskie steny, brauningi i kolty,
odgórnie Armii Krajowej, jej kadrach, broni oraz zdobyczne niemieckie empi, waltery i parabelki, kiem ks. Bąka. Tam proboszcz odmówił okoliczwyszkoleniu i doświadczeniach, utworzone zo- ruskie pepesze i tetetki ukryte w stodołach, pod nościową modlitwę. Następnie wiązanki kwiastały organizacje: Wolność i Niezawisłość (WiN) podłogami domów, zakopane w szopach już dawno tów złożyły delegacje: Wsi Mazury – sołtys Jan
i Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Na przerdzewiały. Myszy zjadły ich nieliczne tajne Adamczyk i przewodnicząca KGW Renata Śliż;
samorządu – radna Rady Powiatu Maria Zawada,
tym terenie NSZ praktycznie nie istniało. Szacuje dokumenty oraz fotografie.
Jedną z wiosek powiatu kolbuszowskiego, gdzie przewodniczący Rady Gminy w Raniżowie Jan
się, że do WiN i NOW należało około 200 osób.
Największą aktywnością i świetną organizacją w konspiracji antykomunistycznej działało kilka- Puzio, radny Rady Gminy z Mazurów Andrzej
wykazali się niezłomni ze wsi – Nienadówka, Trze- naście osób, były Mazury. Tu mieszkał i pełnił Sondej; Szkoły Podstawowej – dyrektorka Renata
buska, Dzikowiec, Raniżów, Mazury. Bywało, że urząd proboszcza słynny ksiądz Stanisław Bąk, Zawartka i nauczycielka historii Bożena Smolak;
wspierały ich przemieszczające się duże oddziały ps. „Wicek”. Ostatni komendant likwidowanej działacze opozycji antykomunistycznej i „Solileśne, dowodzone przez Wojciecha Lisa, Andrzeja w 1945 r. Armii Krajowej obwodu Kolbuszowa, darności” RI z gminy Sokołów Młp. Kazimierz
Puzia, a nawet słynnego „Zaporę”. W gminach po- następnie prezes Rady WiN powiatu kolbuszow- Chorzępa i Tadeusz Szymczakiewicz. Na prośbę
wiatu kolbuszowskiego przeprowadzono przeciw skiego (skazany na 18 lat więzienia, w tym 10 do zebranych pani Smolak przybliżyła ideę żołnierzy
komunistom dziesiątki udanych akcji. Przeważnie odsiadki). Do WiN należeli m.in. organista Marian niezłomnych, w odniesieniu do miejscowych bonocami, jak za okupacji hitlerowskiej. Najczęściej Popek (skazany na kilka lat), kościelny Wojciech haterów- ks. Bąka i Suskiego. Na symbolicznym
były to upomnienia i kary chłosty, wymierzane Smolak (skazany na kilka lat), przedwojenny radny grobie Wawrzyńca Suskiego również zapalono
chłopom wysługującym się stalinowcom oraz pe- Jakub Bal (skazany na 6 lat), jego syn Tadeusz Bal, znicze i odmówiono modlitwę.
Przy tej okazji warto dodać, że IPN w Rzeszowie
perowcom i milicjantom. Na największych prze- kierownik szkoły Władysław Woliński, wspaniali
śladowcach wykonano wyroki śmierci, w sumie nauczyciele Janina Coufal i Piotr Sikora, Jakub planuje w tym roku poszukiwanie szczątków ciała
kilkanaście. Według relacji byłego żołnierza NOW Białas (kilka lat więzienia), Józef Białas (zmarł W. Suskiego na cmentarzu w Rzeszowie – Pobitz Raniżowa - do 1947 r. w czasie nocy kolbuszow- od ran zadanych przez UB), Józef Szot (trzy razy nem. W związku z tym musi nastąpić rozkopascy ubowcy i milicjanci nie odważyli się wysta- więziony), Wawrzyniec Sączawa i Wawrzyniec Su- nie grobu jego matki (pochowanej na cmentarzu
wić nawet swojego nosa poza drzwi posterunków. ski – zasłużony sołtys, przewodniczący Komitetu w Mazurach) w celu pobrania materiału niezbędNa dniu czuli się panami. Chodzili po trzydziestu Budowy Kościoła wznoszonego podczas wojny, nego do określenia jego DNA. O poszukiwanie
aresztować pojedyncze osoby. Często wspierało ich następnie przewodn. Rady Parafialnej, zamordo- ciała (szczątków) Suskiego zwracało się do IPN
od kilkunastu do kilkudziesięciu enkawudzistów. wany w 1949 r. przez WUBP w Rzeszowie. Oprócz kilka osób, w tym ks. infułat J. Sondej i T. Szymczakiewicz.
Potem bataliony stacjonującego w Rzeszowie IV nich paru chłopaków należało do NOW.
Od kilku lat Narodowy Dzień Pamięci „ŻołniePułku KBW. Nie było nocy, żeby nie było słychać
Benedykt Popek
gdzieś z oddali strzelaniny. Należy wspomnieć,
że również nocami grasowały po okolicy zwykłe
bandy rabunkowe, zwalczane przez żołnierzy podziemia. Rzadko kiedy przez MO i UB.
Z podanej liczby około 200 wyklętych przez
komunistów naszych żołnierzy niezłomnych, ok.
20 % zostało zdradzonych i aresztowanych przez
UB i NKWD, lub MO. Byli przesłuchiwani, poniżani, torturowani przez tzw. „oficerów śledczych”
PUBP w Kolbuszowej, WUBP w Rzeszowie,
Informacji Wojskowej w Krakowie. Następnie
oskarżani przez stalinowskich upolitycznionych
prokuratorów wojskowych i skazywani przez stalinowskich upolitycznionych sędziów na wieloletnie więzienia. Wielu z nich zniszczono zdrowie,
fizyczne lub psychiczne. Niektórych zakatowano
w niewyjaśnionych okolicznościach zanim stanęli
przed sądem. Pocieszające jest, że ok. 80 % tutej- Zebrani słuchają wystąpienia pani B. Smolak na temat miejscowych niezłomnych. Fot. B. Popek
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NASZYM KOCHANYM PANIOM 8 MARCA 2021
Dzień Kobiet to święto co roku bogato obchodzone, które weszło mocno
w naszą tradycję. Bardzo konkuruje
z popularnymi gdzie indziej Walentynkami. W tym roku Miejski Dom
Kultury w Kolbuszowej przedstawił
propozycję kulturalną na to święto.
Dla ( niestety !!!) zamaskowanej
publiczności kobiecej wystąpiły
grupy artystyczne działające w kolbuszowskiej placówce. Na scenie zobaczyliśmy tancerki i wokalistki. Nie
zabrakło również kabaretu czterech
dojrzałych panów znanych z pracy
artystycznej w,, Teatrze Aleksandra
Fredry”. Na świąteczne wywołanie
swój zespół reaktywował ,,lodołamacz kobiecych serc” Roman Dublański - ekscentryczny, wieczny
chłopiec. O atrakcyjność koncertu
zadbały trzy niezwykle kompetentne instruktorki. Panie chreografki:
Magdalena Chlebek zespół tańca
współczesnego, Marzena Płaza grupy mażoret i prowadząca wokalistki
Katarzyna Liszcz Starzec. Zobaczyliśmy na scenie niezwykłą rewię
większych i mniejszych talentów
dziecięcych i młodzieżowych, ogrom
pracy instruktorek i wychowanków

oraz rodziców. Celowo zminimalizowaliśmy długość występów, aby dać
możliwość prezentacji wszystkim.
Misją takich, jak kolbuszowska instytucji kultury jest danie szansy rozwoju każdemu nawet najmniejszemu
,,talencikowi”, co też świetnie mogła
zobaczyć ograniczona do połowy sali
widownia oraz olbrzymia widownia
internetowa. Koncert zatytułowany
,,Naszym Kochanym Paniom z okazji
Dnia Kobiet” odbył się w przeddzień
kobiecego święta 7 marca 2021 roku.
Świetnie nawiązywał do tego rodzaju
wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym obiekcie (Sokolni, PDKu
i MDKu) z różnych okazji od 113 lat.
Zawsze były to wydarzenia z dużym
zaangażowaniem środowiska i miejscowych utalentowanych artystów.
Talentów, w które jak pokazał koncert w młodym i dojrzałym pokoleniu, Kolbuszowa i okolica nadal
obfituje. Do dawnych występów
literackich na dobrym poziomie kulturalnym nawiązał Ryszard Sziler
w montażu poetyckim. Z klasą wydeklamowanym przez niego i jeszcze
trzech innych, jakże różnorodnych
panów, Tomasza Koczura, Edmunda
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Dyłę i Mieczysława Skowrona. Tych
,,panów trzech” pamięta ze znakomitych kreacji sprzed roku publiczność
spektaklu ,,Bal” wyreżyserowanego
i napisanego przez Szilera. W finale
usłyszeliśmy prezent muzyczny, jaki
przygotował dla Pań Roman Dublański i Hulacy. Zespół niedawno się
reaktywował, a jego niezwykle twórczy lider już skomponował dwa nowe
utwory. Oprócz trzech dotychczasowych kompozycji, usłyszeliśmy dwie
nowe hitowe piosenki. Wokaliście
i gitarzyście towarzyszą w zespole
świetni instrumentaliści, klarnecista
Paweł Starzec, perkusista Andrzej
Serafin, akordeonista Adam Nowak,
gitarzysta Przemysław Przywara i gitarzysta basowy Dawid Klimkowski.

