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r DEBATA NAD RAPORTEM
O STANIE POWIATU
KOLBUSZOWSKIEGO
cd. czytaj na str. 16

r FESTIWAL
ŻYWEJ MUZYKI
cd. czytaj na str. 2

29
lat minęło...
MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY
OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Kolorowy i kameralny

,,VIII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki ” odbył się 6 czerwca 2021 roku. Od godziny 9:00 do 21:00
przez dwanaście godzin mogliśmy śledzić poczynania ,,festiwalowiczów” na kanale youtube.

Niewielka, bo zaledwie 200 osobowa
publiczność miała okazję uczestniczyć w wydarzeniu na żywo. Tworząc festiwal w 2013 roku, dyrektor kolbuszowskiego domu kultury
Wiesław Sitko skonsultował formę
jego organizacji z muzykantami.
Jeszcze wówczas czynnymi muzykantami byli Władysław Pogoda,
Jan Marzec, Bronisław Płoch, Jan
Marek, Jan Cebula - genialni Lasowiaccy muzykanci. Młodszych
miłośników ,,lesiackiej nuty” reprezentował Jarosław Mazur. Pomysł
na wydarzenie festiwalowe o takim
charakterze należał do Pogody, który od lat ,,gnębił” kolbuszowską
instytucję o stworzenie takiej imprezy. Dzięki pomocy Jolanty Dragan
udało się napisać dobry wniosek
i uzyskać wsparcie dla jego organizacji ze strony Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, obecnie
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Na pierwszej edycji wystąpili wszyscy wyżej wymienieni
i wielu jeszcze innych wspaniałych

muzykantów, festiwal trwał dwa dni.
W pierwszym dniu odbyły się prelekcje, w drugim konkurs. Mieliśmy
przyjemność wysłuchać prelekcji
prof. Antoniego Zoły, a na scenie
oprócz pełnego wyboru naszych
skrzypków usłyszeliśmy ostatnich
prawdziwych muzykantów z lubelskieg, min. Stanisława Głaza i Kapelę Butrymów. Wszystkim bardzo
spodobała się kameralna forma konkursu dla muzykantów. W tym roku
mieliśmy przyjemność goszczenia na
kolbuszowskiej imprezie w części seminaryjnej niezwykle interesujących
prelegentów, min. prof. dr hab. Bożenę Muszkalską, dr hab. Katarzynę
Smyk, dr hab. Tomasza Rokosza, dr.
Mariusza Pucię. O zasłużonym dla
naszego miasta i polskiej kultury dokumentaliście Jerzym Dyni, bardzo
ciekawą prelekcję i prezentację przygotowała redaktor Jolanta Zaręba.
Profesor Muszkalska zabrała tym razem na Syberię przedstawiając swoje
badania terenowe wśród Olendrów,
którzy wyjechali z Polski ponad sto

lat temu i nie zatracili swojej odrębności kulturowej (obyczajów, pieśni)
i języka polskiego. Po raz pierwszy
wśród prelegentów gościliśmy z ciekawym referatem panią doktor Katarzynę Smyk. Doktor Rokosz kompetentnie i wyczerpująco przedstawił
bardzo ostatnio modny instrument ludowy, którym jest lira korbowa. Doktor Mariusz Pucia tym razem wziął na
,,tapetę” Władysława Pogodę. Udało
mu się w bardzo interesujący sposób
scharakteryzować osobowość tego lasowiackiego muzykanta. Wykorzystał
w tym celu nagrania jego wypowiedzi
dokonane podczas wywiadu z nim.
Artysta opowiadał o dawnej muzyce
i obyczajach, naukowiec delikatnie je
komentował. W ten sposób powstała bardzo ciekawa analiza dawnych
obyczajów. Z narracji Pogody mogliśmy odczytać jego temperament,
inteligencję oraz charakter, tylko
można naukowcowi z Opola pogratulować kapitalnego pomysłu.
W części konkursowej wystąpiła
w tym roku rekordowa liczba uczest-

