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Wiosenne nasadzenia w Kolbuszowej
Na klombach i rabatach już widać wiosnę. Bratki oraz stokrotki w różnych odmianach i kolorach ozdobiły miasto. Kwiaty posadzono m.in. na rynku, ul. 
Jana Pawła II, rondach. W tym roku utrzymaniem zieleni zajmuje się Firma Handlowo-Usługowa Bogusław Roguz z Połańca.

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021 jest obowiązko-
wy. Podstawową metodą NSP  jest 
spis internetowy, czyli samospis. 
Możemy go przeprowadzić na wła-
snych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełniając wymagane 
dane w interaktywnym formularzu, 
dostępnym na stronie internetowej 
spis.gov.pl. 
Metodą uzupełniającą jest spis przez 
telefon na infolinii spisowej 22 279 
99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-
tora). Infolinia działa od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-18:00. 
Na czas realizacji spisu w Gminie 
Kolbuszowa uruchomiony został 
również Punkt Spisowy w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 
7a, tel. 17 22 71 333. 
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KONCERT STWORZONY Z PASJĄ
Nagrany  wcześniej ,, Koncert 
Pasyjny”  w Kościele parafialnym 
pw. Najświętszej Marii Panny Matki 
Kościoła wyemitowany  został 28 
marca 2021 r. o godzinie 19 na stro-
nie internetowej Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej. W nagraniu 
wzięło udział dwa zespoły Schola 
Parafialna, ksiądz Proboszcz Marek 
Prajsnar (śpiew, gitara, recytacje), 
Michał Stochel (śpiew, harmonia gu-
zikowa). Orkiestra Dęta Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej pod 
dyrekcją Edwarda Guzika, z którą 
wystąpiła sopranistka  Katarzyna 
Liszcz Starzec oraz organista Karol 
Węgrzyn.  Kościół w Zarębkach po-
wstał z olbrzymim zaangażowaniem 
wiernych, którymi kieruje proboszcz 
Prajsnar. Ksiądz z pietyzmem dba  
o jednolity wystrój wnętrza świątyni, 
który od płaskorzeźb po witraże  wy-
konują ci sami utalentowani artyści.  
Mało kto wie, że pleban jest potom-
kiem muzycznej rodziny,  jego ojciec 
grał w ,, Kapeli Jacoki”  z Krosna. Ma  
również brata organistę. Sam jest też 
uzdolniony muzycznie, śpiewa, gra 
na organach i gitarze, nieźle recytuje. 
Potrafi odnaleźć  wśród młodzieży  
ze swojej parafii wszystkie nawet,-
niewielkim talentem obdarzone oso-
by i zainteresować pracą z roku na 
rok coraz w lepszym zespole.  Na 
koncert schola pod jego batutą przy-
gotowała bardzo ciekawy repertuar. 
Usłyszeliśmy między innymi  utwór 
Władimira Wysockiego, poezję Er-
nesta Brylla. Charakterystyczne dla 
układu  koncertów chóru jest przepla-
tanie utworów tradycyjnych z chętnie 
śpiewanymi przez młodzież kompo-
zycjami współczesnymi. Usłyszeli-
śmy w solowym występie Natalię 

Nowak. Zespołowi towarzyszył na  
harmonii guzikowej Michał Stochel 
i ksiądz Marek na gitarze. Ciekawym 
utworem zadebiutował rozpoczyna-
jąc koncert Karol Węgrzyn - absol-
went szkoły muzycznej i student 
Studium Organistowskiego w Rze-
szowie.  Zapraszając na ten koncert 
on-line dołączyliśmy do zaproszenia 
płytę  z Koncertem Pasyjnym sprzed 
dwóch lat. Oglądając te dwa występy 
najlepiej można usłyszeć, jaki postęp 
zrobiła kolbuszowska orkiestra pod 
dyrekcją Edwarda Guzika. Jak zwy-
kle wszystko było zapięte na ostatni 
guzik. Tradycyjne utwory zabrzmia-
ły pięknie zagrane przez wyjątkowo 
skoncentrowaną orkiestrę. Od wielu 
lat ozdobą gry zespołu są występy 
niezwykle utalentowanej sopranistki 
Katarzyny Liszcz- Starzec, która wy-
stąpiła z orkiestrą w trzech utworach. 
Pasję w Zarębkach poprowadziła za-
wsze nieodzowna w wydarzeniach 
muzycznych na wysokim pozio-
mie redaktor Elżbieta Lewicka. Po 
,,Koncercie Pasyjnym’’ pragniemy 
zaprosić melomanów na drugie wy-
darzenie  muzyczne zarejestrowane 
w Zarębkach ,,Koncert Wielkanoc-
ny”. Oprócz wyżej wymienionych  
wystąpi w nim Kwintet ,,Arso En-
semble” z filharmonii podkarpac-
kiej. Usłyszymy zawodowo zagrane 
utwory G.F Händla i W. A. Mozarta, 
z zespołem zaśpiewa sopranistka 
Katarzyna Liszcz Starzec. Obejrzyj-
cie, naprawdę warto usłyszeć muzy-
kę inspirowaną chrześcijaństwem, 
ciągle będącym  podstawą europej-
skiej cywilizacji. Koncerty będą 
dostępne na stronie  Domu Kultury  
(mdkkolbuszowa.pl) również po 
premierze.  

przegląd KOLBUSZOWSKINr 331 3



RYSZARD SZILER TYM RAZEM BAŚNIOWO
 ,,Nocą w Kolbuszowej” to nowa propozycja lite-
racka Ryszarda Szilera, tym razem dedykowana nie 
tylko dla małych kolbuszowian. Ta wydana przez 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej w formie 
książkowej ,,baśń poetycka” z załączonym słucho-
wiskiem opiera się na kolbuszowskich małomiej-
skich bajaniach, legendach i faktach historycznych. 
Napisana została lekko i  z talentem, natchniona 
blaskiem księżyca.  W załączonym słuchowisku 

w roli narrato-
ra wystąpił 
sam au tor, 
a w jednej  
z ról usłyszy-
my jego mał-
żonkę (muzę 
poczynań ar-
tystycznych 
poety) Ewę 
Czartoryską 
Sziler, i dwie 
aktorki ich 
teatru (Bar-
barę Nycek 

i Jolantę Dragan). W rolę przewodnika po mia-
steczku  Księżyca wcielił się aktor trupy Wojciech 
Dragan. Realizacji  całości podjął się wybitny ra-
diowiec Jerzy Dziobak, muzykę do kapitalnego 
tekstu Szilera napisał Andrzej Serafin. Kompozytor 
doskonale dopasował do tekstu motyw muzyczny 
tzw. ,,Hejnału kolbuszowskiego”, granego przez 
miejskie orkiestry przed wojną (napisanego przez 
Agenora Burkiewicza), zachowanego dzięki Ja-
nowi Stydze. Założycielowi kolbuszowskiej or-
kiestry dętej, trębaczowi z epizodem życiowym 
grania hejnału krakowskiego z wieży Bazyliki 
Mariackiej w Krakowie. Przeczytajcie bajkę 
młodemu pokoleniu.  Wysłuchajcie słuchowiska, 
zainteresujcie nim młodych  i najmłodszych. Po-
wstałe z inicjatywy Domu Kultury, dzięki talen-
towi poetyckiemu Szilera (dziewięciokrotnego 
dziadka wspaniałych wnucząt) wydawnictwo ma 
na celu rozbudzać zainteresowanie i miłość do 
naszej kolbuszowskiej małej  ojczyzny. Integrujmy 
się i przypomnijmy sobie legendy z dzieciństwa. 
Nowym i przyszłym mieszczanom polećmy ich 
poznanie. W tekście odnajdziecie również pięk-
ne słowo i tradycyjną literacką formę. Poeta, 

