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Z okazji Dnia MatkiZ okazji Dnia Matki
składamy wszystkim Mamom

serdeczne życzenia zdrowia, radości i szczęścia na co dzień. 
Pragniemy wyrazić szacunek i wdzięczność za wszystkie 

Wasze trudy oraz starania włożone w wychowanie dzieci.
Przekazując młodemu pokoleniu wiele cennych życiowych wskazówek, 
wychowujecie ich na odpowiedzialnych ludzi i wartościowych obywateli.

Wszystkim Mamom życzymy dużo siły, cierpliwości, 
uśmiechu i dumy ze swoich dzieci.

  

26 maja 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Wilk

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba
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MALARSKIE SPOTKANIA -
TROCHĘ SŁOŃCA ITALII NAD NILEM

 Od kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbywają się ,,Plastyczne czwartki z włoskim artystą Luigi Priori”. 
W Kolbuszowej ze swoją twórczością zadebiutował retrospektywną wystawą, która miała miejsce w dawnej synagodze, obecnie 
galerii powiatowej i gminnej biblioteki. 
Organizatorzy przygotowali wybitne-
mu włoskiemu malarzowi i rzeźbia-
rzowi wspaniałe powitanie. Wernisaż 
i wystawa cieszyła się olbrzymim 
powodzeniem kolbuszowskich i nie 
tylko koneserów sztuki. Mistrza spro-
wadziła w nasze strony długoletnia 
towarzyszka życiowa, muza artysty, 
Agnieszka Śpiewak (poznali się we 
Włoszech). Spotkania czwartkowe są 
inicjatywą ich obojga. Na zaprosze-
nie Priori odpowiedziało kilkanaście 
osób, wykształconych artystów i ama-

torów z olbrzymią chęcią wejścia  
w arkana sztuk plastycznych. At-
mosfera na zajęciach, gdzie wszyscy 
wspólnie z włoskim artystą wykonu-
ją różnorodne prace plastyczne, jest 
znakomita. Grupa realizuje motyw 
przewodni zaproponowany przez 
prowadzącego, każdy interpretuje 
go według własnego doświadczenia 
twórczego. Język sztuki jest językiem 
uniwersalnym, a Luigi człowiekiem 
bardzo emocjonalnym, co powoduje 
że tworzący wspólnie z nim artyści 

rozumieją się bez słów. Włoch nie 
zna języka polskiego, lecz jego tem-
perament południowca i niezwykle 
miłe, pogodne usposobienie pozwa-
la mu często na bezpośrednie ponad 
werbalne porozumienie. Po za tym 
towarzyszka malarza jest świetnym 
tłumaczem (rozumiejącym doskonale 
jego sztukę), a wśród uczestników 
zajęć są osoby znające dobrze język 
włoski. W artystycznych planach 
grupy prowadzonej przez Priori jest 
wykonanie co najmniej trzech prac 

plastycznych. Efekty pracy artyści 
planują zaprezentować na wernisa-
żu wystawy, która planowana jest 
w drugiej połowie czerwca br. Nie-
spodziewanie Luigi Priori wniósł do 
Kolbuszowej trochę włoskiego słoń-
ca, temperamentu i ciepła oraz pla-
stycznego entuzjazmu. Kolbuszow-
skiemu środowisku artystycznemu 
jest to bardzo potrzebne, szczególnie 
że wiosnę tego AD 2021 mamy wy-
jątkowo chłodną. 

Obchody 77. rocznicy bitwy o Monte Cassino 
W maju 1944 r. żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa przełamali zacięty niemiecki opór 

i zdobyli klasztor na Monte Cassino. Wczoraj, 18 maja uczczono to wydarzenie składając kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdu-
jącą się przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Hołd oddano żołnierzom poległym 
w bitwie o Monte Cassino, w tym 
żołnierzom z powiatu kolbuszow-
skiego 2. Korpusu Polskiego: ppor. 
Janowi Babiuchowi, sap. Michałowi 
Posłusznemu oraz strz. Franciszkowi 
Smolakowi, których ciała spoczywa-
ją na Polskim Cmentarzu Wojennym 
na Monte Cassino. Modlitwę w in-
tencji ofiar poprowadził ks. Dziekan 
Lucjan Szumierz.
W obchodach wzięli udział: Ewa 
Draus Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Jan Szadkow-
ski Prezes Związku Sybiraków, 
Wojciech Cebula Wicestarosta Kol-
buszowski wraz z Mieczysławem 
Burkiem Przewodniczącym Rady 

Powiatu w Kolbuszowej, Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej, przedsta-
wiciele służb mundurowych: nad-
kom. Anna Antkiewicz, bryg. Jacek 
Nita oraz Nadleśniczy Bartłomiej 
Peret, dyrektorzy szkół ponadpod-
stawowych: Grażyna Pełka Dyrektor 
ZST w Kolbuszowej, Dariusz Fus 
Dyrektor LO w Kolbuszowej oraz 
Zbigniew Bogacz Dyrektor ZSAE 
w Weryni, Marta Rainer Dyrektor 
PUP w Kolbuszowej oraz Andrzej 
Jagodziński Dyrektor MiPBP w Kol-
buszowej.
Kwiaty w imieniu Zbigniewa Chmie-
lowca Posła na Sejm RP złożył Ma-
rek Bryk- nauczyciel Zespołu Szkół 
Technicznych.
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PO RAZ 
ÓSMY 

ZABRZMIĄ 
SMYKI

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza 
wszystkich miłośników ludowego muzykowania 
do udziału w seminarium i konkursie VIII Festiwa-
lu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smy-
ki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. W tym roku festiwal de-
dykowany jest muzykantce ludowej Albinie Kuraś  
i dokumentaliście Jerzemu Dyni. Wydarzenie, któ-
re ma wśród przeglądów i festiwali coraz większą 
renomę, cieszy się również uznaniem młodych 
i starszych muzykantów i kapel. Część plene-
rowa posiada wyrobioną i oddaną publiczność 
spragnioną dobrej tradycyjnej muzyki ludowej 
z południowo wschodniej Polski. Zachęcamy do 
uczestnictwa wszystkie kapele w tradycyjnych 
składach i muzyków grających na tradycyjnych 
instrumentach. W seminarium z udziałem najwy-
bitniejszych znawców muzyki ludowej dowie-
dzieć się będzie można wszystkiego o zachowa-
niu narodowych tradycji muzycznych. Wybitni 
przedstawiciele świata nauki przedstawią swój 
dorobek, ale też chętnie wysłuchają, co na temat 
przemian w kulturze mają do powiedzenia prak-
tycy muzykanci. Część konkursowa jest co roku 
bardzo atrakcyjna, wystąpią w niej najzdolniejsi 
starszego pokolenia i młodzi pasjonaci autentycz-
nego muzykowania z Podkarpacia, Małopolski 
i Lubelskiego. Będzie to prawdziwy folklor czyli 
muzyka instrumentalna, bo kiedyś tylko taką się 
grało. Jury, w którego gremium zasiądą wykła-
dowcy z seminarium, wybierze i nagrodzi naj-
lepszych z nich. Festiwal odbędzie się 6 czerwca 
2021 w budynku i na estradzie obok obiektu domu 
kultury w Kolbuszowej. Wszelkie materiały po-
trzebne do zgłoszenia udziału w festiwalu znajdu-
ją się na stronie internetowej placówki. Niestety  
w Kolbuszowskich Smykach już nie zagra Albina 
Kuraś i nie zdokumentuje ich Jerzy Dynia. Nie-

zmiernie tego żałując, mamy jednak nadzieję, że 
dobrze kontynuujemy to, co kiedyś dla dobra kul-
tury ludowej czyniliśmy razem. Wszystkich, którzy 
z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć 
w wydarzeniu na żywo zapraszamy do internetu, 
całość będzie transmitowana on-line - początek 
o godzinie 9.
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LASOWIACKIE BINGO
,,Ostatnia taka żywa muzyka” nr 5 - dwupłytowe wydawnictwo Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej zdobyło trzecią na-

grodę w prestiżowym konkursie ,,Fonogram Źródeł 2020”. 

Konkurs organizowany jest od lat 
przez Program II Polskiego Radia 
w Warszawie, redakcję Radiowego 
Centrum Kultury Ludowej. Nie-
zwykle kompetentne Jury przyznaje 
nagrody i wyróżnienia najważniej-
szym ze względu na zachowanie 
muzycznego, ludowego, dziedzic-
twa narodowego wydawnictwom 
płytowym. Piąte z cyklu ,,Muzykanci 
z Puszczy Sandomierskiej” zawie-
ra ostatnie nagrania lasowiackich 
muzykantów i ich kapel, zrealizo-
wane w skromnych warunkach stu-
dia kolbuszowskiego domu kultury. 
Muzykantów, którzy bądź już nie 
żyją, bądź zakończyli swoją aktyw-
ność artystyczną. Na płytach zostali 
zarejestrowani Jan Marek z Kape-

lą, Bronisław Płoch z Widelanami, 
Jan Cebula z Kapelą, Jan Marzec  
z Kapelą, Kapela Kocirba, nagra-
nia pochodzą z 2013 roku. Wy-
dawnictwo ma formę książkową  
z klimatycznymi zdjęciami kolbu-
szowskiej fotografki Magdaleny 
Małaczyńskiej. 
O muzykantach napisali wybitni 
znawcy folkloru muzycznego, re-
daktor Polskiego Radia w Rzeszo-
wie Jolanta Danak-Gajda i Jerzy 
Dynia redaktor TVP 3 w Rzeszowie. 
Redaktor Dynia w ubiegłym roku 
w listopadzie dołączył do swoich 
nieżyjących już ukochanych muzy-
kantów. Odchodząc pozostawił po 
sobie pustkę. Wraz z jego odejściem 
polska kultura ludowa straciła naj-
wybitniejszego jej dokumentalistę. 
Jury w werdykcie w następujący spo-
sób uzasadniło przyznanie nagrody  
,,Za konsekwentną kontynuację pre-
zentacji wybitnych muzyków okolic 
dawnej Puszczy Sandomierskiej oraz 
wysoką jakość edytorską”.
Po pierwszej nagrodzie w wyżej 
wymienionym konkursie otrzyma-
nej w 2018 roku i drugiej otrzymanej  
w 2014, nagroda z 2021 roku stano-
wi komplet swoistego muzycznego 
nagrodowego Bingo przyznane-
go Miejskiemu Domowi Kultury 