ników. Mieliśmy niesamowitą przyjemność obejrzeć, a jury docenić wybitne grono kapel i instrumentalistów.
W otwartej formule tego festiwalu
na jednej plenerowej scenie wystąpiły małe, młodzieżowe i w średnim
oraz starszym wieku ,,muzykanty”.
Zobaczyliśmy z równą pasją grające, ośmioletnie dzieci i ponad osiemdziesięcioletnich muzykantów. Jeżeli
trend uda się zachować, to o przyszłość naszej tradycyjnej narodowej
autentycznej kultury nie mamy się
co martwić! Powstała też moda na
ludową muzykę w pokoleniu starszej
młodzieży, która zamiast dyskotek
urządza sobie ludowe potańcówki.
Dzięki dofinansowaniu ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury udało
się nagrodzić wszystkich występujących. Wsparcia finansowego udzielił również współorganizator Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Honorowym patronatem to wydarzenie objął Marszałek Województwa
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Podkarpackiego Władysław Ortyl, za
co organizator i wszyscy występujący
są niezmiernie wdzięczni. Mieliśmy
też zaszczyt i przyjemność gościć
wicemarszałek województwa panią
Ewę Draus, której bardzo mocno leży
na sercu nasze ludowe, a w szcze-

gólności lasowiackie dziedzictwo.
Pani marszałek forsuje i promuje
Lasowiaków, tę unikalną w swojej
prostocie ciągle mało znaną grupę
etnograficzną. Tegoroczne jury (wykładowcy seminaryjni oraz Maria
Kula) pod przewodnictwem prof.

Bożeny Muszkalskiej, należy pochwalić za niezwykle sprawną pracę
i sprawiedliwy werdykt. Całość wydarzenia relacjonowana była na żywo
i jest ciągle dostępna na stronie organizatora Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej. Niezwykle udana

3
VIII edycja festiwalu napawać może
optymizmem co do przyszłości naszej ludowej muzyki, która jest ciągle
żywa i przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Cieszy, że to co rdzennie
polskie ciągle trwa i mamy nadzieję
nigdy, że nie zaginie!

Letnie nasadzenia kwiatowe

W Kolbuszowej trwa wymiana dekoracji kwiatowej. Na rabatach oraz w donicach ustawionych na terenie miasta pojawią się letnie kwiaty. Wiosenne bratki
i stokrotki zostały usunięte. W ich miejsce posadzone zostaną m.in. aksamitki, szałwie, begonie, surfinie, czy pelargonie. W tym roku utrzymaniem zieleni
zajmuje się Firma Handlowo-Usługowa Bogusław Roguz z Połańca.
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Chińska
zaraza