który jest również wyjątkowo wszechstronnym 
plastykiem, zilustrował  baśń (po raz pierwszy 
w swojej twórczości) interesującymi grafikami 
komputerowymi. Niech wydawnictwo posłuży 
jako pretekst do zainteresowania się  dziejami 
i legendami wyjątkowego miasteczka nad Nilem, 
a brzmienie  poezji niech  zachwyci!

Wystawa 
plenerowa 

o Janku 
Bytnarze

W maju br. będziemy ob-
chodzić setną rocznicę uro-
dzin Janka Bytnara- bohatera 
„Szarych Szeregów”.  

Z tej okazji Miejska i Powiatowa 
Biblioteka w Kolbuszowej przygo-
towała wystawę plenerową o Rudym, 
którą można obejrzeć przed budyn-
kiem Oddziału Edukacji Kulturalnej 
i Regionalnej przy ul. Piekarskiej. 
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81. rocznica zbrodni katyńskiej  
i 11. rocznica katastrofy smoleńskiej

W sobotę, 10 kwietnia uczczono 81. 
rocznicę zbrodni katyńskiej i 11. 
rocznicę katastrofy smoleńskiej. 
Wiązanki kwiatów przed tablicą pa-
miątkową przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej złożyli 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba oraz Dyrektor ZST Grażyna 
Pełka. Modlitwę w intencji zmarłych 
odmówił ks. Lucjan Szumierz.
W reprezentacyjnych punktach mia-
sta zostały rozwieszone flagi, a na 
moście im. Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej ułożono znicze oraz wiązanki 
patriotyczne.

Nominacja dla Burmistrza Kolbuszowej
Ruszyła akcja Osobowość Roku 2020. Głosowanie prowadzone jest w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna 

i charytatywna, biznes, polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz nauka. W każdej kategorii nominowani są mieszkańcy 
Gminy Kolbuszowa. 

Kapituła Redakcji  Gazety Codziennej  „Nowiny” nominowa-
ła również Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę w kategorii polity-
ka, samorządność i społeczność lokalna. Nominacja została przyzna-
na za efektywne zarządzanie gminą i skuteczne pozyskiwanie funduszy. 
 
W pierwszym etapie plebiscytu głosy można oddawać do czwartku 27 maja 
2021 roku, do godziny 20:00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, 
który rozpocznie się w poniedziałek 31 maja i potrwa do czwartku 10 czerwca. 
Szczegółowe informacje oraz prezentacje kandydatów nominowanych do 
plebiscytu Osobowość Roku 2020 znajdują się na stronie internetowej https://
nowiny24.pl/osobowosc-roku/. 
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AGNUS DEI
Baranek Boży zmartwychwstał

nadzieję dał
na życie wieczne

na szczęście bezkresne

śmierć na krzyżu
pokonanał

grzechy w grobie
pochował

paschalne zwycięstwo
i moje i twoje i Jego

podporą
na drogach ciernistych

perspektywą
otwartego nieba

ALLELUJA
rezurekcyjne dzwony

radosną nowinę o zmartwychwstaniu
śpiewają  

Pana wychwalają

ciemność miłością
pokonana

kamień odsunięty

droga do Emaus wiedzie

idziesz On idzie
bok zraniony pokaże

uwierzysz
by nie uwierzyć

wieczerza rozpoczęta
ta ostatnia 

pierwszą będzie

radosne ocalenie
niech 

pochwalone
będzie

ACH
Widziano ją w lesie

Zawilce białe zbierała
Warkocze długie leszczynie splatała

Chuchała na przebiśniegi
Kaczeńce na podmokłej łące

Posypywała słonecznym złotem

Widziano ją nad stawem
Rechocące żabki z ręki karmiła

Ciepłem swoich promieni

Widziani ją nad polami
Skowronka dzwoneczkiem

Radośnie dzwoniła

Śnieg puszysty
W zieleń zamieniła

Miłość w bzach ukryła
Radość życia wszystkim przywróciła 

RADOŚĆ O PORANKU 
Porankiem  
Słońcem  
Zawilcem  

Chwilą pełną  
Codziennej wspaniałości 

Serce się raduje 
Budzi się i zasypia  

Radość mądra  
Nieśmiała  
Kusząca  

Cicha i marzeniami  
Pulsująca

Lucyna Kwaśnik
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11. rocznica 
Katastrofy 

Smoleńskiej
MODLITWA W INTENCJI  

TRAGICZNIE ZMARŁYCH

W dzień kolejnej, 11 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, pragniemy mo-
dlić się w intencjach Tych, którzy po ludzku myśląc - odeszli za szybko, 
niepotrzebnie, może nawet nie pożegnawszy się ze swoimi bliskimi, nie 
domknąwszy swoich różnych rozpoczętych spraw.

Nie tak dawno przeżywaliśmy najważniejsze tajemnice naszej wiary. 
Wielki Tydzień wprowadzał nas w wielkie wydarzenia, 
które w Chrystusie stały się wydarzeniami Zbawczymi. Niedziela Palmowa 
rozpoczynająca ten czas, ukazała nam wielką zmienność natury ludzkiej, 
rozpoczynaliśmy ją w glorii i chwale, witając Chrystusa jako króla, 
a kończyliśmy rozważając - jak te same tłumy krzyczały, na krzyż z nim, na 
krzyż... żądając jego śmierci. 
Ten chocholi taniec jest widoczny w każdej epoce i w każdym społeczeństwie. 
Ludzie lubią się dzielić, wolą burzyć jak poprawiać, 
wolą krytykować jak doradzać, wolą wyśmiewać i szydzić jak okazać zro-
zumienie i współczucie. 
Jesteśmy tu po to, aby okazać miłość; przez pamięć i modlitwę – Tym, 
którzy tragicznie odeszli.

Módlmy się do Boga za tragicznie zmarłych w Katastrofie Smoleńskiej 
– za całą delegację, zwłaszcza za Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz 
z Małżonką, aby cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz, na wyżynach 
Niebieskiego Jeruzalem. 

Ojcze nasz...
Pamiętajmy także o rodzinach ofiar tej tragedii, którzy opłakują śmierć 
swoich najbliższych, aby w swoim cierpieniu czerpali siłę z wiary, by Matka 
Boża Bolesna ukoiła ich ból i smutek. 