w Kolbuszowej. Za konsekwentne 
przyznawanie nagród i wyróżnień 
wydawnictwom szacownemu Jury 
wszyscy, którzy włożyli w ich na-
granie i wydanie swoją pracę i talent 
jesteśmy bardzo wdzięczni! 
Jednocześnie serdecznie gratuluje-
my wydawcom i autorom muzyki, 
zdobywcom I miejsca Pani Monice 
Wałach-Kaczmarzyk za album 
,,Siumi dolina, siumi gróń” wydany 
przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej. Tym bardziej, że 
jeszcze żywo ,,siumi” nam w uszach 
muzyka spod ,,Ochodzity”, Kape-
li Wałasi z genialnym skrzypkiem 
Zbyszkiem Wałachem oraz ze-

społów tanecznych, śpiewaczych 
i obrzędowych. Folklor trójwsi 
(Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 
leżących w Beskidzie Śląskim) oglą-
daliśmy z przyjemnością i zachwy-
tem w Kolbuszowej i Kolbuszowej 
Górnej oraz Domatkowie. Wszystko 
dzięki nieodżałowanej pamięci Ur-
szuli Gruszce z Koniakowa. Szefo-
wej stowarzyszenia, która obdarzyła 
odwzajemnioną przyjaźnią najwy-
bitniejszego Lasowiaka Władysława 
Pogodę. ,,Ostatnia taka żywa muzy-
ka” płyta skierowana do koneserów 
prawdziwej tradycyjnej muzyki 
ludowej przyczyni się, miejmy na-
dzieję do popularyzacji Lasowiac-
kiej kultury i jej najwybitniejszych 
przedstawicieli.

Gratulacje!
Dnia 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej odbyło się spotkanie Rady Rodzi-

ców na czele z p. Dyrektor Dorotą Rabczak i zaproszonymi uczennicami z klas 7 i 8. Celem spotkania było uhonorowanie przez 
Radę Rodziców laureatów i finalistów Wojewódzkich Olimpiad Językowych oraz uczestników Rejonowych Olimpiad Językowych.

Uczennice, które reprezentowały 
naszą Szkołę w Olimpiadach Ję-
zykowych to:
Julia Dziuba uczennica klasy 8 „B” 
– Laureatka Wojewódzkiej Olimpia-
dy z języka angielskiego

Amelia Sudoł uczennica klasy 7 „A” 
– Finalistka Wojewódzkiej Olimpia-
dy z języka niemieckiego

Noveli Starzec uczennica klasy 7 
„B” – Finalistka Wojewódzkiej Olim-
piady z języka francuskiego

Dominika Zięba uczennica klasy 8 
„B” – Uczestniczka Rejonowej Olim-
piady z języka angielskiego

Julia Kosiorowska uczennica kla-
sy 7 „C” – Uczestniczka Rejonowej 
Olimpiady z języka francuskiego

Weronika Stąpor uczennica klasy 8 
„A” – Uczestniczka Rejonowej Olim-
piady z języka francuskiego

Amelia Wójcicka uczennica klasy 7 
„A” – Uczestniczka Rejonowej Olim-
piady z języka francuskiego

Wymienione uczennice otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, 
które ufundowała Rada Rodziców 
działająca przy szkole. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Pamiątkowe zdjęcie uczennic, które reprezentowały szkołę w Olimpiadach Ję-
zykowych wraz z p. Dyrektor, Przewodniczącym Rady Rodziców i p. Agatą Sito.
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Lucyna Kwaśnik

KOBIETA
słodka, wiotka

eteryczna trzpiotka

uśmiech i szminka
niewinna minka

berecik kaszkiecik
na głowie
blond loki

spódniczka mini
lakierki szpilki

i talia osy

ręce tkliwe
serce wrażliwe

i dobroć na dłoni

spojrzenie wejrzenie
maślane oczy faceta

zauroczenie. 

OWCA
-Pan moim Pasterzem-
rzekła owca wypasiona,

na górskiej soczystej polanie, 
stała trzy dni niestrzyżona.

Nieszczęśliwa, obrażona,
bo koniczyna niesmaczna,

lepsza kiedyś była,
trawa taka sucha,

nieświeża, za duża, za słodka,
 nawet lukrecja bez smaku.

Pobeczała i zawołała

- Już idę Panie-
lecz kopytkiem nie ruszyła.

Wtem łąka zielona
w taśmociąg się zmieniła.
-Jak dobrze- bez wysiłku

sunęła w głąb czarnego tunelu.

-Ciemno, nic nie widzę, dokąd pędzę, gdzie 
jesteś Panie, gdzie światło, gdzie światełko?-

rozpaczała.

Pan za to wołanie
nauczkę jej daje,

ratuj skórę i duszę.
Zrzuca z pędzącej trawy

na kolana kładzie.
Pokazuje kamieniste schody.

Chcesz iść za mną,
-Tędy ruszaj

po skałach niezaokrąglonych.

Obchody majowe
Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Kolbuszowej sym-

bolicznie uczczono święta majowe. 

W poniedziałek, 3 maja w imieniu mieszkańców 
przed tablicą upamiętniającą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji złożono biało-czerwone wiązanki. 
Kwiaty składali: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Ewa Draus, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Mieczysław Burek, Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: Dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Fus, 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Grażyna 
Pełka i Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-
-Ekonomicznych  Zbigniew Bogacz. 

W intencji ojczyzny, mieszkańców oraz straża-
ków odprawiona została msza św. w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Przed na-
bożeństwem delegacje złożyły symboliczne wią-
zanki pod tablicą upamiętniającą setną rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Mieszkańcy udekorowali biało-czerwonymi fla-
gami okna i balkony swoich domów. Flagi pań-
stwowe powieszono na ulicach oraz w reprezenta-
cyjnych punktach miasta, na budynkach instytucji 
publicznych i szkół. 
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Przedruk: Niedziela Ogólnopolska 19/2021 z wybraną edycją diecezjalną (Edycja rzeszowska) 

Kolbuszowa bohaterem programu  
„Poland In Undiscovered”

W marcu br. w Kolbuszowej gościła ekipa programu „Poland In Undiscovered”- serii anglojęzycznych filmów podróżniczych 
o wyjątkowych miejscach w Polsce, które emitowane są na kanale dla zagranicy Poland In.

Amerykanin Ryan Socash odwiedził najważniejsze 
punkty turystyczne naszego miasta, opowiedział 
o jego historii i zabytkach. Zwiedził m.in. skansen, 
kolbuszowską kolegiatę, dawną synagogę, cmen-
tarz żydowski i Pałac Tyszkiewiczów w Weryni. 
Przewodnikami dziennikarza byli Janusz Radwań-
ski z Muzeum Kultury Ludowej, ks. Lucjan Szu-
mierz Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych 
oraz Andrzej  Jagodziński Dyrektor MiPBP.
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału fil-
mowego! (film po angielsku z polskimi napisami), 
który jest dostępny na kanale YouTube pod nazwą: 
KOLBUSZOWA – Poland In UNDISCOVERED.
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100 km dla Janka Bytnara
Na sportowo uczczono setne urodziny Janka Byt-
nara. W niedzielę, 9 maja na stadionie zorgani-
zowano plenerowe wydarzenie upamiętniające 
kolbuszowskiego bohatera. Zuchy, harcerze oraz 
mieszkańcy uczestniczyli w biegu pamięci. Razem 

Hufiec ZHP im. Janka Bytnara w KolbuszowejHufiec ZHP im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

przebiegli założony cel 100 km na 100. roczni-
cę urodzin. Każdy otrzymał pamiątkowy medal. 
Dodatkową atrakcją była paitballowa strzelnica 
i łuki- archery. Dla najmłodszych przygotowano 
gry i zabawy. 

Organizatorem imprezy byli: Fundacja na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu, Zarządy Osiedla nr 
1,2,3, Hufiec Kolbuszowa im. Janka Bytnara oraz 
Urząd Miejski.

Akcja sprzątania świata
W ramach Światowego Dnia Ziemi, obchodzonego w dniu 22 kwietnia, harcerze z Hufca ZHP im. Janka Bytnara „Rudego” 

w Kolbuszowej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania śmieci  pn. „Czuwam dla Ziemi”. Do uczestnictwa w akcji i zadba-
nia o środowisko zachęcali również mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Harcerze sprzątali miejscowości z terenu naszej 
gminy i powiatu, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne 
„Białkówka” i „Świerczówka”, okolice kolbu-
szowskiego Rynku czy Ogródka Jordanowskiego. 
W rejonie Weryni, Kłapówki i Domatkowa zebrali 
ponad 260 kg odpadów zmieszanych oraz ponad 
100 kg szkła opakowaniowego.
Harcerzom serdecznie dziękujemy za poświęcony 
czas, proekologiczną postawę i dobry przykład!

Hufiec ZHP im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3328



Podkarpacki Puchar Nordic Walking- II edycja
NIKT NIE ZROBI DLA CIEBIE TYLE, ILE MOŻESZ ZROBIĆ TY SAM!