Zaledwie kilka prób wystarczyło,
aby grupa charyzmatycznego oryginała, jakim jest Dublański zagrała
profesjonalny koncert, jakże mocno
umiejscowiony w dobrym klimacie
autorskiej polskiej piosenki. Występ
na wskroś kolbuszowski z ciekawymi aranżacjami, solowymi popisami
instrumentalistów. Z widocznym
nadawaniem na przysłowiowej ,,jednej fali” przez wszystkich muzyków
Hulaków. Umocowane w realiach
kolbuszowskich piosenki Romana
chwytają za serce coraz większą
grupę fanek i fanów. Warunki pandemiczne zmusiły nas do małego
oszustwa telewizyjnego, dwa ostatnie
punkty programu nie były transmitowane na żywo, lecz nagrane w tym

Sukces
Zespołu
Ludowego
Górniacy

Zakończył się 49. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej. W Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych
wziął udział Zespół Ludowy Górniacy.
O nagrodę Grand Prix i Złotego Turonia rywalizowały najlepsze zespoły ludowe z różnych stron
kraju. W tym roku zaprezentowało się 38 grup
kolędniczych z województwa podkarpackiego,
małopolskiego, podlaskiego i śląskiego. Przegląd
odbył się online. Zespół z Kolbuszowej Górnej
zdobył trzecie miejsce i Brązową Rozetę Góralską.
Jury doceniło pokaz „Kolędy z Turoniem” o handlu
krową - turoniem pomiędzy Żydem i Dziadem.

samym dniu i wyemitowane bez poprawek. Życzymy wszystkim paniom
samych dobrych chwil i jak najwięk-

7

szej przyjemności z oglądania tego
koncertu, który cały czas jest dostępny na stronie mdkkolbuszowa.pl
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Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
Dyrektor Bogumiła Kosiorowska
ZAPRASZA
UL. DWORSKA 64 , 36-122 DZIKOWIEC | TEL. 17 7479029 | email- sckdzikowiec@op.pl
PUNKT.GALERIA@GMAILL.COM | KURATOR WYSTAWY KATARZYNA CESARZ

Galeria Punkt mieści się w Samorządowym Centrum Kultury w malowniczym Dworku Błotnickich w Dzikowcu. Dzięki uprzejmości Bogumiły Kosiorowskiej Dyrektor SCK, od stycznia 2021 r. rozpoczęła swoją działalność galeria na którą składa się dwie sale ekspozycyjne. Do tej pory w Galerii Punkt,
zobaczyliśmy prace i dzieła takich artystów jak : Marcina Lubery, Renaty Bebło i od 17 marca zapraszamy na wystawę prac Beaty Lulek.

STYCZEŃ-LUTY 2021
- MARCIN LUBERA
Urodzony 1983 roku. W latach 2004 – 2009
studiowałem na kierunku Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk Plastycznych, o specjalności
małe formy rzeźbiarskie (dyplom magistra sztuki
w pracowni prof. Henryka Sikory).
Jak sam mówi o sobie: Tworzę rysunki, obrazy,
rzeźby – instalacje, w których to główną ideą jest
geometria, prostota (prymitywizm), minimalizm,
konceptualizm. Odwołuje się w nich do natury
i człowieka. Prowadzę dialog z tworami, które
tworze, i które pomagają mi w rozmowie z moim
wewnętrznym Ja. W pracach przedstawiam świat
taki jak widzę, bez najmniejszych skrupułów opisuję moje przeżycia, problemy i radości. Tworząc
dany twór opisuje stan emocjonalny, w którym
właśnie się znajduje. Powstałe dzieło otrzymuje
fragment mojej duszy, jest jej odzwierciedleniem.
Struktura, która się w nim naradza to ubiór mojego ciała astralnego, pierwotnego ducha. I tak,
jak ja sam jestem realny, tak owe dzieła stają się
integralną częścią mnie. Opowiadam moją historię
kolorem, kształtem i fakturą. Opisuje moje spostrzeżenia oraz przeżycia. Twórczość wymaga nie
tylko ode mnie, ale również od widza tolerowania
wieloznaczności i tworzenia znaczeń na wielu
poziomach. Pozostawiam swobodę, wolność i niepewność w odbiorze mnie i mojej sztuki. Ukazuje,
iż istnieje wiele odpowiedzi na to samo pytanie.
Posługuje się paradoksem, sarkazmem, ironią. Za-

Beata Lulek

kompozycja zero - jedynkowa

Marcin

skakuje w nielogicznych skojarzeniach, pozostaje
w swobodnym stosunku do przedstawionych idei.
Prowokuje zjawiska pomiędzy rzeczywistością
zewnętrzną a wewnętrzną. Ten akt twórczy staje
się częścią świata rzeczywistego, a jednocześnie
pozostaje odrębnym nierealnym światem. Moja
twórczość wymaga ode mnie zabawy rzeczywistością, narzucenia sobie roli demiurga, który tworzy
warstwa po warstwie i kreuje materialny byt jakim
jest człowiek. (Marcin Lubera)
Prezentowana wystawa prac na przełomie stycznia
i lutego pt. ,, Lekcja Geometrii on line" była mi-

sternie przygotowywaną wystawą w zaciszu domowej pracowni. Marcin Lubera w swojej prostocie
budują świat barwnych kompozycji i reliefów,
można rzecz obraz światów równoległych. Płaskie
a zarazem trójwymiarowe kompozycje przenoszą
odbiorcę w transcendentalny świat, który jest, tuż
obok nas. Wielowymiarowość, pomimo uproszczeniom staje się realna w kontakcie z obrazami
Marcina.
Kompozycje malarsko - rzeźbiarskie Marcina Lubery są głosem w historii sztuki, młodego
pokolenia, które świadomie wyraża w dialogu ze

Świat wśród traw - Beata Lulek
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Stanisławem Drożdzem, Andrzejem Szewczykiem,
Ryszardem Winiarskim, Edwardem Krasińskim,
Jarosławem Kozłowskim i innymi. Marcina Lubera
w swoich dziełach podejmuje problemy malarskie,
których początki sięgają lat 60 XX w. konceptualizm, prymitywizm i minimalizm. Autor stawia
nas przed obrazem z odwiecznym pytaniem o abstrakt koloru oraz jego semantykę, który wprowadza
nas odbiorców, w realny bliski świat doznań a także
doświadczeń. Jednak pamiętać trzeba podziwiając obrazy Marcina, że jak dotąd problematyka
języka nie znalazła w świecie sztuki w przypadku konceptualistów jednoznacznych interpretacji
i sformułowań. Język artystyczny postrzegany jako
rzeczywistość, na gruncie której dochodzić można
do prawd, jak również przeciwnie: jako system odsyłających do siebie nawzajem znaczących, przemawiająca nieświadomość, ruch pragnienia, czy
też - przedstawienie idei, która sama w sobie jest
przedstawieniem rzeczy. Pytanie o język podmiotu
w dyskursie, a także negację jedynego właściwego
sensu. A zatem jak uznać pytanie o obecność i nieobecność, o miejsce podmiotu w dyskursie, a także
negację jedynego właściwego sensu... https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-konceptualna-w-polsce Na
te pytania można sobie odpowiedzieć odwiedzając
wystawę ,, Lekcja geometrii online". Obecnie jego
prace można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej w Kolbuszowej

LUTY-MARZEC - RENATA BEBŁO.
Urodziła się 1976 r. w Nowej Dębie. Jak sama
pisze w katalogu do swej wystawy: ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie,
następnie Małopolski Uniwersytet Ludowy oraz
Studia Pedagogiczne z animacją kultury w Rzeszowie. Od lat jestem związana z Gminą Majdan
Królewski, tu pracuję, mieszkam, rozwijam swoje
pasje i zainteresowania. Współpracuje z ludźmi,
którzy niejednokrotnie są inspiracją do wielu
działań. Efektem jest między innymi grupa Supeł
Art. która jednoczy wspaniałe talenty i charaktery.
(Renata Bebło)
W katalogu do wystawy można było przeczytać: Po
raz pierwszy mieliśmy okazję oglądać komplet prac
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malarskich artystki
Renaty Bebło podczas wystawy pt. ,,
IMPRESJE XXI
wieku " w Galerii Punkt. Warto
wspomnieć, że
Impresjonistyczne obrazy Renaty
Bebło, zanim ujrzą światło dzienne, przechodzą
nieustanną ewaluację. Jak sama
mówi, powstałe
dzieła dojrzewają
w zaciszu pracowni. ,,Dojrzałe" aby
na nie spojrzeć
z dystansu czasu Renata Bebło
przybierają ostateczna postać zaakceptowaną przez artystkę. Obrazy tętnią gamą ciepłych kolorów, fakturą powstałą
w wyniku czasu, która przybiera współczesną impresjonistyczną formę przenikając w emocjonalny
ekspresjonizm.
Malarstwo Renaty Bebło, jest świeżym autorskim tchnieniem XIX wiecznego malarstwa
impresjonistycznego, przez który przedziera się
modernizm i secesja przełomu wieku XX. Intuicyjny a zarazem ugruntowany warsztat światła
i cienia przywołuje obrazy Paula Cézanne i Moneta
w współczesnej odsłonie romantycznych, ogrodów, kwiatów, lasów i krajobrazów. W delikatnych
muśnięciach pędzla można odnaleźć wrażliwość
Olgi Boznańskiej. A jednak mimo tych skojarzeń
obrazy Renaty Bebło, są wyjątkowe i rozpoznawalne dla stylu i techniki artystki.