Pod twoją obronę
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Ks. Lucjan Szumierz
Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Wschód

Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej
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Wiśnia
umarzłam na Twoich oczach 
jak wiśnia 
w kwietniowe poranki 
 
pojawił się sen 
o lecie 
o smaku czerwonych jak krew truskawkach 
i ustach równie krwawych 
 
chciałam poznać twój smak 
i zapach
zamarzyłam sennie 
byś pachniał jak złote zboże o poranku 
jak przyjemny ciepły wiatr 
przemykający wśród fioletowo-błękitnych chabrów 
 
i wyśniłam sobie 
umieranie nocą 
bladym świtem przychodzisz
nie pamiętasz mojego imienia 
jak mgła poranna 
rozpływasz się w iluzji  

Wrześniowe noce płaczą
daleko nam do nieba 
dlatego jesiennie przymykam oczy
sen to jedyna recepta na ból 
 
daleko nam do nieba 
w ciszy blaknących dni 
 
mgłą otulam się do snu 
mgłą znikam 
 
oplatam ramiona melodią 
chłodnej wrześniowej nocy

Patrycja Gielarowska
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Dom seniora nabiera kolorów
Od kilku miesięcy trwają prace przy budowie Dziennego Domu Pobytu Seniora. Inwestycja wyniesie ponad 3,2 mln zł. 

Wewnątrz budynku wykonano ścianki działowe. 
Kontynuowane są roboty tynkarskie oraz instala-
cje elektryczne. Na zewnątrz układane są płytki 
elewacyjne. Następnie rozpoczną się prace zwią-
zane z montażem blachy i zabudową okapów. Na 

przyległym placu trwają roboty ziemne i funda-
mentowe. W ramach zagospodarowania terenu 
wokół ośrodka zaplanowano ogród z ławeczkami 
i alejkami do spacerów. Wybudowana zostanie 
również altana ogrodowa. 

Oferta domu seniora obejmie usługi opiekuńcze 
i aktywizujące. W obiekcie będzie można skorzy-
stać z pomocy m.in. fizjoterapeutów, terapii indy-
widualnej, biblioteki czy sprzętu komputerowego. 

Budowa ogrodu z altaną przy Dziennym Domu SenioraBudowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Narutowicza

Loteria promocyjna Narodowego Spisu 
Powszechnego

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. By zachęcić Polaków do spisania się, organizowa-
na jest loteria spisowa. Wśród osób, które zgłoszą się samodzielnie do 30 czerwca zostanie rozlosowanych 16 samochodów marki 
Toyota Yaris- po jednym do każdego województwa.

Okres promocyjny uprawniający do zgłoszenia się 
do loterii promocyjnej trwa od 1 kwietnia 2021r. do 
30 czerwca 2021 r., a okres przyjmowania zgłoszeń 
trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Ponadto do wygrania są nagrody pieniężne 480 
przedpłaconych kart o wartości 1000 zł i 960 
przedpłaconych kart o wartości 500 zł. 
Należy pamiętać o zachowaniu Kodu Potwier-
dzającego Dokonanie Samospisu- unikatowy 10 
znakowy kod alfanumeryczny potwierdzający 
dokonanie samospisu przez osobę pełnoletnią za 
pośrednictwem Aplikacji, o który wystąpiła po  
dokonaniu samospisu i który otrzymała w wiado-
mości e-mail i w Aplikacji od GUS. 
Szczegóły loterii oraz regulamin na stronie: https://
loteria.spis.gov.pl/. 
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Grypa ptaków HPAI
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 

12/2021 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwal-
czania wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) zakazuje się czasowego organi-
zowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów z udziałem ptaków na terenie 
województwa podkarpackiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej 
przypomina o konieczności zgłaszania niezwłocz-
nie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz we-
terynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz 
weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) 
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) u drobiu
• zwiększona śmiertelność,
• znaczący spadek pobierania paszy i wody,
• objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż 
nóg i skrzydeł, niezborność ruchów,
• duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły 
spadek nieśności.

Ulica Witosa 
w przebudowie 

Do końca maja br. drogowcy będą 
pracować przy przebudowie ul. Witosa 
w Kolbuszowej. Wykonawcą zadania jest 
firma Molter z Rudnej Małej. 

Koszt inwestycji to ponad 267 tys zł. Za tę kwotę 
przebudowany zostanie odcinek sieci gazowej 
niskiego ciśnienia, wykonana nawierzchnia 
asfaltowa od strony ul. Piłsudskiego na długości 
ok. 200 m., wybudowany chodnik o nawierzchni 
z kostki brukowej o długości ok. 150 m. Zakres prac 
obejmuje również budowę miejsc parkingowych 
i przebudowę zjazdów do posesji. 

Rodzinie zmarłego
Śp. Andrzeja Rożka

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Redakcja  
Przeglądu Kolbuszowskiego

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 33110



Umowa na dokumentację dla obwodnicy 
Kolbuszowej podpisana

Rozpoczęły się przygotowania do budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9. W dniu 12 kwietnia br. odbyła 
się wideokonferencja, podczas której w siedzibie rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została 
podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Umowę podpisali Bogdan Tarnowski Dyrektor 
GDDKiA w Rzeszowie oraz Tomasz Siwowski- Dyrektor Pracowni Projektowej Promost Consulting z Rzeszowa. 

Podczas wideokonferencji Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba w imieniu mieszkańców i samorządu 
serdecznie podziękował za wieloletnie starania 
zmierzające do rozpoczęcia prac budowy obwod-
nicy Kolbuszowej. Podziękowania skierował do 
Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wi-
ceministra Infrastruktury Rafała Webera, Posła 
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego Władysława 
Ortyla i Wicemarszałek Ewy Draus, Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart i Dyrektora Wydzia-
łu Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego Krzysztofa Sopla, Dyrektora GDDKiA 
w Rzeszowie Bogdana Tarnowskiego, władz po-
wiatowych oraz wszystkich osób zaangażowanych 
w realizację tej inwestycji. Burmistrz podkreślił jak 
ważna z punktu widzenia mieszkańców jest bu-
dowa obwodnicy, która polepszy bezpieczeństwo 
i komfort jazdy, zminimalizuje ruch samochodów 
w Kolbuszowej i ułatwi przejazd przez centrum. 
W trakcie opracowywania dokumentacji będą prze-
prowadzane konsultacje dla mieszkańców, o któ-
rych Urząd Miejski będzie informował na bieżąco.

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podczas wideokonferencji

Dokumentację dla obwodnicy Kolbuszowej za 
kwotę 2 898 029,32 zł wykona firma Promost Con-
sulting z Rzeszowa. Termin na jej przygotowanie 
wynosi 33 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządo-
wego Programu budowy 100 obwodnic.
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Kolejny etap budowy bulwarów
Rozpoczęły się prace przy budowie bulwarów nad Nilem od mostu na ul. Parkowej w stronę budynku policji. Jest to kolejny 

etap rewitalizacji miasta. Projekt przewiduje budowę wzdłuż brzegu rzeki przestrzeni rekreacyjnej z terenem do aktywności rucho-
wej, spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców.