Ta idea przyświecała grupie pasjonatów Nordic 
Walking z Podkarpacia, która postanowiła powo-
łać do życia cykl zawodów: Podkarpacki Puchar 
Nordic Walking.
I edycja tego Pucharu odbyła się w 2020 roku 
i mimo iż w całości przebiegała wirtualnie, to cie-
szyła się dużym zainteresowaniem „chodziarzy”. 
Jest to impreza etapowa. W tym roku składa się 
z 6 etapów. Są to kolejno:  15 maja - Kolbuszowa, 
5 czerwca - Nowa Dęba, 3 lipca - Horyniec Zdrój, 
21 sierpnia - Blizna, 4 września - Jarosław, 2 paź-
dziernika - Handzlówka.
Tegoroczna edycja Podkarpackiego Pucharu Nor-
dic Walking swoją inaugurację miała 15 maja na 
stadionie sportowym w Weryni, gdzie odbyły się 
zawody pod hasłem  „Majówka z Nordic Walking”. 
Organizatorem tego etapu był Kolbuszowski Klub 
Nordic Walking. Trasa zawodów wiodła ścieżkami 
lasu Nadleśnictwa Kolbuszowa, tworząc wokół 
stadionu pętlę o długości 2,5 km. Zawodnicy bio-
rący udział w rywalizacji musieli pokonać dystans 
5 km- zatem  przemierzyli dwie pętle. Ci, którzy 
nie chcieli się ścigać, mogli wziąć udział w rajdzie, 
pokonując połowę całego dystansu. 
O dużym zainteresowaniu tymi zawodami świad-
czy fakt, iż lista startowa z uczestnikami zapełniła 
się bardzo szybko. Limit miejsc został wyczerpany 
już 8 maja. Zawodnicy przy zapisie deklarowali 
udział w zawodach - wirtualny lub w realu.
15 maja na miejscu stawiło się duże grono za-
wodników. A wszystko sprzyjało organizatorom 
– przede wszystkim słoneczna pogoda, duży obszar 
obiektu, zniesienie obowiązku noszenia maseczek 
na świeżym powietrzu. Oczywiście postarano się, 
aby wszystkie obowiązujące wymogi reżimu sani-
tarnego zostały spełnione.
Otwarcia zawodów dokonali Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego - pani Ewa Draus, Sekre-
tarz Gminy Kolbuszowa - pan Krzysztof Matejek 

oraz prezes Kolbuszowskiego Klubu NW - pani 
Krystyna Styga. Oprawę muzyczną przygotował 
zespół „Ziemia Kolbuszowska”, zaprezentował 
pieśni i przyśpiewki lasowiackie. Po otwarciu 
imprezy wszyscy uczestnicy oddali cześć swoje-
mu koledze Krzysztofowi Gierlasińskiemu, który 
zmarł podczas zawodów 8 maja br. Był wspania-
łym kijkarzem – zawsze uśmiechnięty i radosny, 
niósł ze sobą wiele ciepła i pozytywnej energii. 
Jako zawodnik dawał przykład sportowej rywali-
zacji, uczciwości i wytrwałości w oddaniu się pasji 
jaką było uprawianie sportu. 
W dniu zawodów stawili się na starcie zawodnicy 
z Horyńca, Jarosławia Handzlówki, Przeworska, 
Lubaczowa, Tarnobrzega, Rzeszowa, Rymanowa  
i wielu innych miejscowości. Przed rozpoczęciem 
rywalizacji uczestnicy potwierdzali swój udział, 
otrzymywali numery i pakiety startowe w biurze 
zawodów. Wielu zawodników z odległych stron 
(z Warszawy, Gdańska, Annopola, a nawet Paryża) 
startowało wirtualnie. 
W realnych zawodach wzięli udział najlepsi za-
wodnicy Podkarpacia –Marek Sokołowski, Erwina 
Wilusz, Jacek Wiśniewski,  a także takie sławy 
w tej dyscyplinie, jak Sylwia Pasińska-Skowron 
- mistrzyni Europy, Dorota Rejman - Mistrzyni 
Europy w maratonie, Tomasz Wojtowicz - Mistrz 
Europy, Karol Olszański - Zdobywca Pucharu,  
Piotr Stępak - Wicemistrz Europy, Radek Niepokój 
- Sztafetowy Mistrz Europy. 
Rywalizację zawodników na trasie nadzorowa-
li i oceniali profesjonalni sędziowie z Polskiego 
Zrzeszenia Sędziów Nordic Walking. Całość im-
prezy prowadził sam Mistrz Świata - Łukasz Wit-
czuk. Pracę organizatora wspierali wolontariusze 
z Zespołu Szkół Agrotechniczno- Ekonomicznych 
w Weryni. Opieką zdrowotną objęli zawodników 
ratownicy medyczni, a porządku i bezpieczeństwa 
na trasie pilnowała Straż Miejska. 

Uczestnicy zawodów byli bardzo zadowoleni, 
że mogli się spotkać ze sobą oraz wziąć udział 
w rywalizacji i zmierzyć się z innymi zawodnika-
mi w danej kategorii wiekowej. Uzyskane czasy 
(najlepsi 5 km pokonali w czasie poniżej 30 minut) 
świadczą, że „kijkowcy” czekali na takie zawody – 
trenowali i ćwiczyli formę i  wydolność. 
Po wysiłku sportowym czekał na zawodników 
posiłek regeneracyjny w postaci jadła regional-
nego, czyli „kapusty zimiocanej”,  „pamuły” 
oraz „proziaków”. Posiłek przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Weryni, a wspie-
rali je uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno 
– Ekonomicznych w Weryni pod okiem opiekuna. 
Młodzież z tej szkoły wzięła także udział w zma-
ganiach sportowych.
Wszyscy uczestnicy zawodów byli bardzo za-
dowoleni, a swoje pozytywne wrażenia zaraz po 
zawodach umieszczali na profilach Fb. Zawody 
te zapewniły nie tylko rywalizację sportową, ale 
także umożliwiły poznanie kultury lasowiackiej- 
strojów, muzyki, potraw oraz pozwoliły na zwie-
dzenie kolbuszowskiego skansenu (w pakiecie 
każdy otrzymał bilet specjalny uprawniający do 
darmowego zwiedzania obiektu).
W imieniu zawodników i organizatorów dzię-
kujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt  
i przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia 
zawodów. 

Serdecznie zachęcamy do aktywności fizycznej 
w myśl hasła przewodniego:
Nikt nie zrobi dla Ciebie tyle, ile możesz zrobić 
Ty sam!
 

Kolbuszowski Klub Nordic Walking

przegląd KOLBUSZOWSKINr 332 9



Spotkanie w sprawie zlewni przy ul. Mieleckiej
W piątek, 7 maja w Urzędzie Miejskim w Kol-
buszowej odbyło się spotkanie dotyczące zlewni 
przy ul. Mieleckiej. Uczestniczyli w nim: poseł 
Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Jan Zuba, dr 
inż. Mariusz Starzec, kierownik Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Mielcu Zbigniew Tymuła oraz 
pracownik referatu Ochrony Środowiska UM Rafał 
Kaczanowski. Podczas narady zaprezentowano 
analizę hydrologiczną tego terenu, opracowaną na 
zlecenie burmistrza oraz przedstawiono wnioski.
Na 28 maja zaplanowano konsultacje z mieszkań-
cami ul. Mieleckiej, posłem, burmistrzem Kolbu-
szowej oraz przedstawicielami dróg wojewódz-
kich, w celu przedstawienia działań i rozwiązania 
problemu. Na spotkanie zostaną wysłane zapro-
szenia dla mieszkańców. 

UKS Fregata Kolbuszowa z medalami!
Młodzi sportowcy UKS Fregata Kolbuszowa podczas ubiegłego weekendu (8-9 maja) uczestniczyli w zawodach pływackich 

Otylia Swim Cup 2021 w Lublinie. W zawodach wzięło udział 60 klubów z całej Polski i ponad 800 zawodników. Pływacy „Fregaty” 
reprezentowali klub i Gminę Kolbuszowa zajmując miejsca na podium i poprawiając swoje rekordy życiowe.

Klub reprezentowali: Grochala Nikola, Szklarz 
Oliwia, Szklarz Julia, Szewc Milena, Sobolew-
ska Paulina, Woźniak Kornelia, Matuła Patrycja, 
Partyka Natalia, Kruczek Agata, Janusz Ania oraz 
Wójcik Szczepan, Wójcik Mikołaj, Skowroński 
Braian, Rzemień Karol, Więcek Kacper, Blicharz 

Wiktor, Jędruszewski Nikodem, Wrona Mateusz, 
Tabaka Marcin, Matuła Karol, Bielecki Hubert.
Nikola Grochala zdobyła dwa medale: pierwszy 
brązowy  na dystansie 200 m stylem zmiennym 
z czasem (2:57.61), drugi srebrny na dystansie 100 
m stylem motylkowym. Kolejny zawodnik- Brian 
Skowroński zdobył srebrny medal na 200 m sty-

lem klasycznym z czasem (2:40.98). Na podium 
stanął również Szczepan Wójcik zdobywając brą-
zowy medal na 200 m stylem zmiennym z czasem 
(2:26.00).
Wszystkim zawodnikom oraz trenerom serdecz-
nie gratulujemy wysokich wyników i zdobytych 
medali!

Punkty spisowe w sołectwach  
Gminy Kolbuszowa

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Podstawową 
metodą samopisu jest wypełnienie formularza do-
stępnego na stronie spis.gov.pl. Dla osób niemają-
cych dostępu do komputera lub Internetu przygoto-
wano w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej punkt 
spisowy (pok. nr 7a, tel. 17 22 71 333). Ponadto, 
z inicjatywy Burmistrza Kolbuszowej, w każdym 
sołectwie w gminie będą działały dodatkowe miej-
sca spisowe. 