17 MARCA DO 8 KWIETNIA
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ ,, ŚWIAT
KOBIETY XXI WIEKU" BEATA LULEK
Bata Lulek pochodzi z Majdanu Królewskiego,
obecnie mieszka i tworzy w Nowej Dębie. Już
w dzieciństwie lubiła rysowanie i malowanie, co
w dorosłym życiu przeobraziło się w pasje i miłość do malowania. W 1990 roku ukończyłam
Uniwersytet Ludowy we Wzdowie (rękodzieło
artystyczne), gdzie swoje pierwsze kroki malarskie
stawiałam na zajęciach plastycznych pod okiem
znanego obecnie artysty malarza z Komańczy
Andrzeja Kijowskiego. Różne zawirowania życia
sprawiły, że na bardzo długie lata zapomniała o malowaniu. Jak mówi o sobie: Ponad pięć lat temu
obudziła się we mnie dawno zapomniana pasja,
która sprawiła, że świat nabrał cudownych kolorów i radości. Sprawili to, ludzie mnie otaczający,
którzy dostrzegli we mnie, to co piękne, ale gdzieś
ukryte przed światem.
Obecnie jak sama pisze w katalogu do wystawy
pt. ,, Świat kobiety XXI" jej obrazy są tworzone
z ogromną pasją jaką oddaje się malarstwu. Możliwość przenoszenia przyrody i jej ulotnych chwil
na płótno są moim sposobem na życie-przynosi
mi to wiele radości. Artystka pisze, że: szuka inspiracji w otaczającym świecie, przede wszystkim

Dmuchawiec Renaty Bebło
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w przyrodzie, intrygują ją przemijające pory roku.
Jej motto: "Można wymalować szum wody i drzew,
gór szczyty, zapach kwiatów, miłość, właściwie
wszystko lecz by je zobaczyć oczyma, serce trzeba
wypełnić radością".
Beata Lulek związana z grupą artystyczną Supeł
Ar, działającą przy GOK w Majdanie Królewskim.
( Beata Lulek)
Po raz pierwszy mamy okazję oglądać komplet
prac malarskich artystki Beaty Lulek podczas wystawy pt. ,, Świat kobiety XXI w." w Galerii Punkt,
w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu.
,,Świat kobiety XXI wieku" według Beaty Lulek, to świat subtelnych a zarazem odważnych
wypowiedzi malarskich na granicy stylów impresjonizmu i surrealizmu z początku XX wieku.
Obrazy Beaty powstają po analizie wielu pięknych
obrazów i fotografii, z których czerpie inspiracje.
Podglądnięte w gąszczu wirtualnych obrazów,
przetworzone zostają na obrazy pełne refleksji,
poprzez format i indywidualne pociągnięcie pędzla. Postaci i krajobrazy rodzą się w nowej rzeczywistości, którą przeżywa artystka. Obrazy Beaty
Lulek inspirują poetów do pisania wierszy. Te zaś
wpisują się w obrazy malarki. Realistyczne obrazy
kwiatów, łąk przeplatają się z postaciami w wirującym ruchu lub zastygłe w surrealistycznym bezruchu. W obrazach artystki można odnaleźć świat
z obrazów Marca Chagalla, gdzie dominuje żywa
kolorystyka, nastrój fantastyczności, naruszona
proporcja i często wykrzywiona postać. Gestykulacja postaci wymalowanych na obrazach Beaty
Lulek, posiadają energie postaci z obrazów Edgara
Degasa. Autorka podobnie jak mistrz posługuje
się rozmytymi plamami barwnymi o zatartych
granicach oraz łagodną kreską. Malarstwo Beaty
Lulek, jest doskonałym przykładem świata kobiety
XXI wieku. Kobiety, która z otoczenia zimnego
cyberświata potrafi wymalować i przetransponować na obraz: poezję, refleksję nad życiem,
człowiekiem a także marzenia senne. Wrażliwa,
delikatna kontynuuje malarstwo, wypływające
z marzeń sennych i radości życia
Kurator wystawy Katarzyna Cesarz
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110 rocznica urodzin Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ 1911-2021

Jedną z najpiękniejszych kart ewangelizacji Afryki zapisał kard. Adam Kozłowiecki SJ. Urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie
Komorowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiańskiej. Jako dziecko uczył się w domu, a następnie rodzice wysłali go do znanego
jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowawczego w Chyrowie (1921-1925). Jednak, gdy powiedział ojcu, że chce wstąpić do jezuitów,
ten natychmiast przeniósł go do Poznania. Tutaj uczęszczał do ostatnich klas gimnazjum i zdał maturę. Młody Adam nie zrezygnował
jednak z powołania zakonnego. Wbrew woli rodziców, w 1929 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. Studiował
filozofię w Krakowie (1931-1933), a potem teologię w Lublinie (1934-1938). W Lublinie został wyświęcony na kapłana 24 czerwca
1937 r. Po odbyciu tzw. trzeciej probacji we Lwowie (1938-39) władze zakonne skierowały go do pracy w Chyrowie.
Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do
Krakowa. 10 listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo w kolegium jezuitów wraz z 24
współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu
na Montelupich, potem w Wiśniczu. W czerwcu
1940 r. przewieziono go obozu koncentracyjnego
Auschwitz (numer obozowy 1006). Po sześciu
miesiącach pobytu został wysłany do Dachau. Więzień obozu koncentracyjnego ocalał i doczekał
wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie 29
kwietnia 1945 r. Doświadczenia obozowe opisał
potem w książce „Ucisk i strapienie”. Pamiętnik
więźnia 1939-1945. Wspominając życie obozowe,
ks. Adam Kozłowiecki napisał: „W Auschwitz
i Dachau przekonałem się, że nienawiść jest rzeczą nie tylko zbrodniczą, ale także bezsensowną. Właśnie tutaj, w tych nieludzkich warunkach
obozu koncentracyjnego, uświadomiłem sobie tę
głęboką prawdę, ze każdy człowiek jest moim
bratem, ponieważ jesteśmy dziećmi jednego i tego
samego Ojca – Pana Boga. Tu nauczyłem się mieć
w nienawiści nienawiść i samemu bronić się przed
nienawiścią do kogokolwiek, nawet do mego brata
w mundurze, który mnie nienawidził i męczył”.
Takiemu podejściu do życia pozostał wierny do
końca, zwłaszcza w Afryce, gdzie stanowczo przeciwstawił się rasizmowi.
Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, gdzie
15 sierpnia 1945 r. złożył ostatnie śluby zakonne,
a następnie w odpowiedzi na apel przełożonych
zgłosił się na wyjazd wraz z innymi jezuitami, również więźniami Dachau, do polskiej misji w Rodezji. Najpierw został kierownikiem szkół misji
Kasisi, co wiązało się z rozwiązywaniem kłopotów
finansowych, a następnie kapelanem centrum szkolenia inteligencji dla Rodezji Północnej.
Do misji należało 30 szkół do których niekiedy
można było dotrzeć pieszo lub rowerem. Jego miły
sposób bycia, serdeczność i komunikatywność
zjednały miejscową ludność i ułatwiły pracę misyjną. Wszędzie przyjmowano go życzliwie. Nauczył
się zwyczajów Zambijczyków i zaakceptował ich
mentalność. Mówił: „Żeby zacząć rozmowę, trzeba było najpierw słuchaczy rozbawić, zyskać ich
sympatię, a dopiero potem można podejmować
poważne tematy. Nie można zacząć rozmowy prosto z mostu”.

Arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim,1970 rok
Ks. Adam nie miał teoretycznego przygotowania misyjnego, ale doskonale sobie radził. Dzięki
pomocy Afrykańczyków nauczył się języka lenje
i gorliwie podejmował różne prace na misji. Dużo
wędrował odwiedzając wioski należące do misji.
Żył „na walizkach”.
Ks. Adam został także dyrektorem Apostolstwa
Modlitwy. Głosił kazania, rekolekcje, przygotowywał wiernych do przyjęcia sakramentów świętych.
Zorganizował bibliotekę. Nie unikał pracy fizycznej. Trudności i kłopoty, zwłaszcza finansowe zawierzał ufnie św. Józefowi.
Kiedy misja rodezyjska została podniesiona do
rangi wikariatu apostolskiego, ks. Adam Kozłowiecki został mianowany administratorem apostolskim. „Zwiększyła mi się tylko liczba kłopotów,
bo zamiast dbać o Kasisi musiałem dbać o całą
dzisiejszą archidiecezję. Trzeba było budować
szkoły, szpitale, kościoły, seminarium – wszystko. Nie było ludzi, sprzętu, pieniędzy, dosłownie
niczego” – wspomina.

W 1955 r. ks. Adam Kozłowiecki przyjął sakrę biskupią. W ostatnim wywiadzie, jaki udzielił wspominał ten fakt: „Miałem świetne kwalifikacje, by
być biskupem: żadnego przygotowania i sześć lat
kryminału”. Podczas jego posługi biskupiej miał
miejsce szybki rozwój misji. Wiele budowano,
zakładano szpitale i sprowadzono wiele żeńskich
i męskich zgromadzeń zakonnych. Ludzie, którzy
poznali misjonarza z Polski pozostawali pod urokiem jego osobowości, prostoty, a także poczucia
humoru. Ta nominacja nie zmieniła go, gdyż uważał, ze rola biskupów jest rolą służebną.
W 1959 r. Jan XXIII mianował go arcybiskupem
Lusaki. Jednocześnie został przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Zambii. Odegrał też dużą
rolę w okresie uzyskiwania przez Zambię pełnej
suwerenności, którą uzyskała 24 października 1964
r. Arcybiskup Lusaki ma wielkie zasługi dla tworzenia struktur Kościoła w Zambii. Słynął z walki
z rasizmem oraz popierał dążenia wolnościowe
narodu zambijskiego. Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambijczycy, uważali go za «swojego»
i bardzo szanowali. Władze Zambii uhonorowały
go najwyższymi orderami.
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Ks. abp Kozłowiecki był wrażliwy na kwestię
nędzy i niesprawiedliwości społecznej. Pomagał
osobiście i organizował pomoc dla ubogich. Walczył z głodem i niedożywieniem. Opiekował się
chorymi. Szczególną troską otaczał ubogą młodzież starając się zapewnić jej możliwość zdobycia
wykształcenia. Sam żył skromnie, gdyż rozdawał
wszystko, co posiadał biednym.
W maju 1969 r. abp Adam Kozłowiecki poprosił
o zwolnienie z obowiązków arcybiskupa Lusaki
i powierzenie ich rodowitemu Zambijczykowi.
Wrócił na placówki misyjne jako duszpasterz. Cieszył się, że może być blisko ludzi. Najpierw pracował w Chikuni, potem przez 18 lat w bardzo trudnej
misji w Chingombe, a od 1989 r. był kapelanem

przegląd KOLBUSZOWSKI
szkoły średniej i proboszczem w Mulungushi. 15
lat opiekował się parafią Mpunde pomagając ks.
Janowi Krzysztoniowi. Mimo podeszłego wieku
był pełen sił i prowadził aktywne duszpasterstwo:
bierzmował, głosił kazania i prowadził rekolekcje,
udzielał sakramentów św.
W latach 1970-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych w Zambii.
W uznaniu zasług arcybiskupa seniora dla misji Jan
Paweł II kreował go kardynałem 21 lutego 1998 r.
Kard. Kozłowiecki pozostał do końca życia wierny prostocie, skromności i ubóstwu. Był bardzo
pracowity. Mieszkając w buszu prowadził szeroką
korespondencję ze światem. Jedynym źródłem
informacji było dla niego radio.