Aranżacja bulwaru w tej części zakłada:
• budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki,
• zamontowanie rzeźby plenerowej w formie ka-
miennego, sterowanego globusa z podświetleniem,
•  poprowadzenie alejek spacerowych wokół 
globusa, 
• ustawienie ławek i pergol, 
• montaż figurki krokodyla,
• nowe oświetlenie i monitoring,
• uzupełnienie zieleni: drzew, krzewów, zieleni 
niskiej oraz trawników.
Planowo prace budowlane mają potrwać do grud-
nia 2021 roku. Inwestycja współfinansowana jest 
z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wizualizacja poglądowa

Pompy ciepła dla mieszkańców
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Wójt Gminy 
Dzikowiec Józef Tęcza podpisali ostatnią umo-
wę w ramach projektu „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie 
Dzikowiec”. Wkrótce w budynkach mieszkańców 
zamontowane zostaną pompy ciepła. Wykonawca 
INERGIS S.A z Częstochowy wykona 69 instalacji 
powietrznych pomp ciepła do wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej. Firma ma 365 dni na realizację 
zadania.
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.
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[Felieton "TS"] 

Tomasz P. Terlikowski: Sztuczni ludzie?
To już się dzieje. Na naszych oczach naukowcy próbują stworzyć „sztuczne zarodki”. Cztery zespoły naukowców opublikowały 

ostatnio wyniki badań, z których wynika, że istnieje możliwość stworzenia struktur, które są prawie identyczne z ludzkimi zarodkami.

„Prawie” – by sparafrazować starą reklamę – robi 
oczywiście wielką różnicę. Już teraz naukowcy 
uczestniczący w badaniach podkreślają, że choć 
komórki z modeli wydają się być strukturalnie 
bardzo podobne do prawdziwych komórek zarod-
kowych, to jednocześnie nikt nie wie, jak daleko 
sięga to podobieństwo, zauważono już bowiem 
znaczące anomalie w rozwoju owych modeli, 
choćby niezsynchronizowany wzrost niektórych 
komórek, a także pojawienie się takich, które nie 
są normalnie obecne w zarodkach. To wszystko, 
choć badania są dopiero w początkowym stadium, 
każe stawiać pytanie, czy powinny być one w ogóle 
dopuszczalne. 
„Jestem pewien, że każdy powinien zareagować 
nerwowo na informację o tym, że ktoś tworzy 
na szalkach Petriego struktury, które są bliskie 
wczesnemu etapowi rozwoju istoty ludzkiej” – 
podkreśla Daniel Sulmasy, bioetyk z katolickiego 
Georgetown University. Badacz dodaje, że choć 

na razie do niczego takiego nie doszło, to trzeba 
jasno protestować przeciwko takim badaniom. Na 
razie ogranicza możliwość dalszych działań zakaz 
rozwijania – nawet w krajach anglosaskich, gdzie 
prawo jest o wiele bardziej liberalne – ludzkich za-
rodków do stanu powyżej czternastego dnia. Choć 
od roku 2001 część prawników i badaczy próbuje 
usunąć tę zasadę, powołując się na przyszłe zyski 
dla medycyny, to na razie jest ona nienaruszalna. 
I jak wskazuje katolicki arcybiskup Sydney, 
z wykształcenia bioetyk po Oksfordzie, to bardzo 
dobrze. „Pamiętam, że embrionalne komórki ma-
cierzyste miały wyleczyć prawie wszystko, pod 
warunkiem, że zniesione zostaną ograniczenia 
dotyczące eksperymentów z ludzkimi embrionami 
i że zostanie wyłożona na nie odpowiednia ilość 
pieniędzy rządowych. Dwie dekady później wciąż 
nie ma takich lekarstw. A do tego w rzeczywistości 
większość wyłożonych na te badania pieniędzy nie 
trafiła – wbrew obietnicom – do instytucji zajmu-

jących się leczeniem chorób lub urazów rdzenia 
kręgowego, ale do branży in vitro, która co roku 
w samej Australii osiąga dochody w wysokości pół 
miliarda dolarów” – podkreślił hierarcha.
Ale warto też sobie uświadomić, że nawet gdyby 
owe obiecane medyczne korzyści rzeczywiście 
nastąpiły, to i tak nie usprawiedliwiałoby to znie-
sienia ograniczeń czy – tym bardziej – zgody na 
rozwijanie „sztucznych” zarodków czy hodowanie 
pochodzących z zapłodnienia pozaustrojowego 
zarodków do celów badawczych. Niezależnie od 
tego, że część z tych rzeczy jest już technicznie 
możliwa, a nad innymi trwają analogiczne prace, 
powinno zostać to uznane za niemoralne i w związ-
ku z tym zakazane. Z ostrożności wobec własnego 
gatunku i szacunku dla godności osoby ludzkiej.
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BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA UMIG

Umowa na przebudowę  
ul. Handlowej podpisana

Wkrótce rozpoczną się pracę przy przebudowie ul. Handlowej w Kolbuszowej. W dniu 26 marca br. Burmistrz Kolbuszowej 
podpisał umowę z firmą Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc, która w drodze postępowania przetargowego przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę. Wykonawca na realizację zadania ma 180 dni. 

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

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 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

Ulica Handlowa stanowi drogę dojazdową do 
zakładów produkcyjnych oraz firm handlowo-
-usługowych. Na czas jej przebudowy zostanie 
wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przy 
założeniu utrzymania jednego kierunku ruchu oraz 
dojazdów do zlokalizowanych przy tej drodze in-
stytucji i prywatnych przedsiębiorstw.
Zakres robót obejmuje przebudowę kanalizacji 
ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej 
oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
jezdni. Ponadto przebudowane zostaną miejsca 
parkingowe, chodnik oraz zjazdy do działek 
przyległych. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie 
montaż oświetlenia ulicznego. Wartość inwestycji 
wyniesie ponad 1,8 mln zł.
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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

Informacja Inspekcji Sanitarnej  
w Kolbuszowej 

Podczas Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej (25 marca) dyrektor Barbara Dudzińska przedstawiła informację SANEPID-
-u o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolbuszowskiego za rok 2020. Podziękowała również wszystkim zaangażowanym 
w pomoc w walce z nową chorobą zakaźną jaką jest SARS CoV-02.

Z przedstawionych danych wynikało, iż w ubie-
głym roku główne działania kolbuszowskiego 
sanepidu  oraz wszystkie siły i zasoby kadrowe 
skierowane były na prowadzenie czynności zwią-
zanych z zabezpieczeniem epidemiologicznym 
oraz edukacją z zakresu higieny i zapobiegania 
chorobom, a w szczególności zarażeniom koro-
nawirusem SARS CoV-02.