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania ze 
stanowiska komputerowego oraz pomocy pracow-
ników urzędu. Informacje o terminie i lokalizacji 
punktu spisowego będą na bieżąco podawane na 
stronie www.kolbuszowa.pl  oraz przekazywane 
przez księży podczas mszy św. 
Harmonogram (godziny pracy 9.00-14.00)
• 24 maja- Bukowiec, Domatków
• 26 maja- Przedbórz, Huta Przedborska

• 31 maja- Zarębki
• 1 czerwca- Nowa Wieś
• 8 czerwca- Kupno
• 10 czerwca- Werynia
• 14 czerwca- Widełka, Kłapówka
• 17 czerwca- Poręby Kupieńskie
• 21 czerwca- Widełka, Kłapówka
• 24 czerwca- Świerczów
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Kolejne zadania w ramach PKA 
Ogłoszono przetarg na kolejne zadania w ramach 
projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Od 
kilku miesięcy prowadzone są prace przy przebu-
dowie dworca. Ponadto wyremontowano ul. Fa-
bryczną. Kolejne roboty będą dotyczyć ul. Ruczki 
oraz placu przed budynkiem.
Postępowanie przetargowe dotyczy trzech zadań:
Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 
103985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej” 
polegająca na wykonaniu dodatkowych miejsc 
postojowych i chodników na odcinku 350 m. Prze-
budowa obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. 
11 Listopada w stronę ul. Towarowej.
Zadanie nr 2 pn.:„Budowa parkingu przy stacji 
kolejowej w Kolbuszowej” wraz z odwodnieniem, 
wykonaniem jezdni manewrowych. Zakres prac 
obejmuje również montaż zadaszonej wiaty rowe-
rowej ze stojakami na rowery.
Zadanie nr 3 pn: „Budowa oświetlenia ul. Ks. 
Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu 
przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.

Spotkanie dot. poprawy układu 
komunikacyjnego w powiecie kolbuszowskim 

i ropczycko-sędziszowskim
W dniu 30 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie w sprawie poprawy układu komunika-

cyjnego na terenie powiatu kolbuszowskiego i powiatu ropczycko- sędziszowskiego. 

W spotkaniu wzięli udział Senator RP Zdzisław 
Pupa, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Sta-
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Starosta Rop-
czycko-Sędziszowski Witold Darłak, Burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oraz 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba .
Głównym celem spotkania było omówienie działań 
zmierzających do poprawy jakości i standardu 
dróg w regionie oraz do lepszego skomuniko-
wania autostrady A4 z siecią istniejących dróg 
w powiecie ropczycko-sędziszowskimi i powiecie 
kolbuszowskim. 
Proponowanym rozwiązaniem była przebudowa 
drogi wojewódzkiej 987 relacji Kolbuszowa- Sę-
dziszów Małopolski, która stanowi ciąg komunika-
cyjny od drogi krajowej nr 94, zlokalizowanej na 
terenie gminy Sędziszów Małopolski, do Kolbu-
szowej. Druga omawiana kwestia dotyczyła rozbu-
dowy odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości 
Czarna Sędziszowska w obrębie autostrady A4 
celem budowy zjazdu. 
Realizacja tych inwestycji byłaby znacząca dla 
mieszkańców Kolbuszowej i Sędziszowa Małopol-
skiego- pozwoliłaby na poprawę płynności ruchu, 
skrócenie czasu przejazdu, poprawę bezpieczeń-

stwa użytkowników dróg, a także pobudzenie kon-
kurencyjności gospodarczej regionu. 
Zwieńczeniem rozmów było podpisanie pisma 
w sprawie wspomnianych przedsięwzięć, skie-

rowanego do Marszałka Województwa Podkar-
packiego Władysława Ortyla, z prośbą o ujęcie 
tych inwestycji w perspektywie finansowej na 
kolejne lata. 
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Prace przy budowie bulwarów
Będzie to nowoczesna przestrzeń rekreacyjna spełniająca wiele funkcji. Z efektów prac przy budowie bulwarów mieszkańcy 

będą mogli korzystać w przyszłym roku. Koszt inwestycji to ponad 4,4 mln zł- 2,7 mln zł stanowi dotacja z Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz ok. 100 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prace postępują:
• od kładki nad Nilem w stronę bu-
dynku policji- prace ziemne pod bu-
dowę ścieżek pieszych i alejek oraz 
przygotowawcze pod wykonanie 
kanalizacji teletechnicznej i oświe-
tlenia,
• od kładki w stronę kościoła- roz-
poczęły się prace przy budowie am-
fiteatru ze schodami terenowymi ze 
sceną plenerową z zadaszeniem. Po-
nadto kontynuowane są roboty przy 
zasilaniu fontann,
• na parkingu przy cmentarzu- pro-
wadzone są roboty przy jego rozbu-
dowie, wykonano odwodnienie placu 
i jezdni manewrowej.

Projekt zakłada budowę wzdłuż rze-
ki ciągu ciąg pieszo-rowerowego. 
Zaplanowano też kurtyny wodne, 
fontannę multimedialną i scenę ple-
nerową. Pojawią się również obiek-
ty małej architektury oraz obiekty 
do aktywności fizycznej dla dzieci 
i młodzieży. Ponadto przy pomniku 
kardynała Stefana Wyszyńskiego po-
wstanie murek, schody, płyta granio-
wa, niska zieleń i oświetlenie. 
Na skwerze obok policji zamon-
towana zostanie rzeźba plenerowa 
w formie kamiennego, sterowanego 
globusa z podświetleniem oraz figura 
krokodyla. 

Przebudowa kanalizacji 
w przemysłowej części miasta
Ogłoszono przetarg na przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, 

Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej. Zadanie 
ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze dzielnicy przemysłowej miasta. 

Postępowanie przetargowe dotyczy 
trzech zadań:
Zadanie nr 1: Przebudowa sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej w obsza-
rze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, 
Towarowej, Handlowej i Wiktora 
w Kolbuszowej na system kanalizacji 
rozdzielczej. Zakres inwestycji obej-
muje: budowę nowej, odrębnej sieci 
kanalizacji sanitarnej, budowę nowej 
kanalizacji deszczowej z częściową 

przebudową istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej, rozbiórkę i odtwo-
rzenie nawierzchni dróg, placów, 
chodników i terenów zielonych.
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi 
gminnej nr 103992R ul. Kolejowej 
w Kolbuszowej. Obejmuje odcinek 
drogi o długości 416,5m. Zakres prac 
to m.in.: roboty rozbiórkowe, przebu-
dowa sieci wodociągowej, gazowej, 
odtworzenie nowej nawierzchni,  
budowa chodników oraz zjazdów 
o nawierzchni z kostki betonowej, 
wykonanie miejsc parkingowych.
Zadanie nr 3: Odtworzenie ulicy 
Wiktora w Kolbuszowej po robotach 
kanalizacyjnych, ułożenie nowej na-
wierzchni oraz zjazdów publicznych 
i indywidualnych. 

Finansowo
POLSKI ŁAD…
W sobotę poznaliśmy Polski Ład, 
nowy społeczno-gospodarczy pro-
gram na lata 2021-30. Najważniejsze 
elementy programu to m.in.:
• zwiększenie wydatków na służ-
bę zdrowia z 5,3%PKB w 2021 do 
6%PKB w 2023 i 7%PKB w 2027;
• podniesienie kwoty wolnej w PIT 
do 30tys.PLN  i progu podatkowego 
z 85.5 tys. PLN do 120tys. PLN;
• ulga w PIT dla osób zatrudnionych 
na umowę o pracę osiągających rocz-
ny dochód w przedziale 70-130 tys. 
PLN;
• pełne oskładkowanie umów-zle-

ceń z perspektywą wprowadzenia 
jednolitego kontraktu;
• wprowadzenie 9% składki zdro-
wotnej liczonej proporcjonalnie do 
dochodu i bez możliwości odliczania 
jej od PIT dla wszystkich bez wzglę-
du na rodzaj i formę wykonywanej 
pracy;
• inwestycje strategiczne w m.in. 
sieć dróg ekspresowych, linie kole-
jowe, Centralny Port Komunikacyj-
ny, infrastrukturę kultury i sportową 
w gminach i infrastrukturę cyfrową, 
finansowane z emisji obligacji przez 
nowy fundusz w BGK;
• państwowe gwarancje wkładu 
własnego do 150 tys. PLN dla osób 
biorących kredyt na mieszkanie lub 
dofinansowanie do 160 tys. PLN za-

kupu mieszkania w mieszkalnictwie 
społecznym lub dla rodzin wielo-
dzietnych;
• pomoc w spłacie kredytu na miesz-
kanie po urodzeniu się dzieci do 150 
tys. PLN;
• budowa budynków jednorodzin-
nych o pow. zabudowy do 70m2 je-
dynie na podstawie zgłoszenia, bez 
pozwolenia, kierownika i książki 
budowy;
Nowy program wygeneruje duży 
impuls popytowy, z drugiej strony 
obawiać  się można negatywnego 
wpływu na skłonność do inwesto-
wania. Będzie to oznaczać utrwalenie 
proinflacyjnej struktury wzrostu PKB 
w Polsce.

Marek Kowalski
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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
 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 

21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

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

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

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA 
UMIG

Dofinansowanie na ul. Handlową
Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Handlo-
wej. Gmina Kolbuszowa pozyskała kolejne środki 
zewnętrzne na realizację inwestycji. Tym razem 
944 760 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na remont ulicy 
w zakresie drogowym. 
Przebudowa ulicy obejmuje odcinek o długości 
ponad 375 m. Wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia asfaltowa, przebudowane zostaną zjazdy do 
obiektów handlowo-usługowych oraz zakładów 
przemysłowych. Planuje się remont chodnika oraz 
przebudowę miejsc parkingowych

Aranżacja zieleni w Parku 
Niepodległości 

Firma Zieleń Kwadrat Bartłomiej Dudek z Zakrzowa zajmie się aranżacją zieleni 
w Parku Niepodległości. W środę, 12 maja Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę 
z wykonawcą. Koszt przedsięwzięcia to ponad 844 tys. zł. Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na 
obszarze miasta Kolbuszowa” współfinansowanego ze środków UE.

Firma ma za zadanie zagospodarowanie 2,5 ha 
terenu parku poprzez:
- sadzenie drzew, 
 - krzewów ozdobnych, 
- założenie rabat bylinowych z traw ozdobnych, 
- założenie ogrodu żwirowego,
- założenie łąki kwietnej, 
- założenie trawników rekreacyjnych, 

-nasadzen ie  t r aw  o raz  t u r zyc -  r aba ty 
w ogrodzie żwirowym i rowie melioracyjnym. 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój te-
renów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” 
współfinansowanego ze środków UE.
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Budowa Parku Niepodległości
Wkrótce ruszą prace przy budowie Parku Niepodległości. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę pierw-

szego zadania. W piątek, 23 kwietnia podpisano umowę z firmą budowalną Rembisz z Zielonki, która wykona roboty budowlane. 