11
Zmarł 28 września 2007 r. w szpitalu w Lusace, po 61 letniej posłudze w Zambii, przeżywszy
w kapłaństwie 70 lat. Uroczysty pogrzeb odbył
się 5 października w Lusace. Pochowano go przy
katedrze p.w. Dzieciątka Jezus
http://www.misje.pl/czytelnia-misyjna-21712/
niezwykli-misjonarze-21625/kard-adam-kozlowiecki-sj-21630.

Kustosz Muzeum
Katarzyna Cesarz
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Odznaczenia państwowe wręczone

W dniu 16 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
nadanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia przyznane zostały w ubiegłym roku z okazji obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Krzyż Zasługi otrzymali mieszkańcy oraz samorządowcy Gminy Kolbuszowa za
działalność na rzecz społeczności lokalnej, a Medale za Długoletnią Służbę zasłużeni pracownicy Urzędu Miejskiego.
Odznaczenia państwowe wręczyła
Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba złożył serdeczne gratulacje
uhonorowanym.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI:
• Olszowy Janina

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bochniarz Barbara
Cacaj Maria
Chodorowska Zenona
Długosz Stanisław
Fryc Józef
Mazur Jarosław
Miazga Stanisław
Niezgoda Aleksandra
Płoch Bronisław
Rumak Stanisław
Selwa Marian
Skowron Ryszard
Wilk Krzysztof
Wójcicka Ewa

• Wrona Jerzy
• Zuber Stanisław

ZŁOTY MEDAL ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• Cieśla Jacek
• Dąbek Irena

• Dudek Elżbieta
• Pietruszka- Rząsa Czesława

SREBRNY MEDAL ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• Gul-Czachor Ewa
• Matejek Krzysztof
• Mroczek Jacek

• Rusin Lucyna
• Wyczawska- Kiwak Iwona
• Wyka Lucyna

BRĄZOWY MEDAL ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
• Woźniak Monika

Wypełniamy serce po raz piąty
Kolbuszowskie „serce”
po raz kolejny wypełniło się
plastikowymi
nakrętkami.
Czterokrotnie zapełniony pojemnik to efekt ponad miesięcznej akcji. Mieszkańcy
chętnie pomagają w zbiórce
pieniędzy na rehabilitację Julki z Domatkowa dbając przy
tym o środowisko.

Do pojemnika można oddawać
wszystkie rodzaje plastikowych na-

krętek- 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).
Przypominamy, że podobne pojemniki zamontowane zostały przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny
Zakątek” przy ul. Jana Pawła II i ul.
Handlowej.

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 330

13

Kolbuszowscy lekkoatleci z medalami

We wtorek, 9 marca w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej Burmistrz Jan Zuba i Skarbnik Jacek Mroczek spotkali się z podopieczną Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tiki Taka” Magdaleną Niemczyk oraz trenerem Bogdanem Karkutem. Burmistrz
pogratulował młodej zawodniczce znakomitych osiągnieć oraz podziękował za godne reprezentowanie gminy podczas ostatnich
rozgrywek w Toruniu. Z Halowych Mistrzostw Polski, które odbyły się w lutym br. Magda przywiozła dwa srebrne medale na dystansie 60 i 200 m, zdobywając tym samym już dziewiąty medal rangi Mistrzostw Polski.
Zawodnicy UKS Tiki Taka w ostatnich miesiącach uczestniczyli również w zawodach w Mielcu
i Spale, w których wywalczyli medale, wyróżnienia i poprawiali swoje rekordy życiowe. Ciężkie
treningi, pasja i wytrwałość reprezentantów klubu
przynoszą rezultaty. Kolbuszowscy lekkoatleci pomimo wielu obowiązków w pełni oddają się swojej
pasji. Ich praca pod okiem trenerów procentuje nie
tylko znakomitymi występami sportowymi i sukcesami klubu, ale przyczynia się także do promocji
miasta i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży.
Przed zawodnikami kolejne zmagania. W kwietniu
zaprezentują się na Międzywojewódzkich Mistrzostwach U16 w biegach przełajowych w Tarnowie
oraz na Mistrzostwach Polski w biegu górskim
w stylu anglosaskim (U16 U18 U20 S) w Bielsku
Białej.
Trzymamy kciuki i życzymy Wam kolejnych sukcesów!

Uwaga rolnicy - wnioski o dopłaty bezpośrednie
należy składać tylko przez Internet
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 2021 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich mogą być składane wyłącznie poprzez aplikację eWniosekPlus na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl. W latach
2018-2020 rolnicy zamiast wniosku o przyznanie
płatności na dany rok mogli składać oświadczenie,
potwierdzające brak zmian w stosunku do poprzedniego roku. Od 2021 roku nie można już złożyć takiego oświadczenia, nie można też złożyć wniosku
w wersji papierowej. W związku z powyższym od
roku 2021 do rolników nie jest przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem
graficznym w wersji papierowej.
W przypadku, gdy rolnik nie jest w stanie samodzielnie wypełnić i wysłać wniosku może skorzystać z odpłatnej pomocy świadczonej przez
pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej (ul. Kolejowa
10 – I piętro budynku „Solbet”). W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy się kontaktować
z pracownikami PODR pod następującymi numerami telefonów:

• tel. (17) 2271799 – dla rolników z terenu powiatu
• tel. 723 977 315 – dla rolników z terenu powiatu
• tel. 723 977 386 – dla rolników z gminy Majdan
Królewski
• tel. 723 977 387 – dla rolników z gminy Niwiska
• tel. 723 977 389 – dla rolników z gminy Raniżów
• tel. 723 977 419 – dla rolników z gminy Kolbuszowa,
• tel. 723 977 512 – dla rolników z gminy Dzikowiec
• tel. 723 977 532 – dla rolników z gminy Cmolas
Przed wypełnieniem wniosku rolnik powinien
przygotować sobie login i hasło dostępowe do
aplikacji eWniosekPlus.
Jeżeli rolnik zapomniał hasła lub go nie posiada
powinien przygotować sobie:
• numer producenta (login) - jest to 9-cio cyfrowy
numer identyfikacyjny producenta nadany
przez ARiMR;
• 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego - chodzi
o 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego
do ARiMR

• wypłacona kwota - kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego
w roku 2020.
Dla rolników, którzy nie posiadają dostępu do
Internetu, w ramach pomocy technicznej udostępnione zostanie również stanowisko komputerowe
w Kolbuszowskim Biurze Powiatowym ARiMR
(konieczność posiadania telefonu komórkowego).
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się
w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.
W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada
w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia
17 maja 2021 r. Wniosek może być także złożony
w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie
składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r.,
jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości
1% należnej kwoty płatności.
Zachęcamy, aby nie czekać ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności na koniec terminu.
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Konkurs literacki
„Spadkobiercy Janka
Bytnara- „Rudego”

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej razem z Regionalną Fundacją Rozwoju
„Serce” zapraszają do udziału w literackim konkursie powiatowym pn. „Spadkobiercy
Janka Bytnara- „Rudego” adresowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego.
Praca konkursowa może przybrać dowolną formę
literacką: opowiadania, wywiadu, wspomnienia,
listu itp. Maksymalna objętość pracy to 3600 znaków (ze spacjami).
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekreta-

riatu Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej
do dnia 23 kwietnia 2021 r.
Regulamin konkursu na stronie: https://lokolbuszowa.edupage.org/.

Wystawa
malarstwa
„Geometria
myśli”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zaprasza na swój kanał na YouTube,
gdzie można obejrzeć filmik poświęcony wystawie
malarstwa Marcina Lubery pn. „Geometria myśli”.
Artysta opowiada o filozofii abstrakcji geometrycznej oraz o procesie tworzenia.
Kanał You Tube: Biblioteka Kolbuszowa.

Budowa ogrodu spacerowego
przy ul. Narutowicza
Alejki spacerowe, altana, nowe nasadzenia – rozpoczęto budowę ogrodu przy
ul. Narutowicza w Kolbuszowej. Będzie to
kolejne miejsce wypoczynku. Prowadzone
obecnie prace polegają na porządkowaniu
terenu. Ogród powstaje w ramach budowy
Dziennego Domu Seniora.

Teren między plebanią a ul. Narutowicza zostanie
zagospodarowany - znajdzie się tam część rekreacyjna z zielenią i miejscami do odpoczynku oraz
część integracyjna. Wybudowana zostanie altana
ogrodowa. Zadaszenie z miejscem na grill, stoły
i ławki będzie służyło do spotkań integracyjnych
dla seniorów i mieszkańców Kolbuszowej. Do
ogrodu wypoczynkowego wykonane zostaną schody terenowe wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Powstaną alejki spacerowe z ławkami
oraz nowym oświetleniem.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Ul. Handlowa ma wykonawcę

W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca przebudowy ul. Handlowej
w Kolbuszowej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Eurovia Polska S.A z Kobierzyc. Wartość zadania wyniesie ponad 1,8 mln zł. Na jego
realizację otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.
Przypominamy, że zakres inwestycji obejmuje

przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej, remont nawierzchni
asfaltowej jezdni, przebudowę miejsc parkingowych, chodnika oraz zjazdów do działek przyległych. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie montaż
oświetlenia ulicznego.
Wkrótce podpisanie umowy.

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.

Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczący rozbudowy oraz
modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej- etap I. W ramach zadania przebudowane zostaną budynki, wykonany drugi ciąg technologiczny
oraz zagospodarowany teren.
To znaczące przedsięwzięcie dla Gminy Kolbuszowa. Planowana inwestycja dostosuje istniejącą
oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków
komunalnych. Zwiększy przepustowość ścieków
z 3600 m3 do 5500 m3/d, pozwoli na wydajniejszą
pracę oraz zapobiegnie ewentualnym awariom.