ZADANIE PSSE
- Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest 
podstawowym zadaniem działania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej – mówiła Barbara Dudzińska. 
- Zadanie to realizowane jest głównie przez pion 
epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontro-
luje programy zapobiegania i zwalczania zakażeń 
i chorób zakaźnych oraz pasożytniczych, w tym 
prowadzi nadzór nad wykonywaniem szczepień 
ochronnych, które są skuteczną formę zapobie-
gania chorobom zakaźnym, a także opracowuje 
i ocenia stan sanitarny podmiotów działalności 
leczniczej - wyjaśniła.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD 
Jak zaznaczyła szefowa kolbuszowskiego sane-
pidu pracownicy tutejszej Stacji od marca 2020 r. 
pracowali siedem dni w tygodniu, częstokroć poza 
ustalony czas pracy. - Został całkowicie przeorga-
nizowany Inspektorat. Wszyscy pracownicy stacji 
pracowali na rzecz epidemiologii i przeciwdzia-
łania epidemii, ograniczając równocześnie inne 
działania Stacji, za wyjątkiem tych, które były 
niezbędne dla bezpieczeństwa społeczeństwa – 
podkreślała. 

PIERWSZE PRZYPADKI 
Pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 
w Polsce miał miejsce 04.03.2020 r., w wojewódz-
twie podkarpackim stwierdzono go 11.03.2020 r. 
Pierwsze zachorowanie w powiecie kolbuszow-
skim natomiast zostało zgłoszone 25.04.2020 r. 

SMUTNE STATYSTYKI 
Do 31.12.2020 r., z terenu powiatu kolbuszowskie-
go, zmarło 50 osób w związku z zakażeniem wiru-
sem SARS-CoV-2. Pierwszy zgon odnotowany zo-
stał w maju, kolejny w czerwcu. Najwięcej zgonów 
odnotowywanych było w miesiącu październiku, 
wówczas zmarło 21 osób (w tym 1 osoba, która 
była zakażona SARS-CoV-2, jednakże przyczy-

na zgonu była z innego powodu niż COVID-19). 
W listopadzie zmarło 18 osób. Wszystkie osoby 
zmarłe miały choroby współistniejące. 
NAJWIĘCEJ WŚRÓD PRACUJĄCYCH 

Jak podawała kierownik Dudzińska najwięcej 
chorych obserwuje się w grupach wiekowych ak-
tywnych zawodowo. Najmniej potwierdzonych 
przypadków Covid-19 notowanych było wśród 
dzieci. Najstarszy chory w powiecie kolbuszow-
skim miał 101 lat, najmłodszy 5 tygodni.

ODIZOLOWANI 
Jeśli chodzi o liczbę osób będących w kwarantan-
nie, to jak mówiła Barbara Dudzińska - od maja 
2020 r. wzrost liczby osób na kwarantannie jest 
wolniejszy i wypłaszczony w stosunku do okresu 
marca i kwietnia 2020. - Od października licz-
ba osób będących na kwarantannie początkowo 
znacznie wzrosła, natomiast od początku grudnia 
2020 zdecydowanie malała. Do 31.12.2020 r. kwa-
rantanną objęto 6610 mieszkańców powiatu, zaś 
nadzorem 54 osoby. 

PODZIĘKOWANIA 
Kierownik Barbara Dudzińska, podczas marco-
wej Sesji Rady Powiatu, podziękowała wszyst-
kim osobom zaangażowanym w walkę przeciwko 
SARS-CoV-2. – W szczególności dziękuje moim 
pracownikom za ich olbrzymią pracę i poświęcenie 

– zaczęła. – Dziękuję również policji za wszelką 
pomoc. Podziękowania należą się również pracow-
nikom służby zdrowia, pielęgniarkom, lekarzom, 
którzy utrzymują z nami stały kontakt. Dziękuje 
także panu Staroście, który podczas największej 
fali pandemii oddelegował nam swojego pracowni-
ka, który nam bardzo pomógł. Dziękuję Wojskowej 
Obronie Terytorialnej za pomoc. Podziękowania 
kierują także do pracowników wydziałów ze Sta-
rostwa Powiatowego, w tym do kierownik PCPR 
Katarzyny Chudzik oraz wszystkim osobom, które 
nam pomagają i wspierają nasze działania – dodała 
Barbara Dudzińska. 

WAŻNE ZASADY 
Jednocześnie podkreśliła, iż w obecnej fazie pan-
demii szczególnie ważne jest stosowanie się do 
zaleceń i przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych 
dla całego kraju rozporządzeniem Rady Ministrów. 
Do podstawowych metod zapobiegania zakaże-
niom zaliczają się:
- częste i dokładne mycie dłoni, bądź ich 
dezynfekcje oraz unikanie dotykania twarzy nie-
umytymi dłońmi
- noszenie maseczek, które w prawidłowy sposób 
przesłonią usta i nos
- utrzymywanie dystansu fizycznego.
- Należy również zwrócić uwagę na potrzebę od-
powiedniego wietrzenia pomieszczeń – zaznaczyła 
Barbara Dudzińska. 

Barbara Żarkowska 

Informację SANEPID-u o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolbuszowskiego przedstawiła 
dyrektor Barbara Dudzińska. Fot. A. Stec 
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11. rocznica Katastrofy Smoleńskiej oraz 
81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Kwiecień jest miesiącem, w którym obchodzimy rocznice, przywołujące wiele smutku, żalu, poczucia niesprawiedliwości 
i przygnębienia. To właśnie jedenaście lat temu, pod Smoleńskiem, doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu, w której zginęło 
96 osób. W tym roku mija też 81 lat od zbrodni dokonanej na Polakach w Lesie Katyńskim. 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świę-
tem obchodzonym 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 
r. nazistowskie Niemcy poinformowały o odkryciu 
masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił to święto 
14 listopada 2007 r. Jest ono wyrazem pamięci 
i czci oddanej ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

ODDAĆ HOŁD 
Polska delegacja z Prezydentem RP Lechem Ka-
czyńskim, 10 kwietnia 2010 r., leciała do Smo-
leńska, aby wziąć udział w obchodach Zbrodni 
Katyńskiej, oddając hołd tysiącom pomordowa-
nym. Niestety ich lot został przerwany. Katastrofy 
lotniczej nie przeżył nikt. 

KU PAMIĘCI…
W powiecie kolbuszowskim pamięć o tych tra-
gicznych wydarzeniach i ich ofiarach cały czas jest 
pielęgnowana. Na froncie budynku Zespołu Szkół 
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Kolbuszowej, w 2014 roku, wmurowana została 
tablica pamiątkowa. Stała się ona symbolicznym 
miejscem, w którym rok rocznie wspominamy 
uczestników tragicznego lotu. Zawsze przedsta-
wiciele polskiego Parlamentu, Samorządu Powiatu 
Kolbuszowskiego oraz Gminy składają symbolicz-
ne wiązanki kwiatów, w ten sposób zapewniając 
o swojej pamięci. W Starostwie Powiatowym wy-
kładana jest księga pamiątkowa, w której można 
dokonać wpisu. 