Koszt tego zadania to prawie 1,4 
mln zł. Inwestycja jest realizowana 
w ramach projektu „Poprawa jakości 
środowiska poprzez rozwój terenów 
zieleni na obszarze miasta Kolbuszo-
wa” współfinansowanego ze środ-
ków UE.
Zakres prac obejmuje m.in:
- budowę ciągów komunikacyjnych 
i placów utwardzonych,
- budowę alejki reprezentacyjnej,

Powstaje centrum przesiadkowe
Kontynuowane są prace przy przebudowie starego budynku dworca na centrum przesiadkowe. Efekty prowadzonych robót 

widać już z daleka. Za ponad 6 mln zł zmieni się budynek i jego otoczenie. Obiekt dostosowany do potrzeb różnych grup podróżnych- 
stawia na funkcjonalność. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec listopada 2021 roku a pierwsi podróżni będą 
mogli skorzystać na początku 2022 r.  

W budynku trwają prace przy obróbkach bla-
charskich, zakończono montaż stolarki okiennej. 
Obecnie prowadzone są roboty elewacyjne przy 
układaniu izolacji termicznej. Wewnątrz dobiegają 

końca prace instalacyjne i kontynuowane są 
roboty wykończeniowe ścian. 
Inwestycja obejmuje: nadbudowę i przebudowę 
budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dwo-

rzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, 
budowę zadaszenia nad przystankami autobusowymi 
i placem manewrowym, przebudowę placu dworco-
wego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- wykonanie sieci energetycznej do 
zasilania elementów wyposażenia 
parku oraz oświetlenia terenu,
- ułożenie sieci teletechnicznej mo-
nitoringu wizyjnego,
- wykonanie  zbiornika  wodnego,
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rączki Mamusi całuję bardzo serdecznie…
Matka Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ -Maria z Janochów Kozłowiecka  1886-1972  

 Maria z Janochów Kozłowiecka uro-
dziła się w 1886 roku w Strzylczych, 
teraz wieś na Ukrainie. W zbiorach 
muzeum Kardynała Adama Kozło-
wieckiego SJ w Hucie Komorow-
skiej jak przed laty, można zobaczyć 
portret sześcioletniej ,,Mury” na-
malowany przez HR w Zakopanem 
1 października 1892 roku.   Mała 
Mury zgodnie ze zwyczajem dwor-
skim została jako panienka oddana 

na wychowanie  do  pensjonatu. 
W 1899 roku wyjechała z matką do 
Francji i zamieszkała  w pensjona-
cie Pensionnat de Saint Enfant Jésus 
a Neuilly- sur Seine w niewielkim 
miasteczku Neuilly ( canton Seine, 
sur la Seine) koło Paryża. Tam ukoń-
czyła gimnazjum, ucząc się głównie 
języków, muzyki i rysunków. Dzien-
niczek z pensjonatu z lat 1901-1902 
z ocenami za każdy miesiąc małej 

Marii, zachował się w archiwum 
Kozłowieckich i od niedawna moż-
na go oglądać na wystawie stałej 
w Muzeum w Hucie Komorowskiej.   
Znając dobrze język francuski i an-
gielski nawiązywała liczne kontak-
ty z dziewczętami z Anglii, Francji 
i Niemiec, które okazały się trwałe 
przez wiele lat. Studiowała w Aka-
demii  Paryskiej, przynajmniej do 
1905 r., i pod  jego koniec otrzymała 

dyplom Wydziały Pedagogicznego 
ze specjalnością nauczycielki pierw-
szych klas szkół elementarnych. Po 
powrocie do kraju w 1905 r. lub 
w początkach 1906 roku  Maria 
mieszkała  głównie  w Zakopanem 
i Krzeczowicach. 

Ciąg dalszy w następnym 
numerze Przeglądu 

Kolbuszowskiego
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Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego apelują 
Podczas kwietniowej Sesji Rady Powiatu radni, jednogłośnie, podjęli uchwałę w sprawie apelu dotyczącego prac nad „Unijną 

strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”. Dokument, o którym mowa już wkrótce może 
zrewolucjonizować sytuację przyrodniczą, społeczną, gospodarczą i turystyczną w naszym powiecie. 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
w wydzielonych obszarach leśnych i to niezależ-
nie czy jest to las prywatny czy państwowy, zakaz 
spacerowania, zbierania grzybów, jagód czy orga-
nizacji polowań – to tylko niektóre z konsekwencji, 
jakie mogą czekać mieszkańców powiatu kolbu-
szowskiego, gdy zacznie obowiązywać unijny do-
kument w naszym kraju. A ten ma zacząć swoje 
funkcjonowanie już od 2023 r. 

TO SĄ FAKTY! 
- To są już fakty – mówił podczas Sesji Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego (29 kwietnia) Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej 
Peret. - Jednak niektóre rzeczy możemy zmienić 
tylko dzięki naszej aktywności – dodał. Dlatego 
też Rada Powiatu w Kolbuszowej wyszła z inicja-
tywą wystosowania apelu w tej sprawie. Został on 
jednogłośnie uchwalony podczas kwietniowego 
posiedzenia. 

OCHRONA ŚCISŁA 
Apel oraz wszelkie inne formy działania są szcze-
gólnie potrzebne, w przeciwnym razie zapisy unij-
nej strategii będą obowiązywać w kształcie, jaki 
zostanie nam narzucony. Główne założenia tej 
strategii obejmują: ochronę i przywracanie dobrego 
stanu przyrody oraz poprawę i rozszerzenie sieci 
obszarów chronionych. - Czyli te obszary chro-
nione, które są obecnie na obszarze Polski mają 
być jeszcze poszerzone – podkreślił Bartłomiej 
Peret. Jednocześnie zaznaczył, że strategia ta zo-
stała już ratyfikowana, czyli zatwierdzona. - My 
teraz możemy tylko w poszczególnych krajach 
modyfikować te zapisy – dodał. - Stwierdzono, że 
ta bioróżnorodność będzie lepiej zachowana jeśli 
będzie objęta ochroną ścisłą. W Polsce ta ochro-
na jest bardzo radyklana – podkreślił Bartłomiej 
Peret. Na terenach, które są objęte ochroną ścisłą 

zakazana jest jakakolwiek działalność człowieka.  
Gdyby obecne założenia planowanej strategii le-
śnej UE weszły w życie, obszar lasów objętych ści-
słą ochroną w Polsce zwiększyłby się z obecnych 
0,5 mln hektarów do 3 mln hektarów.

APEL RADNYCH 
Założenia są takie, aby co najmniej 30 procent 
każdego kraju objąć ochroną prawną, zaś ochroną 
ścisłą 10 proc. obszarów lądowych. W konsekwen-
cji tereny te byłyby całkowicie wyłączone z gospo-
darki (wyłączone zostałoby: rolnictwo, leśnictwo, 
górnictwo, rybołówstwo oraz łowiectwo, co wią-
załoby się z zakazem polowań). Formy własności 
nie mają tutaj żadnego znaczenia. 

Temat dotyczący unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności rozpatrywany był podczas kwietniowej Sesji 
Rady Powiatu w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 

– Komisja Europejska już to przyjęła, my może-
my tylko wpływać, żeby te przepisy nie były tak 
ostre - dodał Nadleśniczy. Stąd apel Rady Powiatu 
w Kolbuszowej, który został uchwalony jednogło-
śnie podczas kwietniowego posiedzenia. Trafi on 
teraz do: Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu 
RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu 
i Środowiska, Wojewody Podkarpackiego, Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, Posła na 
Sejm Zbigniewa Chmielowca oraz Senatora RP 
Zdzisława Pupy.

Barbara Żarkowska 
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Zwycięzcy konkursu patriotycznego
Znamy już nazwiska laureatów VI Powiatowego Konkursu Twórczości Patriotycznej. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 

gratulujemy. 
Organizatorem Konkursu Twórczości 
Patriotycznej było Starostwo Powia-
towe. W tym roku przedsięwzięcie to 
odbywało się już po raz szósty. Hasło 
przewodnie tegorocznego konkursu 
brzmiało „Ojczyzna moim domem”. 
Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
podstawowych (klasy VII i VIII) oraz 
ponadpodstawowych z powiatu kol-
buszowskiego. Ideą konkursu było 
kształtowanie postaw patriotycznych 
wśród młodzieży, uwrażliwienie na 
tradycje narodowe, dziedzictwo kul-
turowe i historyczne oraz podnosze-
nie świadomości patriotycznej wśród 
młodych mieszkańców naszego po-
wiatu.

PRACE ZOSTAŁY 
OCENIONE 

Uczestnicy mieli za zadanie przy-
gotować pracę literacką, plastyczną 
lub prezentację multimedialną, na-

wiązującą do hasła przewodniego. 
W sumie, do Starostwa Powiatowe-
go, dostarczonych zostało 66 prac. 
Wszystkie zostały wnikliwie prze-
analizowane i ocenione przez Ko-
misję Konkursową, której przewod-
niczyła Agata Front-przedstawicielka 
Muzeum Kultury Ludowej z Kolbu-
szowej. W skład Komisji weszli rów-
nież: Elżbieta Mikołajczyk-dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, ks. Lucjan Szumierz-proboszcz 
Parafii pw. Wszystkich Świętych 
oraz Andrzej Jagodziński-dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kolbuszowej. Ich de-
cyzją nagrodzone zostały następujące 
osoby:
KLASY VII-VIII
Kategoria plastyczna
I miejsce – Karolina Stec – SP Cmolas 
II miejsce – Alicja Darasz – SP Cmolas 

III miejsce – Zuzanna Kozak – SP 
Kopcie 
Wyróżnienia: Weronika Mokrzycka 
– SP Komorów, Jacek Stolarz – SP 
Komorów 

Kategoria literacka – poezja
I miejsce – Amelia Chanowska – SP 
Komorów 
II miejsce – Jarosław Pogoda – SP 
Poręby Dymarskie 
III miejsce – Konrad Wilk – SP Cmolas 

Prezentacja multimedialna
I miejsce – Stanisław Jagodziński – 
SP Raniżów 
II miejsce – Milena Tęcza – SP Ra-
niżów 
II miejsce – Patrycja Reguła – SP 
Widełka 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Kategoria plastyczna
Wyróżnienie: Karolina Dul – ZST 
Kolbuszowa 

Kategoria literacka – proza
Wyróżnienie: Emilia Rusin – LO 
Kolbuszowa 

Prezentacja multimedialna
I miejsce – Jakub Grabiec – ZST 
Kolbuszowa 
II miejsce – nie przyznano 
III miejsce – Julia Dec – ZST Kol-
buszowa 

Jeszcze raz wszystkim serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do udziału 
za rok! Jednocześnie informujemy, że 
dyplomy wraz z nagrodami przeka-
zane zostaną bezpośrednio do szkół. 