Modernizacja poza czynnikami ekologicznymi zapewni również możliwość rozbudowy kanalizacji.
Inwestycja ma być realizowana w latach 20212022. Na jej przeprowadzenie gmina otrzymała
10 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

■ 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 najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
■ 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.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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Prace przy budowie domu seniora

W centrum miasta powstaje placówka dla starszych osób. Budowa Dziennego Domu to jedna z inwestycji w ramach rewitalizacji Kolbuszowej. Prace postępują. Na budynku jest już wykonana konstrukcja dachowa. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej,
ocieplenia i elewacji. Wewnątrz budowane są ścianki działowe.
Przy obiekcie trwają prace związane z budową
altany ogrodowej i deptaków na placu pomiędzy
plebanią, a ul. Narutowicza.
Głównym celem ośrodka będzie aktywizowanie

społeczne seniorów oraz zapewnienie im
odpowiednich warunków opieki. Z zajęć w domu
seniora skorzysta 30 osób.
Koszt zadania to ponad 3,2 mln zł. Na inwestycję

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.

Po zakończeniu inwestycji będzie
nowocześnie i komfortowo

Cały czas trwają prace przy przebudowie dworca w Kolbuszowej. Zmodernizowane i spełniające standardy obsługi podróżnych centrum przesiadkowe zostanie oddane do użytku na początku przyszłego roku. Obiekt będzie w pełni przystosowany do
obsługi osób niepełnosprawnych, osób starszych i osób podróżujących z dziećmi.
Pokrycie dachu budynku jest już prawie gotowe.
Wewnątrz prowadzone są prace instalacyjne oraz
budowane są ścianki działowe. Na placu dworcowym wykonywane jest odwodnienie. Kolejnym
etapem robót będzie montaż stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku oraz budowa stalowej
konstrukcji zadaszenia przystanków autobusowych
i placu manewrowego.
Przypominamy, że zakres inwestycji obejmuje
gruntowną przebudowę budynku, budowę zadaszenia nad przystankami i placem manewrowym

oraz przebudowę placu dworcowego. Otoczenie
obiektu zostanie wyposażone w elementy małej
architektury i zieleni. Pojawią się nowe miejsca
parkingowe i stojaki na rowery. Powstanie także
nowe oświetlenie.
Metamorfozie ulegnie wnętrze budynku, które
zyska nowe funkcje. Dla podróżnych zostaną udostępnione: poczekalnia, toalety, pokój dla matki
z dzieckiem, mini bar, biuro podróży, biletomat.
Zaplanowano również część usługową- świetlicę
dla młodzieży z punktem bibliotecznym i punkt

informacji turystycznej oraz część administracyjną dla obsługi mieszkańców, w której znajdą się
pomieszczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziba straży miejskiej, centrum
monitoringu miejskiego, a także pomieszczenia
dla organizacji pożytku publicznego, Warsztatów
Terapii Zajęciowej i pomieszczenia techniczne.
Realizacja zadania dofinansowywana jest ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
i Regionalnego Programu Operacyjnego.
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523
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Akredytacja Erasmusa dla Zespołu Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Akredytacja to jedno z najważniejszych wyróżnień i rodzaj „biletu wstępu do programu Erasmus+”. - Dzięki temu tytułowi
dołączyliśmy do prestiżowego grona szkół, które realizują zagraniczne staże zawodowe na wysokim poziomie - zaznacza Zbigniew
Bogacz, dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni.
- Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy to wyróżnienie, co tylko nas
formalnie utwierdziło, że jako
szkoła spełniamy określone wymogi i zapewniamy naszym uczniom
wysokiej jakości poziom kształcenia zawodowego – mówi dyrektor. - Stale rozwijamy się, aby być
nowoczesną szkołą XXI wieku.
Wzbogacając ofertę w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego
opracowaliśmy wysokiej jakości plan
realizacji tych działań - dodaje.

z instytucjami, szkołami, zakładami
pracy na terenie Unii Europejskiej.
- Dzięki akredytacji mamy dostęp do
uzyskania dofinansowania w ramach
mobilności uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Mamy gwarancję, że sama
procedura wnioskowania o projekt
będzie przebiegać w uproszczonej
formie i każdy złożony projekt będzie zatwierdzony do realizacji przez
Narodową Agencję w Warszawie –
wyjaśnia Zbigniew Bogacz.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE
ZE SOBĄ AKREDYTACJA
ERASMUSA?

UNIJNE WSPARCIE

Po pierwsze szkoła może liczyć na
coroczne wsparcie finansowe. Po
drugie stabilny dostęp do finansowania umożliwi ciągłe podnoszenie jakości nauczania. Kolejna korzyść to:
skuteczne nawiązywanie współpracy

ZSAE w Weryni skutecznie sięga
po unijne wsparcie. Obecnie w placówce realizowane są trzy projekty
zagraniczne:
Nasza szkoła Twoją szansą na sukces (39 uczniów, 3-tygodniowe staże,
Hiszpania),
Europejskie praktyki zawodowe

Uczniowie w ZSAE w Weryni mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.
(49 uczniów, 3-tygodniowe staże,
Irlandia, Niemcy, Włochy),
Food Redefined (Nowa definicja
żywienia) (24 uczniów, Francja Portugalia, Chorwacja)

Łącznie na realizację tych projektów szkoła ma do dyspozycji 334 957
euro tj. około 1 506 161 zł.
Opr. B. Żarkowska

Czego dziecko szuka w Internecie?

Z badań wynika, że ponad połowa (54,4%) młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie. Niemal co trzeci
(31,8%) widział w sieci rzeczywiste sceny okrucieństwa i przemocy, zaś co czwarty – treści dotyczące sposobów samookaleczania (26,1%).
W dzisiejszym świecie sieć internetowa jest już nieodłącznym elementem
życia każdego młodego człowieka.
Lekcje on-line, szkolenia, warsztaty,
kursy czy nawet zwykłe „rozmowy”
ze znajomymi z wykorzystaniem komunikatorów internetowych stały się
codziennością.

SPRAWA DLA
PSYCHOLOGÓW…
Używanie internetu to również
przedmiot ożywionej dyskusji naukowej pośród psychologów, pedagogów, psychiatrów, socjologów i innych uczonych oraz licznych badań
w tym obszarze. Jedno z nich zostało
zrealizowane przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę.

CO SIĘ KRYJE W SIECI?
Projekt polegał na przebadaniu losowej grupy uczniów w wieku 12-17
lat, grona pedagogicznego oraz rad
rodziców. Trwało ono od marca do
czerwca 2019 r. W sumie zweryfikowano 1017 ankiet. Sonda dała odpowiedź na pytanie z jakimi treściami,
najczęściej, młodzi ludzie spotykają

się w sieci oraz pokazała co młodzież
w Internecie robi każdego dnia.

NIE TYLKO PRZEMOC
Najważniejsze wyniki z badań wskazują, że ponad połowa (54,4%) młodych ludzi miała kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie.
Niemal co trzeci (31,8%) widział
w sieci rzeczywiste sceny okrucieństwa i przemocy, zaś co czwarty
– treści dotyczące sposobów samookaleczania (26,1%), materiały
pornograficzne (25,2%) lub zachęcające do obrażania innych czy dyskryminujące (23,9%). Nieco mniej
osób napotkało na treści propagujące zaburzenia odżywania (19%) lub
prezentujące sposoby popełniania
samobójstwa (15,8%). Najrzadziej
młodzi ludzie spotykali się z materiałami zachęcającymi do używania
narkotyków (8,0%).

FILM, MUZYKA I ROZMOWY
Badanie umożliwiło również określenie, co młodzi ludzie robią
w Internecie każdego dnia. Przede
wszystkim kontaktują się ze zna-

jomymi (81,1%), oglądają filmiki
(71,9%), słuchają muzyki (71,4%)
i przeglądają portale społecznościowe (67,0%). Mniej więcej dwa razy
mniej badanych ogląda filmy i seriale
(38,6%), śmieszne zdjęcia lub obrazki (29,2%) czy gra w gry wieloosobowe (28,7%). Jedynie 26,9% nastolatków szuka informacji potrzebnych
do odrobienia pracy domowej, gra
w gry dla jednego gracza (21,7%) czy
poszukuje informacji na temat zainteresowań (21,7%). Te ostatnie aktywności więcej badanych wykonuje nie
codziennie, ale raz w tygodniu, czy
kilka razy na miesiąc.

SMARTFON PIONIEREM
Niemal wszystkie nastolatki (97,1%)
korzystają z internetu za pomocą
smartfonów lub telefonów komórkowych, zaś 76,5% używa do tego
laptopów. Mniej więcej czterech na
10 młodych ludzi korzysta z komputera stacjonarnego (45,7%), konsoli do gier – np. Xbox, PlayStation
(42,3%) i tabletu (36,1%). Najmniej
badanych korzysta ze smartwatchów
(6,9%) i przenośnych konsoli do gier.

CIEKAWE REKOMENDACJE
W publikacjach poświęconych Problematycznemu Używaniu Internetu
zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia profilaktyki adresowanej
do uczniów, rodziców oraz całego
środowiska szkolnego i lokalnego.
Wypracowane zostały ciekawe rekomendacje, z którymi warto się
zapoznać, aby móc skuteczniej podejmować działania w tym zakresie.
Rekomendacje obszernie pisane
zostały na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej: http://www.poradnia.kolbuszowa.pl.
Autorkami raportu z badań są:
Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Patrycja Skoneczna
Konsultacje i rekomendacje: dr
hab. Jacek Pyżalski, Agnieszka
Nawarenko, dr Szymon Wójcik
Raport z badań dostępny jest na
stronie: https://www.gov.pl/web/
edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu
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O bezpieczeństwie podczas Sesji

W czwartek, 25 lutego, radni Rady Powiatu w Kolbuszowej, wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
Z informacji przedstawionej przez komendanta
bryg. Jacka Nitę wynika, że kolbuszowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza liczy 36 funkcjonariuszy
wraz z dowódcą i zastępcą dowódcy (są to dane
za 2020 rok).