ZŁOŻENIE KWIATÓW 
Nie inaczej było w tym roku. W sobotę (10 
kwietnia), przed tablicą pamiątkową, poświęco-
ną ofiarom Katastrofy Smoleńskiej przy Zespole 
Szkół Technicznych złożone zostały symboliczne 
wiązanki kwiatów. W tym roku, z uwagi na sy-
tuację epidemiczną jaka obecnie panuje w kraju, 

obchody miały charakter symboliczny. Zostały 
one ograniczone do modlitwy, którą odmówił ks. 
Lucjan Szumierz oraz złożenia kwiatów. Wiązanki 
złożyli: Grażyna Pełka, dyrektor Zespół Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej, Poseł RP Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
oraz Burmistrz Gminy Kolbuszowa Jan Zuba. Tra-
dycyjnie, na moście Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, 
ustawione zostały znicze oraz wiązanki kwiatów. 
Z kolei w Starostwie Powiatowym wyłożona zo-
stała księga pamiątkowa.

WSPOMNIENIA…
Ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej wyda-

wane są również publikacje. Zawarte są w nich 
wspomnienia o uczestnikach kwietniowego lotu 
oraz relacje z poszczególnych obchodów. Poniżej 
zamieszczamy fragmenty ostatniej tego typu publi-
kacji, zatytułowanej „W naszej pamięci”. 
Bedzie to rozmowa z Klarą Gęsicką-Bąk, córką 
tragicznie zmarłej Grażyny Gęsickiej oraz wspo-
mnienia Emila Grochali, sąsiada i kolei Gen. Bro-
nisława Kwiatkowskiego, który pochodził z na-
szego powiatu, z miejscowości Mazury w gminie 
Raniżów. 

ROZMOWA Z KLARĄ GĘSICKĄ-BĄK 
– CÓRKĄ POSŁANKI RP GRAŻYNY 

GĘSICKIEJ 
Jaka była Grażyna Gęsicka? 
- Moja Mama była najmądrzejszą osobą jaką zna-
łam. Była bardzo głęboko moralna, ale również 
wesoła, dowcipna i przystępna. Była uważnym słu-
chaczem i doskonałym rozmówcą. Była krytyczna 
dokładnie tam gdzie trzeba było i wyrozumiała tam 
gdzie było można. Miała szeroką wiedzę o świecie 
i o tym czego potrzebuje Polska i jak to osiągnąć. 
Bardzo mi brakuje jej mądrego spojrzenia na świat.

Jakie wartości wyznawała? Co było dla niej naj-
ważniejsze?
- Myślę, że najważniejsza była szeroko pojęta 
uczciwość, we wszystkim co Mama robiła była 
uczciwa. Bardzo ważna była praca dla Polski i jej 
dobro. Ważna była Rodzina i przyjaciele, czas 
poświęcany bliskim ludziom i ich potrzeby.

Modlitwa w intencji zmarłych przy tablicy 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej. Fot. B. Żarkowska 
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Jakie obrazy zatrzymała Pani w swej pamięci 
związane z Pani mamą?
- Jest ich mnóstwo: Mama z miłością i skupieniem 
słuchająca co ma jej do powiedzenia mój syn, a jej 
ukochany i jedyny wnuczek, Mama bardzo ostat-
nimi czasy zmęczona pracą, ale nie dająca sobie 
wytchnienia, Mama zrelaksowana i podśpiewująca 
u nas na wsi pod Płockiem, Mama podająca obiad, 
Mama pracująca w skupieniu, pisząca na maszynie, 
ucząca się francuskiego z płyt winylowych,….i tak 
można chyba bez końca.

Czy według Pani – czas leczy rany?  
- Czas leczy rany, ale są takie rany, które pomimo 
czasu nie chcą się całkowicie zabliźnić i co jakiś 
czas dają o sobie znać przenikliwym bólem. Taka 
jest rana po mojej Mamie. Będę ją opłakiwać do 
końca życia. 

WSPOMNIENIA EMILA GROCHALI, 
SĄSIADA I KOLEGI GENERAŁA 

BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO 
Emil Grochala był bliskim sąsiadem z przyszłym 
Generałem. „Razem chodziliśmy do szkoły, ale 
tylko do I i II klasy, bo później rodzice przepisali 
mnie do szkoły w Zielonce. Nadal jednak przy-
jaźniliśmy się i spędzaliśmy wolny czas. Zbierali-
śmy się z kolegami z sąsiedztwa na gwizd, jak to 
dawniej bywało, zazwyczaj na Górnym Gościńcu 
w Mazurach. Klasy wówczas były liczne, zarówno 
w Mazurach jak i w Zielonce. Pamiętam, że pew-
nego razu podczas zabawy tanecznej w Mazurach 
zauważyłem, że Generał pięknie tańczy. Zapytałem 

go, gdzie tak się nauczył. Okazało się, że tańczył 
w zespole w Technikum w Krasiczynie. 
Śledziłem karierę zawodową przyszłego generała, 
oglądałem w telewizji jego nominację generalską, 
Bronisław Kwiatkowski był wówczas najmłod-
szym generałem”. 
Pan Emil wspominał także, że kiedyś Bronek po-
mógł mu się wydostać z przerębla, z takiej sadzaw-

ki do moczenia konopi, używanych na powrozy 
i lejce do koni. 
„Moi rodzice bardzo się lubili z rodzicami przy-
szłego Generała, jednak mama Bronka wcześnie 
zmarła. Moja mama natomiast była chrzestną 
Bronka i otaczała go jak mogła matczyną opieką, 
zwłaszcza podczas I Komunii Św.”.

Barbara Żarkowska 

Pomoc dla niepełnosprawnych 
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Za-

jęciowej za 2020 rok – to jeden z punktów marcowej Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Zreferowała go Justyna Tęcza, kierownik 
kolbuszowskich WTZ-ów.
Kolbuszowskie Warsztaty Terapii Zajęciowej 
funkcjonują w strukturze Caritas Diecezji Rze-
szowskiej, od 23 grudnia 2004 r. Cel główny jaki 
przyświeca placówce to prowadzenie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w zakresie zdobywania/
przywracania umiejętności niezbędnych do co-
dziennej egzystencji czy też przyszłościowego 
podjęcia zatrudnienia. 
Z przedstawionej przez panią Justynę informa-

cji wynika, że w 2020 r. w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej uczestniczyło 
57 osób, w tym 27 osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i 30 osób z umiarkowanym 
stopniem (30 kobiet i 27 mężczyzn). 
W budynku kolbuszowskich WTZ funkcjonują 
następujące pracownie: komputerowo – poligra-
ficzna, gospodarstwa domowego, artystyczno-ma-
larska, gobelinu i haftu, rękodzieła artystycznego 

oraz sztuki użytkowej. Z kolei w filii w Cmolasie 
zajęcia prowadzone są w pracowniach: stolarskiej 
i prac ręcznych, reedukacyjnej, samodzielności, 
rzemiosła artystycznego oraz aktywności twórczej. 
Budżet WTZ wyniósł 1 256 445 zł, z czego 1 
127 280 zł stanowią środki PFRON, 125 290 zł 
fundusze samorządu – 125 290 zł oraz 3 875 zł 
środki ze sprzedaży wykonanych artykułów przez 
uczestników. 