Barbara Żarkowska 

Starosta Kolbuszowski rezygnuje z nominacji
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, decyzją Kolegium Redakcyjnego Gazety Codziennej „Nowiny”, został nominowany do 

tytułu „Osobowość Roku 2020”, w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”. Postanowił jednak, że nie będzie brał 
udziału w plebiscycie. 

W związku z tym przesłał list na 
ręce Redaktora Naczelnego „Nowin” 
o następującej treści: 
„Serdecznie dziękuję Kapitule Re-
dakcji „Gazety Codziennej Nowiny” 
za nominację do tytułu „Osobowość 
Roku 2020”, w kategorii „Polityka, 
samorządność i społeczność lokal-
na”. Jest mi niezmiernie miło, że 
moja praca, wkład i zaangażowa-
nie na rzecz rozwoju powiatu kol-
buszowskiego, jak również troska 
o jego dobro, została przez Państwa 
doceniona. Czuję się zaszczycony, że 
mogłem znaleźć się w zacnym gronie 
nominowanych. To miłe i budujące 
uczucie, dające zachętę do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy.  
Jednakże podjąłem decyzję, iż rezy-

gnuję z udziału w plebiscycie. Trudna 
acz piękna praca na rzecz lokalnej 
społeczności, rozwiązywanie jej pro-
blemów, jak również trud i wysiłek 
wkładany w poprawę jakości życia 
naszych mieszkańców i efekty jakie 
te działania przynoszą to najlepsza 
nagroda i największa satysfakcja. 
Oczywiście sukcesy te są wynikiem 
pracy zespołowej, dlatego tym bar-
dziej nie mogę przyjąć przyznanej 
nominacji. 
Jeszcze raz pragnę podziękować 
Kapitule za dostrzeżenie naszych 
działań, podejmowanych dla dobra 
mieszkańców powiatu kolbuszow-
skiego. Pozostając z wyrazami sza-
cunku i uznania – Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś”. 

Barbara Żarkowska 
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Wiwat maj! Trzeci maj!
W poniedziałek (3 maja) obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym w kolegiacie kolbu-

szowskiej pw. Wszystkich Świętych, o godz. 10.30, odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, strażaków oraz 
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego. 

Wcześniej przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja przy 
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej symboliczne wiązanki kwiatów 
złożyli: 
- Poseł Na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec
- Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
- Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
- Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek
- Burmistrz Gminy Kolbuszowa Jan Zuba
- dyrektorzy szkół średnich: Grażyna Pełka-dyrektor Zespół Szkół Technicz-
nych w Kolbuszowej, Dariusz Fus-dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej oraz Zbigniew Bogacz-dyrektor Zespół Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. 
Kwiaty złożone zostały również w kruchcie kolegiaty, gdzie znajduje się 
tablica upamiętniająca 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Barbara Żarkowska Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Fot. B. Żarkowska

Uroczyste złożenie kwiatów przed tablicą umieszczoną na Miejskim Domu 
Kultury

W kruchcie kolbuszowskiej kolegiaty znajduje się tablica, upamiętniająca 100. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Majowe rocznice i wydarzenia
1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY
Święto Pracy obchodzone jest 
od ponad wieku w wielu krajach 
świata. Upamiętnia strajk robotni-
ków w Chicago z 1886 roku. 

2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI 
RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ ORAZ DZIEŃ 
POLONII I POLAKÓW ZA 
GRANICĄ
Święto Flagi ustanowione zostało 
przez Sejm w 2004 roku. Ma 
ono wyrażać szacunek do flagi 
i propagować wiedzę o polskiej 
tożsamości oraz symbolach naro-
dowych. 

3 MAJA – ROCZNICA 
UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 1791 Sejm Czteroletni 
przyjął przez aklamację ustawę 
rządową, która do historii przeszła 
jako Konstytucja 3 Maja. Była ona 
drugą na świecie i pierwszą w Eu-
ropie ustawą regulującą organizację 
władz państwowych, prawa i obo-
wiązki obywateli. Była ostatnią 
próbą ratowania Rzeczypospolitej. 

4 MAJA - 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
STRAŻAKA
Dzień Strażaka w Polsce został 

ustanowiony w 2002 roku przez 
Sejm RP, przy nowelizacji ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej.  
Święto obchodzone jest w dniu 
upamiętniającym męczeńską śmierć 
świętego Floriana, patrona straża-
ków i osób wykonujących zawody 
związane z ogniem. 

8 MAJA - 76. ROCZNICA 
ZAKOŃCZENIA II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Ósmego maja 1945 r. wszedł 
w życie podpisany dzień wcześniej 
akt bezwarunkowej kapitulacji III 
Rzeszy Niemieckiej. Dokument ten 

oficjalnie zakończył II wojnę świa-
tową w Europie.

18 MAJA – 77. ROCZNICA 
BITWY POD MONTE 
CASSINO
Bitwa pod Monte Cassino była 
jedną z najważniejszych i najbar-
dziej zaciętych bitew decydują-
cych o losach II wojny światowej. 
Zakończyła się zwycięstwem 2. 
Korpusu Polskiego pod wodzą 
gen. Władysława Andersa. Triumf 
Polaków przełamał niemiecką linię 
obrony i otworzył Aliantom drogę 
do wyzwolenia Rzymu. 

Opr. B. Żarkowska
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Wkrótce remont drogi powiatowej
Już wkrótce rozpocznie się remont drogi powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba, w Komorowie. 

Aktualnie trwa ocena dostarczonych ofert. 

Podsumowanie zimowego utrzymania dróg
751 714 zł – to koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych w minionym sezonie. 

Jak informował podczas Sesji Rady Powiatu Kol-
buszowskiego (29 kwietnia) Eugeniusz Szczebi-
wilk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w se-

zonie zimowym 2020/2021 do zimowego utrzy-
mania wyznaczono drogi o łącznej długości 294,3 
km. Z kolei do posypywania wyznaczone zostały 

miejsca niebezpieczne, tj. strome podjazdy, dojaz-
dy do skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, 
przystanki komunikacji zbiorowej oraz wskazane 
odcinki leśne na łącznej długości 104 km. 

B. Żarkowska 

- W ramach tego zadania realizowane będą dwa 
odcinki drogi – mówi Eugeniusz Szczebiwilk, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych. Jeden z nich 
polegał będzie na przebudowie drogi powiatowej 

na długości 700 metrów, zaś drugi na rozbudowie 
na długości prawie dwóch kilometrów (1853 m). 
Na to zadanie Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg 4 907 017 zł. We własnym budżecie na ten 
cel ma zabezpieczono 800 tys. zł. 
Zainteresowanie przebudową i rozbudową drogi 
powiatowej w Komorowie jest bardzo duże. Do 
przetargu swoje oferty zgłosiło aż 13 wykonaw-
ców. 

B. Żarkowska 

Obchody 77. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino
„Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” – napis ten widnieje na tablicy, umieszczonej na froncie 

budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. 

Tablica upamiętnia żołnierzy z powiatu kolbu-
szowskiego poległych w 1944 r. w II korpusie 
polskim podczas Bitwy pod Monte Cassino: ppor. 
Jana Babiucha, ur. w Cmolasie 10 X 1915 r. – 
zm. 17 V 1944 r., sap. Michała Posłusznego ur. 
w Hadykówce 22 VI 1912 r. – zm. 19 V 1944 r. 
oraz strz. Franciszka Smolaka ur. w Turzy 29 IV 
1910 r. – zm. 17 V 1944 r. oraz wszystkich, którzy 
zginęli w tej bitwie. 
We wtorek (18 maja), przed tablicą zgromadzili 
się przedstawiciele instytucji państwowych, aby 
oddać hołd i uczcić pamięć poległych w 1944 r. 
pod Monte Cassino. Modlitwę w intencji ofiar 

Obchody 77. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Fot. B. ŻarkowskaZłożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową 

odmówił ks. Lucjan Szumierz, który podkreślił ich 
poświęcenie, bohaterstwo oraz szacunek i miłość 
do ojczyzny. Kolejnym punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów przed tablicą. 
Symboliczne wiązanki kwiatów złożyli:
- w imieniu Posła RP Zbigniewa Chmielowca 
kwiaty złożył Marek Bryk – nauczyciel Zespołu 
Szkół Technicznych 
- Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego
- Jan Szadkowski – Prezes Związku Sybiraków
- Wojciech Cebula – Wicestarosta Kolbuszowski 

wraz z Mieczysławem Burkiem – Przewodniczą-
cym rady Powiatu w Kolbuszowej
- Jan Zuba – Burmistrz Gminy Kolbuszowa
- służby mundurowe: nadkom. Anna Antkiewicz, 
bryg. Jacek Nita oraz Nadleśniczy Bartłomiej Peret 
- dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: Grażyna 
Pełka – dyrektor ZST w Kolbuszowej, Dariusz 
Fus – dyrektor LO w Kolbuszowej oraz Zbigniew 
Bogacz – dyrektor ZSAE w Weryni 
- Marta Rainer – dyrektor PUP w Kolbuszowej 

Barbara Żarkowska
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OGŁOSZENIE
ZARZĄD  POWIATU W KOLBUSZOWEJ

PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI, ŻE
 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wy-
wieszony  został  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej   ul. 11 Listopada 10  na okres 21 dni: Wykaz 
nieruchomości  Powiatu  Kolbuszowskiego przeznaczonej  do  zbycia   
w drodze darowizny na rzecz Gminy Kolbuszowa, oznaczonej jako działka   
nr  1555/64 obręb  0001  Kolbuszowa, celem przebudowy  (poszerzenia) 
ulicy  Przemysłowej w  Kolbuszowej.
Ww.   wykaz  został   również   zamieszczony  na   stronie internetowej:
 Strona  BIP -  Powiat  Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.
w  zakładce  - Komunikaty i Ogłoszenia  oraz  na   informacyjnej stronie  
internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Kolbuszowej.  
            Szczegółowe informacje  dotyczące ww. wykazu  nieruchomości  
można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 
10, pok. 214  tel. 17 7445 732.