SZEROKI ZAKRES
Zakres działań kolbuszowskiej PSP jest bardzo
szeroki. Strażacy m.in. czuwają nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. W tym celu
przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze. W 2020 r., z uwagi na epidemię COVID-19
ograniczali się tylko do niezbędnych kontroli, których w sumie przeprowadzili 62. Zajmowali się
także upowszechnianiem problematyki ochrony
ludności, aktualizacją planu ratowniczego powiatu oraz procedur ratowniczych. Przeprowadzano
ćwiczenia dla Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ub. roku do tego systemu dołączyła kolejna jednostka OSP, tym razem
z Kupna. W sumie w struktury KSRG włączonych
jest obecnie 17 jednostek OSP.
Przede wszystkim jednak kolbuszowscy strażacy uczestniczyli w licznych zdarzeniach, do
których byli wzywani. W ubiegłym roku, łącznie
PSP w Kolbuszowej, odnotowała 672 zdarzenia,
z czego: 189 to były pożary, 546 – miejscowe zagrożenia i 27 to alarmy fałszywe. Dla porównania
w 2019 roku ogółem zdarzeń odnotowano 1003,
z czego: 210 stanowiły pożary, 770 – miejscowe
zagrożenia i 23 – alarmy fałszywe.

BEZPIECZNY POWIAT
Z kolei insp. Stanisław Babula poinformował, że

powiat kolbuszowski w dalszym ciągu mieści się
w grupie bezpieczniejszych regionów na terenie
Podkarpacia, gdzie na 10 tys. mieszkańców przypada średnio 97,45 przestępstw (przy średniej wojewódzkiej, która wynosi 153,45).

liczba przestępstw stwierdzonych. Pomimo mniejszej o 20 procent liczby zdarzeń odnotowano niestety większą o 6 osób liczbę ofiar śmiertelnych.
W porównaniu do 2019 r. wrosła również liczba
zgłoszonych interwencji.

KONTROLE

UDANA WSPÓŁPRACA

Jeśli chodzi o działalność za 2020 rok, to policjanci
w ubiegłym roku, w dużej mierze, angażowali
się w wykonywanie dodatkowych zadań związanych m.in. z kontrolą osób przebywających na
kwarantannach domowych. Tego typu czynności
wykonano wobec 9065 osób. W 2020 r. odnotowano mniejszą niż w roku poprzednim liczbę
przeprowadzonych postępowań, wzrosła natomiast

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podziękował
wszystkim funkcjonariuszom PSP oraz KPP za
trudną i odpowiedzialną pracę. Zaznaczył, że służba, szczególnie w obecnych czasach, jest szczególnie ciężka. - Jeszcze raz dziękuję za bardzo dobrą
współpracę – podkreślił szef powiatu.
Barbara Żarkowska

Powiat Kolbuszowski stawia
na kształcenie zawodowe

Prawie dwa miliony złotych – to wartość projektu, w jakim uczestniczy Zespół Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz Zespół
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Wkład własny Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w tym przedsięwzięciu wynosi 186 900 zł.
Projekt pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na
kształcenie zawodowe” realizowany będzie w roku
szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023. W sumie
jego wartość opiewa dokładnie na kwotę wynoszącą 1 868 867 zł.
Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim, jego dostosowanie do potrzeb rynku
pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
zawodowych.
Jeśli chodzi o Zespół Szkół Technicznych, to

w ramach tego projektu zaplanowano następujące
działania:
- wyposażenie pracowni dla kierunku kształcenia
technik elektryk (przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego)
- studia podyplomowe z zakresu programowania
dla dwóch nauczycieli kierunku technik programista,
- szkolenia mające na celu doskonalenie kompetencji w zakresie nauczania w formie e-learningu
(zdalnego) z wykorzystaniem e-podręczników/e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS
- szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic,
w tym: szkolenie elektryczno-energetyczne do 1

kVE wraz z egzaminem SEP – technik elektryk/
mechatronik; kurs wózka widłowego wraz z egzaminem UDT ‒ technik logistyk
- wakacyjne staże zawodowe u pracodawców dla
160 uczniów/uczennic.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX
Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Rekrutacja
uczestników rozpocznie się we wrześniu 2021 r.
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Inwestują w młodzież i rozwój szkoły

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, podobnie jak Zespół Szkół Technicznych z Kolbuszowej, przystąpił
do realizacji projektu pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje szereg
ciekawych działań.
Przypomnijmy. Dwie szkoły zawodowe w powiecie kolbuszowskim, tj. ZSAE w Weryni i ZST
w Kolbuszowej, w nowym roku szkolnym, realizować będą unijny projekt wart prawie dwa
miliony złotych. Fundusze pozwolą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszym
powiecie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkół zawodowych.

W ZSAE W WERYNI, W RAMACH TEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA, PLANUJE SIĘ:
- doposażenie pracowni gastronomicznej, z której
korzystają uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia-w zawodzie kucharz oraz uczniowie technikumw zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Do pracowni dokupione zostaną stoły
robocze na kółkach ze stali nierdzewnej, urządzenia wielofunkcyjne do rozdrabniania surowców,
piec konwekcyjny oraz drobny sprzęt, który podczas częstej eksploatacji ulega zniszczeniu. - Najbardziej zależy nam na możliwości zakupu urządzenia do gotowania sous-vide wraz z pakowarką
próżniową, gdyż jest to najlepszy sposób obróbki

termicznej, pozwalający w pełni przygotowywać
potrawy pełnowartościowe, dietetyczne – wyjaśnia
Zbigniew Bogacz, dyrektor ZSAE w Weryni.
- doposażenie pracowni do obsługi konsumenta
dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. - Zależy
nam na profesjonalnym przygotowaniu uczniów
do wykonywania zadań, związanych z obsługą
gości. W tym celu zaplanowaliśmy zakup wózka
do flambirowania (stosowanego w serwisie angielskim), wózek do room serwisu, elementy zastawy
stołowej, bielizny stołowej jak również niezbędny
sprzęt do organizowania usług cateringowych –
wymienia dyrektor. Najważniejszą inwestycją jest
planowany zakup terminalu z oprogramowaniem
sieciowym GASTRO- POS z terminalem dotykowym i drukarką fiskalną, dzięki któremu uczniowie
będą mogli nauczyć się przyjmowania zamówień
gości, ich realizacji, jak również dokonywania
rozliczeń za pomocą jednego systemu.
- zakupienie nowoczesnych i profesjonalnych
narzędzi monterskich. Pozwoli to uczniom za-

poznać się z takimi narzędziami jak zgrzewarka
elektrooporowa, zgrzewarka doczołowa, giętarki
elektryczne, kamery inspekcyjne czy nowoczesne
przyrządy pomiarowe, które obecnie są wykorzystywane do pracy w zawodzie.
- zakup sprzętu komputerowego wraz z tabletami
graficznymi, co umożliwi stworzenie nowoczesnej
pracowni do sporządzania dokumentacji technicznej i rysunków technicznych dla monterów sieci
i instalacji sanitarnych oraz technika architektury
krajobrazu.
Projekt „Powiat Kolbuszowski stawia na zawodowców” realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4
– Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Będzie on realizowany w roku szkolnym 2021/2022
oraz 2022/2023. W sumie jego wartość opiewa na
kwotę wynoszącą 1 868 867 zł, z czego 186 900 zł
stanowi wkład własny Samorządu Powiatu.
Opr. B. Żarkowska

Marcowe rocznice i wydarzenia
1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
***
4 marca 1386 roku Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski. Tego dnia rozpoczęło się prawie dwustuletnie panowanie jego dynastii.
***
7 marca 1000 roku rozpoczął się zjazd gnieźnieński – spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III z Bolesławem Chrobrym przy grobie św. Wojciecha. Następstwem zjazdu było m.in. utworzenie metropolii gnieźnieńskiej.
***
120 lat temu, 12 marca 1901, w Kolbuszowej urodziła się Zdzisława Bytnar, matka legendarnego Janka Bytnara „Rudego”, patrona Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Była nauczycielką i oficerem Armii Krajowej. W czasie wojny straciła syna skatowanego przez Gestapo i męża,
zabitego podczas ewakuacji obozu Auschwitz. Po wojnie udzielała się w środowiskach kombatanckich i harcerskich, nazywana była „Matulą
polskich harcerzy”.
***
17 marca 1921 roku uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Marcowa.

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. 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
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres
do 3 lat. 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 Hucie Komorowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. (17) 744 57 52.
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STAROSTA KOLBUSZOWSKI
UL. 11 LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA
AB.6740 .6. 7. 2020

Kolbuszowa dnia 19.03.2021 r

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256)
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/II/2/2021 z dnia 19.03.2021 r (znak sprawy:
AB.6740.6.7.2020)
dla Powiatu Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach
położonych w Komorowie (sygn. sprawy: AB.6740 .6.7.2020) i nadaniu
jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone
w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze zielonym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 477/1;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze
pomarańczowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1. 491/3
podlegająca podziałowi na działki 491/18, 491/19,
491/20;
2. 490
podlegająca podziałowi na działki 490/1, 490/2;
3. 491/1
podlegająca podziałowi na działki 491/21, 491/22;
4. 491/6
podlegająca podziałowi na działki 491/23, 491/24;
5. 491/5
podlegająca podziałowi na działki 491/25, 491/26;
6. 492
podlegająca podziałowi na działki 492/1, 492/2;
7. 502
podlegająca podziałowi na działki 502/1, 502/2:
8. 505
podlegająca podziałowi na działki 505/1, 505/2;
9. 506/1
podlegająca podziałowi na działki 506/6, 506/7;
10. 506/2
podlegająca podziałowi na działki 506/8, 506/9;
11. 506/4
podlegająca podziałowi na działki 506/10, 506/11;
12. 506/5
podlegająca podziałowi na działki 506/12, 506/13;
13. 508/1
podlegająca podziałowi na działki 508/3, 508/4;
14. 508/2
podlegająca podziałowi na działki 508/5, 508/6;
15. 509/1
podlegająca podziałowi na działki 509/6, 509/7;
16. 509/3
podlegająca podziałowi na działki 509/8, 509/9;
17. 509/4
podlegająca podziałowi na działki 509/10, 509/11;
18. 509/5
podlegająca podziałowi na działki 509/12, 509/13;
19. 582
podlegająca podziałowi na działki 582/1, 508/2;
20. 591
podlegająca podziałowi na działki 591/1, 591/2;
21. 470
podlegająca podziałowi na działki 470/1, 470/2;
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22.
23.
24.
25.