B. Żarkowska 

Tradycyjnie kwiaty i znicze pojawiły się na moście im. Ofiar Katastrofy Smo-
leńskiej. Fot. B. Żarkowska 

W tegorocznych obchodach uczestniczył Poseł RP Zbigniew Chmielowiec

Kwiaty składa Starosta Kolbuszowski 
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KWIETNIOWE ROCZNICE I WYDARZENIA
11. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia obchodziliśmy 11. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób. Wśród ofiar był Prezydent Polski Lech Kaczyński (sze-
rzej na ten temat piszemy na str. 16 i 17).

***
13 kwietnia obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych 
władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-

tyńskiej” - głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklamację w listopadzie 2007 r.
Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. 
Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więź-

niów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.
Decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. o likwidacji polskich jeńców wojennych bez wzywania aresztowanych, bez przedsta-

wiania im zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa ani aktu oskarżenia, do dziś budzi przerażenie.
Już 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku. Wszystkich zgromadzonych w nim jeńców zabito w katyńskim lesie. 

Przez kolejne sześć tygodni kolejni polscy oficerowie byli wywożeni  z obozów i rozstrzeliwani: żołnierze ze Starobielska – w Charkowie, a poli-
cjanci z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejnych mordów NKWD dokonało w Chersoniu, Charkowie, Kijowie i Mińsku.

Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy.

19 kwietnia obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim
W tym dniu czciliśmy pamięć o tych, którzy podjęli dramatyczną walkę o wolność, godność i człowieczeństwo. 

„W nocy z 18 na 19 kwietnia 1943 r., w wigilię świąt Pesach, teren getta warszawskiego został otoczony przez niemiecką żandarmerię i grana-
tową policję. Następnego dnia rano liczące kilkuset żołnierzy oddziały wojska i policji oraz formacje złożone z Ukraińców i Łotyszy pod do-

wództwem Ferdinanda von Sammern-Frankenegga, przy wsparciu wozów bojowych, wkroczyły do getta z zamiarem jego ostatecznej likwidacji. 
Członkowie żydowskich organizacji zbrojnych stawili nadspodziewanie silny opór. Rozpoczęło się pierwsze wielkomiejskie powstanie w okupo-
wanej Europie. […] Postawa Żydów zaskoczyła niemieckie dowództwo. „Pierwszy raz widziałem Niemców uciekających przed Żydami” – wspo-

minał pierwsze dni powstania łącznik ŻOB Symcha Rotem (Szymon Ratajzer), legendarny Kazik”. 
felieton historyczny prof. Konrada Zielińskiego

Opr. B. Żarkowska 

Trwają prace przy przebudowie strzelnicy  
w Kolbuszowej  

Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej trwa rozbudowa i przebudowa strzelnicy. 

Prace budowlane przy rozbudowie obiektu trwają 
już od kilku tygodni. W tym czasie ekipa zreali-
zowała szereg prac. Na placu budowy wyburzone 
zostały stare ściany budynku, co umożliwiło rozbu-
dowę pomieszczenia strzelnicy. Wykonany został 
także nowy dach na obiekcie. Ponadto zrobiony 
został przyłącz wodociągowy, kanalizacji sanitar-
nej oraz deszczowej, a także instalacja wodno-ka-
nalizacyjna, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, 
monitoring oraz instalacja elektryczna. 

WIĘCEJ STANOWISK 
Rozbudowa kolbuszowskiej strzelnicy doprowa-
dzić ma do zwiększenia stanowisk strzelniczych. 
W ramach tego zadania utworzonych zostanie 10 
dodatkowych stanowisk o szerokości 1,5 m na 
długości 25 m. Oprócz tego powstanie węzeł sani-
tarny oraz pomieszczenia pomocnicze. Strzelnica 

zostanie wyposażona w transportery tarcz oraz 
przesłony antyrykoszetowe. Przeznaczona będzie 
do strzelania sportowego i cywilnego. Obiekt zo-
stanie także ogrodzony.

FINANSE 
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność 
Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitali-
zacja przestrzeni regionalnej. Z tego źródła Powiat 
Kolbuszowski otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 1 312 130,63 zł. W sumie całe zadanie ma 
kosztować 1 mln 750 tys. zł.  Brakującą kwotę 
Powiat Kolbuszowski dokłada z własnego budżetu.

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

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

Kolbuszowa dnia 19.04.2021 r
AB.6740.6.3.2021

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 dniu 07.04.2021 r na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec z s. 
w Dzikowcu ul. Dworska 62, zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Mechowiec, na działkach położonych w Dzikowcu (sygn. 
sprawy: AB.6740 .6. 3. 2021).
I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ 

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji 
oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym): nie dotyczy;

II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą 
w kolorze fioletowym):

Obręb 0004 Dzikowiec, jednostka ewidencyjna 180606_2 
Dzikowiec:
1. 785/1 (podlegająca podziałowi na działki (785/3, 785/4 

i 785/2); 
2. 786 (podlegająca podziałowi na działki (786/1, 786/2 

i 786/3);
3. 788  (podlegająca podziałowi na działki (788/1, 788/2 

i 788/3); 
4. 803 (podlegająca podziałowi na działki (803/1, 803/2 

i 803/3);
5. 805 (podlegająca podziałowi na działki (805/1, 805/2 

i 805/3); 
6. 812 (podlegająca podziałowi na działki (812/1, 812/2 

i 812/3);
7. 811  (podlegająca podziałowi na działki (811/1, 811/2 

i 811/3); 
8. 813 (podlegająca podziałowi na działki (813/1, 813/4, 

813/2 i 813/3);

9. 829  (podlegająca podziałowi na działki (829/1, 829/2 
i 829/3); 

10. 825 (podlegająca podziałowi na działki (825/1, 825/2);
11. 826 (podlegająca podziałowi na działki (826/1, 826/2); 
12. 824 (podlegająca podziałowi na działki (824/1, 824/2); 
13. 823 (podlegająca podziałowi na działki (823/1, 823/2); 
14. 822 (podlegająca podziałowi na działki (822/1, 822/2); 
15. 821 (podlegająca podziałowi na działki (821/1, 821/2); 
16. 820 (podlegająca podziałowi na działki (820/1, 820/2); 
17. 819 (podlegająca podziałowi na działki (819/2, 819/3).