Zarząd  Powiatu w  Kolbuszowej,  Kolbuszowa,  dnia 12 maja 2021 r.           

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 Kol-
buszowej   ul. 11 Listopada 10  na okres 21 dni: Wykaz dla  części nieru-
chomości  stanowiącej  własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonej w  
obrębie  ewidencyjnym 0001 Kolbuszowa,   przeznaczonej do  oddania   
w  dzierżawę  na  cele  urządzenia  infrastruktury  technicznej -  budowy  
sieci  gazowej  średniego  ciśnienia.
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 28.04.2021 r.

100. rocznica urodzin patrona Liceum 
Ogólnokształcącego – Janka Bytnara 

6 maja 1921 roku w Kolbuszowej przy ul. Nowe Miasto 10 urodził się Janek Bytnar. Z tej okazji harcerze oraz nauczyciele 
i uczniowie Liceum, którego Janek Bytnar jest patronem, przygotowali wiele ciekawych inicjatyw. 

Kolbuszowskie liceum imię Janka Bytnara nosi 
od 27 marca 1982 r. Zanim podjęto decyzję o wy-
borze patrona, przy liceum prężnie działał Szczep 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Janka Bytnara, 
nad którym pieczę sprawowały: Genowefa Zdeb, 
nauczycielka geografii i Małgorzata Miąso, na-
uczycielka historii. 
W uroczystości nadania imienia szkole uczestni-
czyła mama Janka – Zdzisława Bytnarowa. Pani 
Zdzisława przyjeżdżała do Kolbuszowej kilka razy. 
Obecna była także podczas uroczystego wręczania 
sztandaru szkole - 23 kwietnia 1988 roku. Wraz 
z nią w uroczystości uczestniczyli dwaj koledzy 
Janka z Szarych Szeregów Stanisław Sieradzki 
ps. „Świst” i Zbigniew Kacprzak oraz znana lite-
ratka Barbara Wachowicz, która napisała książkę 
o harcerzach Szarych Szeregów. Ona również jest 
autorką wielu artykułów prasowych, w których 
podkreślała pielęgnowanie i rozwijanie wartości 
najwyższych wśród kolbuszowskiej młodzieży.
Janek Bytnar to bojownik Szarych Szeregów, żoł-

nierz i podporucznik Armii Krajowej. Inicjator 
i wykonawca głośnych akcji małego sabotażu or-
ganizacji „Wawer” oraz bohater książki „Kamie-
nie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Został 
aresztowany w nocy z 22 na 23 marca 1943 roku, 
następnie odbity w słynnej Akcji pod Arsenałem 
(26 marca) przez kolegów. Janek Bytnar zmarł 30 
marca 1943 r. w wyniku obrażeń zadanych mu 
przez gestapo podczas przesłuchań.
Pozostał symbolem wierności najwyższym ide-
ałom, odwagi i niezłomności. W liście Marii Fran-
czyk do Barbary Wachowicz czytamy: „Tak często 
myślę o nich. Wspaniali są ci chłopcy z Szarych 
Szeregów. W czym tkwi ich fenomen? Wierność 
sobie. Lojalność wobec kolegów. Patriotyzm. God-
ność i honor. Poczucie odpowiedzialności za siebie 
i innych. Jak to dobrze, że mamy takie ideały, do 
których możemy dążyć... Tak wiele jeszcze mamy 
do zrobienia”. 
W celu uczczenia 100. rocznicy urodzin Patrona, 
uczniowie, w tym harcerze kolbuszowskiego Li-

ceum  przygotowali wiele różnorodnych inicjatyw. 
Klasa IICP przygotowała grę planszową, natomiast 
uczniowie z kl. klasy 2CG opracowali komiks pt. 
„Dzieciństwo Janka Bytnara”. O komiks pokusiła 
się również klasa 1 A oraz 2DP, w którym przedsta-
wiły działalność harcerską Janka Bytnara. Z kolei 
klasa 2BG przygotowała godzinę wychowawczą 
poświęconą przyjaźni, patriotyzmie oraz odpo-
wiedzialności.  
Do uczczenia 100. rocznicy urodzin Janka Bytnara 
przyłączyła się także kolbuszowska Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna, która przygotowała 
wystawę zatytułowaną „Jan Bytnar (1921-1943): 
w 100. rocznicę urodzin”, prezentującą wydaw-
nictwa i czasopisma dotyczące historii związanej 
z życiem i działalnością Janka Bytnara, korespon-
dencję matki Janka, Zdzisławy Rechul-Bytnaro-
wej, pamiątki, fotografie oraz kroniki. Wystawa 
prezentowana jest w sali multimedialnej Oddziału 
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej przy ul. Piekar-
skiej 17. Można ją zwiedzać w godzinach pracy 
Oddziału z zachowaniem rygorów epidemicznych.

q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

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

tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Wolontariusz na zawodach
 Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się całkiem niedawno. Czas mojej nauki w szkole średniej był właśnie tym momen-

tem, w którym po raz pierwszy spróbowałem swoich sił w tej właśnie roli. 

Dotychczas uważałem, że bycie wolontariu-
szem będzie przerastało moje możliwości. Od 
zawsze chciałem bezinteresownie nieść pomoc 
drugiemu człowiekowi, ale z drugiej strony 
obawiałem się, że nie jestem wystarczająco od-
ważny, aby mierzyć się z takimi wyzwaniami... 
        Przez parę ostatnich lat niejednokrotnie miałem 
okazję przekonać się, że wolontariat jest stworzony 
właśnie dla mnie. Moja ochotnicza aktywność 
w wielu pozalekcyjnych przedsięwzięciach zaczęła 
dawać mi coraz więcej satysfakcji i pewności sie-
bie. Kiedy tylko zatem pojawiła się informacja, że 
na stadionie w Weryni ponownie odbędą się zawo-
dy Pucharu Nordic Walking, a nasza szkoła będzie 
szukać wolontariuszy do tego wydarzenia, niemal 
natychmiast zgłosiłem swój udział. Z miłą chęcią 
wróciłem do miejsca, w którym dokładnie dwa lata 
temu zaczynałem swoją działalność w wolontaria-
cie. Niesamowite wrażenia, jakie wtedy zostały mi 
w pamięci, tym bardziej zachęciły mnie do uczest-
nictwa w tegorocznej Majówce z Nordic Walking. 
 
        Zawody Podkarpackiego Pucharu Nordic 
Walking na stadionie w Weryni odbyły się w so-
botnie przedpołudnie, 15 maja 2021 roku. Kiedy 
z samego rana przybyłem na miejsce, aby spotkać 
się z cała grupą wolontariuszy, byłem pewny, że 
będzie to dla nas wszystkich bardzo przyjemny 

dzień. Pod względem pogody mieliśmy dużo 
szczęścia - jeszcze w przeddzień zawodów lu-
nął silny deszcz, a prognozy nie dawały nadziei 
na poprawę aury. Mimo wszystko, pogoda wy-
jątkowo dopisała - chmury nie uroniły ani kro-
pli, a słońce chętnie dotrzymywało nam kroku. 
        Przybyliśmy na stadion na długo przed rozpo-
częciem marszów. Zostaliśmy podzieleni na grupy, 
a organizatorzy i sędziowie Turnieju przekazali 
nam parę istotnych informacji na temat czynności, 
jakie musieliśmy wykonywać w trakcie zawo-

dów. Na samym początku byliśmy trochę spięci 
i niepewni tego, z czym będziemy się mierzyć. 
Mimo wszystko, przez cały czas mogliśmy liczyć 
na wsparcie ze strony naszych opiekunów, którzy 
udzielali nam wiele przydatnych rad i wskazówek. 
Z biegiem czasu nabraliśmy sił i odwagi, a chęć 
działania wzięła górę nad wszelkimi obawami. 
        W trakcie zawodów nasza grupa przygo-
towała stoisko przy linii startu, podawała wodę 
uczestnikom i osłaniała zawodników przed nie-

Sukcesy zawodników Tiki Taki
Kolbuszowscy lekkoatleci w maju br. reprezentowali miasto podczas krajowych zawodów. W Mistrzostwach Polski w stylu 

Anglosaskim wzięły udział dwie zawodniczki Tiki Taki Monika Węgrzyn i Amelia Chudzik. Z Bielska-Białej Monika wróciła ze 
srebrnym medalem Mistrzostw Polski. Uzyskała również kwalifikację do reprezentacji Polski na listopadowe MŚ w Tajlandii. Ame-
lia również świetnie sobie poradziła zajmując 17 miejsce na niezwykle trudnej trasie.