462
podlegająca podziałowi na działki 462/1, 462/2;
460
podlegająca podziałowi na działki 460/1, 460/2;
458
podlegająca podziałowi na działki 458/1, 458/2;
454/4
podlegająca podziałowi na działki 455/5, 454/6,
454/7,
26. 455/2
podlegająca podziałowi na działki 455/3, 455/4;
27. 1707/7 podlegająca podziałowi na działki 1707/12,
1707/13;
28. 1707/2 podlegająca podziałowi na działki 1707/10,
1707/11;
29. 1707/5 podlegająca podziałowi na działki 1707/8, 1707/9;
30. 1708
podlegająca podziałowi na działki 1708/1, 1708/2;
31. 489
podlegająca podziałowi na działki 489/1, 489/2;
32. 488/1
podlegająca podziałowi na działki 488/7, 488/8;
33. 487/1
podlegająca podziałowi na działki 487/4, 487/5;
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku
podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE
SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Z S.
W KOLBUSZOWEJ UL. 11 LISTOPADA 10:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji
oznaczony linią ciągłą w kolorze pomarańczowym):
477/1, 591/1 (591), 582/1 (582), 509/12 (509/5), 509/10 (509/4),
509/8 (509/3), 509/6 (509/1), 508/5 (508/2), 508/3 (508/1),
506/12 (506/5), 506/10 (506/4), 506/8 (506/2), 506/6 (506/1),
505/1 (505), 502/1 (502), 492/1 (492), 491/25 (491/5), 491/23
(491/6), 491/21 (491/1), 491/18, 491/19 (491/3), 490/1 (490),
470/2 (470), 462/2 (462), 460/2 (460), 458/2 (458), 454/6, 454/7
(454/4), 455/4 (455/2), 1707/13 (1707/3), 1707/11 (1707/7),
1707/9 (1707/5), 1708/2 (1708), 489/2 (489), 488/8 (488/1), 487/5
(487/1). W nawiasach wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH
KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną
w kolorze niebieskim):
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
666, 491/14, 491/16, 1704/15, 462 (462/1), 509/1 (509/7), 454/4
(454/5), 455/2 (455/3), 506/5 (506/13), 506/4 (506/11), 507/2,
449/2, 506/1 (506/7), 497/6, 497/5, 496, 495, 493. W nawiasach
wskazano nr działki po podziale.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na
potrzeby budowy drogi.
Z treścią decyzji można się zapoznać w terminie czternastu dni od
daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w poniedziałki od 800 do
1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul.
11 Listopada 10, pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte
jest w decyzji.
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni: wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonych
w obrębie ewidencyjnym 0014 Werynia, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym.

Ww. wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej:
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.
w zakładce - Komunikaty i Ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 214 tel.
17 7445 732.
Kolbuszowa,
dnia 17.03.2021 r.
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Oliwia z Kolbuszowej
podwójną Mistrzynią Polski

Pani
Bogusławie Bryk
Kierownikowi Biura Obsługi
Jednostek Samorządu
Powiatowego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Starosta Kolbuszowski, Zarząd
Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu
Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO
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Tenisistka Oliwia Sybicka z Kolbuszowej podczas Halowych Mistrzostw Polski w Bielsku
Białej w kategorii Skrzaty do 12 lat zdobyła
podwójny tytuł Mistrzyni Polski. Wywalczyła
złoto w grze pojedynczej oraz w grze podwójnej
w parze z Leną Markiewicz (KS Górnik Bytom).
Młoda zawodniczka reprezentuje Miejski Klub
Tenisowy w Stalowej Woli pod okiem trenera
Włodzimierza Pikulskiego.
Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy
zdrowia oraz kolejnych sukcesów!

q

P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

fot. MKT Stalowa Wola

Finansowo
EUROPA UZNAŁA, ŻE LATANIE TO PRZEŻYTEK.
Samoloty emitują potężne ilości CO2 do atmosfery, nieodwracalnie niszczą krajobraz i można
zastąpić je ekologiczną alternatywą. W Europie
rośnie nacisk, by odpuścić sobie pomoc dla lotnisk oraz przewoźników i skupić się na rozwijaniu
transportu bezemisyjnego.
Czy transport lotniczy jest kosztowną zachciankę
wąskiej części światowej populacji? Za połowę
gazów cieplarniach emitowanych przez lotnictwo
komercyjne odpowiada jeden procent ludzkości.
Ośmiu na 10 mieszkańców planety nigdy nie
wsiadło na pokład samolotu. Tymczasem emisje
lotnictwa odpowiadają za około 6 proc. globalnego ocieplenia powodowanego przez działania
człowieka. Eksperci coraz częściej zwracają też
uwagę, że problem emisji CO2 jest w przypadku
lotnictwa zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.
Okazało się, że smugi kondensacyjne widoczne
w formie długich białych linii, ciągnących się za
samolotem, ogrzewają planetę dwa razy mocniej
niż dwutlenek węgla.
Na w/w czynniki nałożyły się obecne problemy,
jakie przeżywa branża lotnicza w związku z pandemią Covid-19. Poszczególne rządy z jednej strony
pompują ogromne pieniądze w pakiety socjalne,
czy wykup akcji i częściową nacjonalizację linii
lotniczych. Z drugiej jednak strony wprowadzają
podatek lotniczy, by ograniczyć połączenia na krótszych trasach. Np. Francja zamierza ograniczyć

ilość dwutlenku produkowanego przez lotnictwo
o 40 proc. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez obcinanie połączeń lokalnych na trasach,
które za pomocą TGV można pokonać w czasie
do 2,5 godziny. Niemcy jeszcze przed wybuchem
pandemii obniżyli VAT na podróże pociągami,
dzięki czemu ceny biletów spadły o 10 proc.
Jaki z tego wniosek dla Polski? Teraz na pewno
warto zastanowić się, gdzie światowy transport
będzie po wygaśnięciu pandemii. Czy nie lepiej
koncentrować się na koncepcjach, które pozwolą
nam rozpędzić kolej do naprawdę dużych prędkości, takich jak technologia kolei magnetycznej typu Hyperloop? W czasach coraz to nowych
zobowiązań redukcji emisji, na transport trzeba
spojrzeć nieco szerzej niż poprzez prostą ekstrapolację trendu.
Kończąc życzę wszystkim w okresie Wielkanocnym pogody ducha mimo wszystko, ZDROWIA
i radości oraz wszelkiego dobra, smacznego
jajka i bardzo mokrego śmigusa - dyngusa!

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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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce,
rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny
jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on
najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko
w Polsce, ale i w większości krajów w Europie
i na świecie.
NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu
zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej,
jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań.
Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?
NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich
Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo
przebywających za granicą oraz cudzoziemców,
którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym
wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny,
co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis
internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go
na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na
stronie internetowej spis.gov.pl.
W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich
informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które
nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu
w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie
zostaną utworzone punkty spisowe, w których
można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gmin-

nych biur spisowych. Ponadto punkty, w których
możemy dokonać samospisu zostaną utworzone
w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego
oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać
się poprzez formularz internetowy (np. ze względu
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej
z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo lub
wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego
przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu
mobilnym.
Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?
W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według
stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne

i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa,
gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną
nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę
gromadzonych informacji. Statystyka publiczna
prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie
można powiązać z konkretnymi osobami.
Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na
stronie internetowej spis.gov.pl Ponadto od 15
marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99.
Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem
na terenie województwa podkarpackiego znajdują
się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
rzeszow.stat.gov.pl

Zamknięcie naboru wniosków na odbiór
azbestu z terenu Gminy Kolbuszowa w 2021 r.
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że zakończył się nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2021 roku.
Uwaga !!! Wnioski złożone po 15 marca 2021 r. będą realizowane w przyszłym roku.
Uwaga !!! Odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest planowany jest na
miesiąc wrzesień 2021.
Więcej informacji pod numerem 0-17 2272-222, 0-17 2271-333 wew. 425
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Szanowni Państwo

Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem Zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech Jezus zsyła na Państwa rodziny
i wspólnoty łaski i wnosi szczęście
do Waszego rodzinnego życia.
Alleluja!
Bogdan Romaniuk

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
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Gdy myślę

…
ocy
n
a
k
o Wiel

Kiedy słońce mocniej przygrzewa,
Kiedy skowronek swe trele zaczyna,
Wszystko staje się radośniejsze,
Uśmiecha się chłopak i każda dziewczyna.
Wszystko budzi się wkoło do życia,
Kwiaty, słońce i drzewa,
Z jajek wykluwają się pisklęta,
Każde jakby „Wkrótce Wielkanoc” śpiewa.
Czas pisanek, kraszanek,
Babek i mazurków
Świątecznego sprzątania
Świeżych firanek wieszania.
A gdy ja myślę o Wielkanocy
Widzę drewnianą chałupę,
W niej mą babunię staruszkę
Co z wytęsknieniem czekała na wnuczka
i wnuczkę.
Śmiech i gwar rósł w chałupce
Jak drożdżowa baba.
A moja babunia na wielkanocny stół
Kolejną sałatę wkładała.
Do dziś pamiętam zapach podczas wielkanocnych spacerów
Do lasu zawilcami ubielonego,
Nad rzekę szemrzącą po cichu
„Wielkanoc, Chrystus Zmartwychwstał”.
Śmigus dyngus w poranek poniedziałkowy
Moczył wszystkich od stóp do głowy,
Piszczały wkoło dziewczęta,
Zdumione przystawały kaczki, kury, pisklęta….
Dziś ta chałupka wciąż stoi,
Coraz niżej pochyla swe czoło.
Gdzie podziały się te Wielkanoce
Gdy było gwarno tu i wesoło?
Nie ma babuni staruszki
Wyrośli chłopcy, dziewczęta…
A ja o tamtej Wielkanocy
Do dziś pamiętam….
Anna Zawisza

Przedruk: Niedziela Ogólnopolska 12/2021
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Wielka
tajemnica
wiary- 15
lat Akcji
Katolickiej
w Weryni
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Zamknięcie naboru wniosków
W PROJEKCIE PN.: „ROZWÓJ ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE KOLBUSZOWA I GMINIE
DZIKOWIEC”
Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że
z dniem 8 marca 2021r. zostaje zamknięty nabór
wniosków o dofinasowanie w ramach projektu pn.:
„Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie
Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec” na dostawę
i montaż instalacji:

•
•
•
•

fotowoltaicznych,
powietrznych pomp ciepła do c.o.,
gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.,
kotłów na biomasę.