W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną 
czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, 
przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 

PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY 
DZIKOWIEC:
Obręb 0004 Dzikowiec, jednostka ewidencyjna 180608_2 
Dzikowiec:
785/3 (785/1)*, 786/1 (786)*, 788/1 (788)*, 803/1 (803)*, 
805/1 (805)*, 812/1 (812) *, 811/1 (811), 813/1  i 813/4  
(813)*, 829/1 (829)*, 825/1 (825)*, 826/1 (826)*, 824/1 
(824)*, 823/1 (823)*, 822/1 (822)*, 821/1 (821)*, 820/1 
(820)*, 819/2 (819)*,
W nawiasie wskazano numer ewidencyjny 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, granatowym, oliwkowym i zielonym): 
nie dotyczy.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od 

daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się 
z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki 
od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 

w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie 
złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Zgodnie z art. 
49 kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Panu

Grzegorzowi JAJE

Kierownikowi Wydziału Architektury i Budownictwa  
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady,  
Radni Powiatu Kolbuszowskiego

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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Szkoła branżowa - masz fach w ręku
W każdej szkole młodzież powinna być pouczona o obowiązkach praktycznego życia. Każdy uczeń powinien zdobywać wie-

dzę o pewnych gałęziach pracy fizycznej, za pomocą których, w razie potrzeby, może uzyskać środki do życia. Jest to niezbędne, 
nie tylko jako zabezpieczenie przed zmiennymi kolejami życia, ale także wpływa na rozwój fizyczny, umysłowy i moralny. Nawet 
gdyby było pewne, że nikt nigdy nie będzie musiał uciec się do ręcznej pracy dla jego wsparcia, nadal należy go nauczyć pracy.   
 Warto zastanowić się nad swoją przy-
szłością i wybrać to, co cię interesuje. Oczywiście 
przy wyborze trzeba też zwrócić uwagę, jakie jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. A przecież lepiej 
być dobrym mechanikiem, niż miernym studen-
tem. Wiele firm woli wykształconego zawodowca 
niż właściciela marnego dyplomu słabej uczelni. 
Urzędy i agencje pracy coraz częściej informują, 
że brakuje osób z konkretnym, zawodowym wy-
kształceniem.  
Dziś najważniejsze są kompetencje uniwersalne 
i elastyczność umożliwiająca adaptację do wyma-
gań na stanowisku pracy. Ludzi z papierkiem jest 
wielu, ale nic  nie zastąpi praktyki i konkretnych 
umiejętności. Szybki wzrost gospodarczy ostat-
nich lat zwiększył znacznie popyt na pracowników 
fizycznych z konkretnymi zawodami. Przez wie-
le ostatnich lat młodzi wyjeżdżali za granicę, bo 
otrzymywali lepiej płatne posady. W Polsce zaczę-
ło brakować fachowców, a to wymusiło wzrost wy-
nagrodzenia i przez to zwiększyła się atrakcyjność 
zawodowców. Obecny absolwent szkoły branżowej 
jeśli chce pracować - pracę znajduje. Może prze-
bierać w ofertach pracy. a nie jak dawniej kiedy 
o jedno miejsce pracy ubiegało się kilkudziesięciu 
kandydatów. Czasy się zmieniły. Dzisiaj coraz 
częściej kandydat stawia warunki. To on wybie-
ra firmę, z którą chce się związać na dłużej. Jest 
pewny siebie, bo najczęściej ma dobry fach w ręku. 
  Szkołę branżową powinni wybierać ci, którzy 
chcą zdobyć szybko konkretny zawód, wiedzą 

na pewno, że chcą pra-
cować.  To też szkoła dla 
osób, które chcą mniej 
się uczyć, bowiem w  
szkole branżowej będą 
miały łatwiej, ale jest to 
szkoła niekoniecznie dla 
najsłabszych uczniów. 
W szkole branżowej 
uczniowie uczą się jed-
nego języka obcego, 
nie mają przedmiotów 
realizowanych na po-
ziomie rozszerzonym, 
a nacisk kładziony jest 
na kształcenie zawodo-
we. Zajęcia praktycz-
ne w pierwszej klasie 
szkoły branżowej to 
jeden dzień,  w drugiej  klasie dwa dni , 
a w trzeciej klasie – aż trzy dni. Uczniowie 
są bardzo dobrze przygotowani zawodowo.  
 Nie zawsze  w pracy potrzeba asów ze znajo-
mością trzech języków, bo taki pracownik ma duże 
ambicje i wymagania. Pożądani są specjaliści, 
których firma może wyszkolić, solidni, nieko-
niecznie z dyplomem uczelni wyższej. Okazuje 
się, że wykształcenie wyższe nie zawsze gwa-
rantuje pracę,  dobrą posadę i większe wynagro-
dzenie. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 
byli w mijającym roku na pierwszym miejscu naj-

bardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. Na 
liście pożądanych przez pracodawców specjalistów 
z zawodowym dyplomem byli też uczniowie naszej 
szkoły. Oni nie mają trudności w znalezieniu pracy. 
Pracodawcy czekają na naszych absolwentów. Co 
więcej, wielu z nich łączy naukę z pracą, bo po 
praktykach zawodowych często zostają i dorabiają 
w weekendy. Zawodowiec może więcej! 

Stanisław Olszówka
ZSA-E w Weryni

Praca kluczem do sukcesu 
Jak mówi stare polskie przysłowie „Bez pracy nie ma kołaczy”. Cóż to oznacza? Z pewnością to, że aby osiągnąć upragniony 

cel należy sumiennie pracować. To właśnie praca jest kluczem do sukcesu i spełniania marzeń.

Doskonale wiedzą o tym uczniowie ZSA-E w We-
ryni, którzy nowy rok kalendarzowy rozpoczęli 
bardzo intensywnie i pracowicie. Już w styczniu 
przystąpili do egzaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe. Niewątpliwie towarzyszył temu 
stres, nad którym młodzież potrafiła zapanować i 
zdobywaną przez lata nauki w technikum wiedzę 
umiejętnie przelała na papier. Z dumą prezentuje-
my wyniki jakie osiągnęli.

WYSOKIE WYNIKI 
Imponującym sukcesem jest uzyskanie przez mło-
dych ekonomistów 100% zdawalności z części 
pisemnej i 87% z praktycznej z kwalifikacji AU.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w organi-
zacji, a z kolejnej kwalifikacji AU.36 Prowadzenie 

rachunkowości z części pisemnej i praktycznej 
ponad 95%, co świadczy o gruntownym przygo-
towaniu młodzieży do egzaminów. Ponad 92% 
architektów krajobrazu wykazało się w części 
pisemnej i praktycznej zaawansowaną wiedzą i 
umiejętnościami w ramach kwalifikacji RL.22 
Organizacja prac związanych z budową oraz kon-
serwacją obiektów małej architektury krajobrazu. 
Na takim samym poziomie kształtuje się wiedza 
uczniów technikum żywienia i usług gastrono-
micznych, którzy potwierdzali swoje zdolności 
kulinarne, zdając egzamin z kwalifikacji TG.16 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
Wysokie wyniki procentowe uzyskiwane przez 
uczniów weryńskiego technikum są bez wątpie-
nia efektem połączenia wiedzy z umiejętnościami 
praktycznymi.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
Uzyskanie Dyplomu Potwierdzającego Kwalifika-
cje Zawodowe otwiera młodzieży drogę do rynku 
pracy nie tylko w Polsce, lecz także w krajach Unii 
Europejskiej. Czym są kwalifikacje zawodowe? 
Kwalifikacje zawodowe – inaczej kwalifikacje 
rynkowe – powstają w odpowiedzi na potrzeby 
rynku i określają wymogi umiejętności potrzeb-
nych do pracy na danym stanowisku. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 
kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwa-
nych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności 
zawodowych oraz kompetencji personalnych i 
społecznych, pozwalające na samodzielne wyko-
nywanie zadań zawodowych.

Iwona Pogoda
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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