Drugie wydarzenie Otwarte Mistrzostwa Stalowej 
Woli były również udane dla naszych zawodników. 
Magdalena Niemczyk z czasem 11.87 s poprawi-

ła rekord Mistrzostwa na 100 m. Jej czas na 200 
m jest również najlepszym wynikiem na listach 
krajowych. Jakub Chudzik zwyciężył w biegu pu-

charowym na 400m, a Bartek Sawuła pobił rekord 
życiowy na dystansie 100 m. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i osiągnięcia.
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Dzień Flagi
W 2004r. powołano do życia Dzień Flagi RP na mocy ustawy z 20 lutego 2004r., wyznaczając go na 2 maja. Obowiązująca 

flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy; biała (góra) i czerwony(dół). 

skierowane w kierunku Łaby. W ten sposób czer-
wonoarmiści zostali  „jedynymi zdobywcami” 
Berlina. W PRL-u temat flag polskich zatknię-
tych na tej kolumnie zbyty był milczeniem. Po 
co drażnić  „sojusznika”. Informacje na ten temat 
zachowały się w archiwach wojskowych tych 
jednostek, które brały w tym udział. Gdyby Dzień 
Flagi uchwalił sejm z prawicową większością, to 
być może bohaterami biało-czerwonej stali by 
się żołnierze generała Andersa?  Na rok wcze-
śniej przez berlińskimi wydarzeniami, 18 maja 
1944r. zatknęli oni biało-czerwoną na gruzach 
klasztoru benedyktynów w Monte Cassino. Ran-
kiem 18 maja 1944r. – jak wspominał Melchior 
Wańkowicz - generał Andersa wdepnął w g… 
W żargonie żołnierskim wróży to niechybne zwy-
cięstwo. Wzgórze Monte Cassino z benedyktyń-
skim opactwem na szczycie kontrolowało jedyną 
drogę z Neapolu do Rzymu. Niemcy stworzyli 
tam system umocnień zwany „linią Gustawa”  
Od stycznia 1944r. alianci bezskutecznie pró-
bowali przełamać tę linię otwierającą drogę na 
północ, bronione przez doborową niemiecką  
1 Dywizję Spadochronową. Po nieudanych 
natarciach oddziałów amerykańskich, nowoze-
landzkich i hinduskich, brytyjskie dowództwo 
parafrazując Napoleona  „…zostawiło to Po-
lakom”. 18 maja 1944r.  na ruinach klasztoru 
benedyktynów patrol 12 Pułku Ułanów Podol-
skich zatknął biało-czerwoną flagę o 11.45, 
a Hejnał Mariacki odegrał na trąbce plutonowy 
Emil Czech. Wkrótce na rozkaz Andersa do-
łączono flagę brytyjską. W chwili wzruszenia 
Feliks Konarski napisał słowa pieśni „Czerwone 
maki” do muzyki Alfreda Schütza. Twórcy słów 
„Czerwone maki na Monte Cassino” i muzyki 
byli wówczas  żołnierzami  II Korpusu generała 
Andersa.  Pieśń ta w PRL-u była zakazana. Na 
białych skałach pod Monte Cassino zakwitły 
w tym czasie czerwone maki. Przyroda poka-
zała wyjątkową scenerię. Niektórzy, białe skały 

i czerwień maków kojarzyli z polskimi barwami 
narodowymi. Na cmentarzu pod Monte Cassi-
no spoczywa ponad tysiąc polskich żołnierzy, 
a w kamieniu wykuto sentencję „Przechodniu, po-
wiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”  
i „Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy 
oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a ser-
ce Polsce”  Brytyjczycy bardzo szybko zapomnieli  
o Polakach walczących na Zachodzie. Nie zapro-
szono ich na Paradę Zwycięstwa zorganizowaną 
8 czerwca 1946r. Polacy przestali być aliantom 
potrzebni. Oliwy do ognia dolał dekret komuni-
stycznej polskiej rady ministrów zakazujący po-
wrotu do kraju generałom i pułkownikom Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ci, którym udało się 
powrócić do PRL-u kończyli swój żywot  strzałem 
katyńskim w piwnicach bezpieki na Rakowiec-
kiej. Dzisiaj ich szczątki odnajduje ekipa profesora 
Szwagrzyka na Łączce i innych dołach śmierci 
na terenie całego kraju. Ci żołnierze, którzy za-
tknęli biało-czerwoną na Kolumnie Zwycięstwa 
w Berlinie, i tych na gruzach klasztoru benedyk-
tynów na Monte Cassino łączy jeden wspólny 
mianownik. To mróz, głód, wszy i katorżnicza 
praca na rzecz ZSRR. Nie znaleźli się oni na tej 
nieludzkiej ziemi z własnej i nieprzymuszonej 
woli. Zmusił ich do tego nasz wschodni agresor 
17 września 1939r. Wszyscy, którzy załapali się 
na Andersa(na podstawie układu Majski -Sikorski) 
i dostali się do brytyjskiej strefy wpływów, bo 
Stalin nie chciał wojska, które podlegało Polskie-
mu Rządowi w Londynie i ci, którzy znaleźli się 
w Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod 
dowództwem generała Zygmunta Berlinga( stąd 
berlingowcy) - wojsko podległe sowietom, chcieli 
wydostać się z sowieckiej niewoli. Chociaż drogi 
ich były różne, to nie dzieli się żołnierskiej krwi. 
Największym oprawcą nie jest żołnierz, a polityka. 

Stanisław Gorzelany

Dopuszcza się wieszanie flagi w formie pionowej 
wstęgi. Biała barwa powinna znajdować się po stro-
nie lewej. Barwy biało-czerwone po raz pierwszy 
uznano za patriotyczne podczas obchodów pierwszej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1792r. Pa-
nie występowały w białych sukniach i czerwonych 
przepaskach, a panowie w szarfach biało-czerwo-
nych. W czasie powstania listopadowego sejm Kró-
lestwa Polskiego uchwałą z dnia 7 lutego 1831r.  
nawiązując do heroldyki Królestwa Polskiego (orzeł 
biały na czerwonej tarczy herbowej) barwy biało-
-czerwone uznał za narodowe. Dlaczego to święto 
wypada 2 maja i nie jest dniem wolnym od pracy, 
a nie na przykład 18 maja. W chwili jego ustanowie-
nia prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski, 
a sejm RP był w swej masie bardziej lewicowy niż 
prawicowy. Czyżby zwyciężył pogląd, że lepszy jest 
swój bohater i wybór padł na żołnierzy 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki tak zwanych ber-
lingowców,  którzy 2 maja 1945r. w Berlinie o godzi-
nie 2. 00 na zdobytej Kolumnie Zwycięstwa zatknęli 
biało-czerwoną flagę. Bohaterami tymi byli żołnie-
rze ppor. Troickiego. Tego samego dnia o godzinie 
6.20 doszło  do zwieszenia drugiej biało-czerwonej 
flagi przez żołnierzy chorążego Felchornowskiego 
z 3 Pułku piechoty. Obie flagi długo nie wisiały, bo 
ściągnęli je pijani czerwonoarmiści i powiesili swoje  
(polsko-radzieckie braterstwo broni). Polscy żołnie-
rze w Berlinie zatknęli biało-czerwoną na Kolumnie 
Zwycięstwa, wybudowanej na polecenie kanclerza 
Rzeszy Ottona von Bismarcka dla upamiętnienia 
zaborczych pruskich wojen z Danią po zagarnięciu 
Szlezwika i Holsztyna, pokonaniu Austrii (1866) 
i zwycięstwa Prus nad Francją w 1871r. Kolumna 
ta była upamiętnieniem niemieckich „wojen niepod-
ległościowych”, które doprowadziły do powstania 
Rzeszy. Kiedy polscy żołnierze dowiedzieli się, co 
zdobyli, to postanowili ją wysadzić w powietrze.  
W chwili zbierania materiałów wybuchowych do 
jej detonacji zostali rozpędzeni przez  NKWD i już 
2 maja 1945r. polskie jednostki zostały natychmiast 

równościami na trasie. Pod koniec marszów wrę-
czyliśmy wszystkim medale i gratulowaliśmy 
ukończenia rajdu. W tym samym czasie kilku na-
szych uczniów udzielało się w kuchni i pomagało 
w przygotowaniu posiłku dla zawodników po za-
wodach. Na koniec wysprzątaliśmy boisko z ostat-
nich plastikowych kubków, a wszelkie oznaczenia 
stojące na trasie odnieśliśmy na swoje miejsce. 
 
        Mój udział i zaangażowanie w tegoroczne 
zawody Pucharu Nordic Walking mogę zaliczyć 
do jednego z bardziej udanych w mojej karierze 
wolontariusza. Cieszę się, że wraz z całą grupą 
równie aktywnych i ochotnych uczniów naszej 
szkoły mogłem dołożyć swoją cegiełkę do orga-

nizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, 
że udało nam się wypełnić nasze zadanie, że 
nasza obecność tutaj przyniosła organizatorom 
i uczestnikom tych zawodów wiele dobrego. 
Wszyscy jesteśmy zadowoleni i spełnieni, iż 
jako wolontariusze okazaliśmy się dla nich bar-
dzo potrzebni. Czuliśmy się dumni, kiedy spi-
ker prowadzący zawody pochwalił nas za naszą 
pracę, a uczestnicy docenili głośnymi brawami. 
        Jest to niezwykłe uczucie być częścią tej 
wspaniałej grupy, dla której Nordic Walking sta-
nowi przysłowiowe oczko w głowie. Cudowna 
atmosfera i więź, która jak rodzinę, łączy wszyst-
kich zawodników tej dyscypliny, udzieliła się 
również i nam. Z wielką przyjemnością ogląda 

się obrazki, w których kilkudziesięciu uczestni-
ków zgodnie ćwiczy, idzie przed siebie i spędza 
wspólnie czas jak najlepsi przyjaciele. To była 
dla nas wspaniała okazja, aby dzielić swoje siły 
z tymi, dla których sport jest wielką pasją. Biją-
ca od nich pozytywna energia mocno zachęciła 
nas do działania i pomocy, a także utrzymywa-
ła nas w dobrym nastroju aż do samego końca. 
        Wierzę w to, że jeszcze nie raz będę miał tę 
możliwość, aby jako wolontariusz z zaangażowa-
niem pomagać ludziom w ich pracach i zadaniach. 
Wierzę również, że nie będę musiał długo czekać 
na kolejną szansę..

 
Konrad Świątek
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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

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 33222



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!

przegląd KOLBUSZOWSKINr 332 25



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