W czasach, gdy świat staje się coraz
bardziej laicki, a wiele osób odchodzi od
kościoła, stajemy wobec wielkiej Tajemnicy wiary. Dzisiaj Chrystus pyta, czy zawierzymy mu do końca, czy utrzymamy wiarę,
czy przekażemy ją następnemu pokoleniu?
Wbrew pozorom świat jest spragniony Boga i jego
Miłości. Lecz czy będzie miał odwagę podjąć ryzyko czystego serca i trwania przy chrześcijańskich
wartościach? Zadaniem członków AK jest wyjście do drugiego człowieka i dawanie mu nadziei.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii
p.w. św. Maksymiliana w Weryni został powołany decyzją ks. bp. Kazimierza Górnego 2 lutego
2006r. W piętnastą rocznicę założenia obchodzoną
w b.r. ks. Stanisław Wójcik asystent kościelny AK
odprawił Mszę św. dziękczynną. Oddział realizuje
swoje cele poprzez pogłębianie życia religijnego
i formacyjnego. Na stałe do kalendarza modlitewnego zostały wpisane: margaretkowe modlitwy za
naszych kapłanów, adoracja w kościele codziennie
od 15 do 17 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdą
niedzielę przed Mszą św. o 15.00, październikowe
rozważania różańcowe, listopadowe modlitwy za
zmarłych na cmentarzu w Kolbuszowej, Droga
Krzyżowa w procesji przez wieś, Majówki pod
kapliczkami i w kaplicy Tyszkiewiczów oraz
modlitwa osobista. Akcja Katolicka w Weryni
w minionych latach bardzo aktywnie włączała się
w życie parafii i wsi. Działalność charytatywna
wynikała z potrzeby serca i pomocy rodzinom
potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ( dystrybucja żywności, zbiórki
pieniężne itp). Organizowała liczne pielgrzymki, nie sposób ich wszystkich wymienić, można
wspomnieć, że odbyły się trzy wyjazdy do Ziemi
Świętej- Śladami Jezusa i Maryi. Była beneficjentem: ”Małego projektu na Remont i wyposażenie
świetlicy w budynku plebanii”, kilku projektów
grantowych dla dzieci z konkursu Kreatywność..
z Regionalnej Fundacji Serce, doposażyła siłownię
dla młodzieży w piwnicach kościoła. Asystentem
AK jest proboszcz ks. Jarosław Depczyński, który
wspiera aktywnie działalność oddziału. Trwająca
pandemia i locdown spowodowały zawieszenie
niektórych form działalności ale wzmocniły modlitwę za Kościół i wspólnotę. Świat nie jest idealny,
ale wiara daje siłę, aby podjąć odważnie trudy dnia
codziennego. Jako ludzie wiary jesteśmy wezwani
by iść za Chrystusem.
Prezes POAK Lucyna Kwaśnik

DO WIDZENIA SIĘ ZNÓW?
To nara ,bywaj, część
na- cze-pa:
na razie
część
pa,
siemka
trzymka
widzimy się jutro
zobaczymy kiedyś
odejdziemy dokądś
no to hejka
bywaj zdrów
Do widzenia się znów!

ŚWIĘTO KOBIET CO DZIEŃ
Kto kobietę w lot zrozumie
na Oskara zasługuje
kto odkryje jak z nią jest
bo jest miła sympatyczna
a za chwilę chimeryczna
śmieje się to płacze
daje radę i nie daje
silna a słaba
dobra miota się i pląta
szczęściara a nieszczęśliwa
płochliwa jak motyl
a walczy jak lwica
ale jak kocha to na dobre
i na nie dobre
a czasem na litość boską
Lucyna Kwaśnik
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TRZYDZIEŚCI LAT TEMU
w Kolbuszowej i okolicy
28 marca 1991r. oddano do druku
ostatni numer kolbuszowskiej „Niwy”

Po wyborach 4 czerwca 1989r. powiało wolnością i jak grzyby po deszczu, w całej Polsce pojawiła się lokalna prasa. Kolbuszowszczyzna nie była w tym medialnym zrywie odosobniona i już we wrześniu 1989r. staraniem ówczesnego przewodniczącego
kolbuszowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i jednocześnie nauczyciela języka polskiego w lokalnym LO Zbigniewa
Lenarta ukazał się pierwszy numer „Niwy”.
W okresie od września 1989r. do marca 1991r.
ukazało się 10 numerów „Niwy” - pisma Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w Kolbuszowej,
a od lipca 1990r. pisma Forum Obywateli Ziemi
kolbuszowskiej. Komitety Obywatelskie „Solidarność” zostały powołane przez Lecha Wałęsę,
na terenie całego kraju, do przeprowadzenia wyborów 4 czerwca 1989r., ale już 1990r. niektórzy
działacze tego ruchu uznali, że komitet kojarzy się
z towarzyszami i na jego miejsce w Kolbuszowej
powołano Forum Obywateli, który trwa do dzisiaj i jest wydawcą Przeglądu Kolbuszowskiego.
Redaktorem naczelnym „Niwy” został Zbigniew
Lenart, a pozostali członkowie zespołu redakcyjnego zostali powołani w „konkursie” na napisany
przez potencjalnego kandydata artykuł. Ja piszący
te słowa, zakwalifikowałem się do stopki redakcyjnej już do drugiego - październikowego wydania
„Niwy” artykułem, którego tytuł zaczerpnąłem
z cytatu Gorbaczowa ”Wielki naród to taki, który
zdolny jest do przyjęcia zmian”. Tematyka tego
czasopisma była różnorodna, dotycząca naszego
regionu. Szczególnie tematyka środowiska AK-owskiego okazała się wiodącą. W 1989r. mijała
45. Rocznica akcji „Burza”. Od 1944r. w PRL
– u środowisko to było prześladowane, a później
pomijane w mediach. Z pojawieniem się „Niwy”
dało upust publikacjom o tej tematyce. Szczególnie
na łamach tego czasopisma pojawiły się artykuły
pani Haliny Dudzińskiej oraz wspomnienia, licznie
jeszcze żyjących w tym czasie byłych żołnierzy
AK. Środowisko poakowskie powołało w tym czasie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
a przewodniczącym oddziału kolbuszowskiego był
wówczas Władysław Ozimek, również ówczesny członek KO „Solidarność” w Kolbuszowej.
W 1990r. drugą wiodącą tematyką „Niwy” były
sprawy samorządowe, a szczególnie pierwsze od
50 lat w pełni demokratyczne wybory do lokalnego
samorządu z 27 maja 1990r. Piszący do „Niwy”,
sprzedający gazetę pracowali wówczas społecznie.
Dało się odczuć wielki entuzjazm ludzi skupionych
wokół tego lokalnego czasopisma. Natomiast drukarni za wydruk trzeba było zapłacić. Pieniądze na
druk pierwszych numerów pochodziły z wolnych
datków członków Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, potem Forum Obywateli, sympatyków,

ludzi dobrej woli. Wszystko odbywało się spontanicznie. Kres wydawania czasopisma o nazwie
„Niwa” w 1991r. położyło rozporządzenie władz
III RP. Wprowadzono konieczność rejestracji powstałych jak grzyby po deszczu, lokalnych wydawnictw. Okazało się, że czasopismo o nazwie „Niwa”
zarejestrowała już mieszkająca w Polsce mniejszość białoruska. Nie mogą istnieć dwa czasopisma
o tej samej nazwie. W tej sytuacji zarejestrowano
czasopismo o nazwie „Przegląd Kolbuszowski”,
kontynuujący ideę „Niwy”. Po półrocznej przerwie
z dniem 22 września 1991r. ukazał się pierwszy
numer „Przeglądu Kolbuszowskiego”. Pierwsze
numery „Przeglądu Kolbuszowskiego” wydawał
zespół redakcyjny byłej „Niwy”. W tym czasie
zegar dziejowy Polski wybijał „wpół do III RP.”
(tj. od wyborów 4 czerwca 1989r – do likwidacji gabinetu premiera Jana Olszewskiego)
społeczeństwo dzieliło się na zaangażowanych
entuzjastów i wyczekujących prywatyzatorów.
Tych drugich w następ-

nych latach opinia publiczna okrzyknie mianem
„ZŁODZIEJE!” Lokalna prasa w całym kraju
ukazywała działania jednych i drugich. Jeden
z lokalnych redaktorów śledzących działania tych
drugich, przed blisko trzydziestu lat temu wyszedł
do pracy i do dziś nie powrócił do domu. Napoleon
uważał, że woli mieć przeciw sobie 100 tysięcy
bagnetów niż trzy gazety.
Stanisław Gorzelany
naoczny świadek tych wydarzeń
NIWA – ziemia uprawna, dziedzina działalności,
obszar przyległy do pola.
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Wykonujemy Meble Tarasowe

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - motocykle
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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PŁYTKI
CERAMICZNE
Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79
r PIZZA r DANIA OBIADOWE
r ŚNIADANIA r DESERY r ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING
ORAZ
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Nr 330

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

ul. Nowe Miasto 51 (I piętro)
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia, ginekologia estetyczna,
laseroterapia, HIFU
GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:
r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

1

1

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

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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P. H. U.

Nr 330

S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396
CEMENT
OŻARÓW

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

Nr 330
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