Kiedy w marcu 2020 roku rozpocząłem cytowanie – pochodzących z renomowanych kalifornijskich i nowojorskich laboratoriów – badań mówiących o tym, że
istnieje niewielkie prawdopodobieństwo,
aby wirus SARS CoV2 powstał na drodze
naturalnej ewolucji z nietoperzy jaskiniowych na człowieka, spotkała mnie za to
fala deprecjonowania i szyderstw.
Wszak obowiązywała wtedy teza – lansowana
wprost przez Chińska Partię Komunistyczną –
o tym, ze światowa pandemia zaczęła się przypadkiem, końcem 2019 roku na tzw. „mokrym
targu” w Wuhan, a powodem wybuchu zarazy był
zwyczaj jedzenia przez Chińczyków tzw. „zupek
z nietoperzy”.
W Polsce „autorytety” i naukowcy, z miedzianymi czołami, występowali w wielkonakładowych
mediach i głosili te obrażające zdrowy rozsądek
brednie. Na nic zdały się świadectwa naukowców i badania, które cytowałem, na nic były także
proste pytania jak to możliwe aby koronawirus
z nietoperzy tak szybko przeniósł się na bardziej
wyspecjalizowany układ oddechowy człowieka?
Przez kolejne miesiące ujawniałem raporty wywiadów, świadectwa naukowców mówiące o tym, że
wersja o naturalnej ewolucji wirusa jest po prostu
bardzo nieprawdopodobna. Jak wyliczyli fachowcy
taka ewolucja musiałaby – w naturalnych warunkach – trwać co najmniej sto lat i w żaden sposób
wirus nie mógł się uzłośliwić z nietoperzowych
zupek.
Światowa Organizacja Zdrowia – pod wodzą marksisty Thedrosa Ghebreyesusa – wysłała nawet do
Wuhan specjalna komisje śledzą, która – po kilku
tygodniach badań – ustaliła to samo co wcześniej
ogłosiła propaganda chińskich komunistów. Potem
okazało się, że czołowe skrzypce w tej komisji odgrywał doktor Peter Daszak, prawa ręka Antionio
Fauciego, który był zamieszany w przekazywanie
do laboratorium w Wuhan federalnych, amerykańskich funduszy na prowadzenie wyjątkowo
niebezpiecznych i kontrowersyjnych badań nad…
uzłośliwieniem koronawirusów występujących
u nietoperzy jaskiniowych.
Od 2015 roku trwała w tej mierze kooperacja zespołu doktora Ralpha Baricka z Uniwersytetu Północna Karolina w Stanach Zjednoczonych z Laboratorium Wirusologicznym w Wuhan, które wiele
badań wykonywało pod kontrolą służb specjalnych
Chińskiej Armii Ludowej. Trzeba dopiero było
ujawnienia – przez australijską telewizję Sky News
– tajnych notatek chińskich oficjeli partyjnych
i wojskowych, z których wynikało, że badania nad
uzłośliwieniem koronawirusów nietoperzy zyskały
miano prac nad nowa wersją broni biologicznej,
aby świat poważnie zaczął przyglądać się najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń: nowy
wirus wydostał się ( nie wiemy czy za wiedzą
badaczy, czy też na skutek wypadku przy pracy)
z laboratorium w Wuhan.
Na jaw wyszło też, że już w lipcu 2019 roku trzech
naukowców pracujących w Instytucie w Wuhan,
trafiło do szpitala z objawami nowej choroby, którą

teraz nazywamy Covid 19. Powoli też na światło dzienne wychodzą informacje zdobyte przez
amerykański i brytyjski wywiad – wynika z nich
wprost, że SARS CoV 2 został wypreparowany
i podrasowany tak aby był niebezpieczny dla ludzi
w laboratorium w Wuhan a tajemniczy związek
z tą sprawą mają nie tylko amerykańscy naukowcy
z Uniwersytetu Północna Karolina ale także głośny
doradca kolejnych prezydentów USA do spraw
walki z pandemią Anthony Fauci.
Oliwy do ognia dolały także najnowsze badania
Dalglisha i Sorensena, które dowodzą, że w genomie i morfologii nowego wirusa znajdują się partie aminokwasów, które naturalnie nie występują
w takiej konfiguracji. Obaj naukowcy twierdzą,
że to ewidentny dowód na ingerencje ludzkiej ręki
w morfologię SARS CoV 2.
Dowodów na taki stan rzeczy pojawia się coraz
więcej i tylko politycy nie chcą ich rozumieć
i przyjmować tego do wiadomości. Za tym oczywiście idzie fałszerska działalność propagandystów mieniących się być dziennikarzami (ale to
już odrębna opowieść). Politycy nie chcą tego
przyjmować do wiadomości po prostu ze…strachu.

Gdyby bowiem uznać, że to Chińska Republika
Ludowa – w ten czy inny sposób – zakaziła cały
świat mordującą gospodarkę i społeczeństwa zarazą, konsekwencje takiego stanowiska mogą być
nieobliczalne. Trzeba byłoby bowiem „Państwu
Środka” i jego komunistycznym włodarzom wystawić za to rachunek. To jednak jeszcze pół biedy
– kto wyegzekwuje od fabryki świata płacenie
takich zobowiązań?!
Poza tym uznanie winy Chin, w momencie gdy
KPCh żarliwie się tego wypiera, to jednak wejście
na wojenną ścieżkę z najpotężniej rozwijającym
się państwem na świecie. To zerwanie wielu łańcuchów dostaw i odłożenie mrzonek o podtrzymywaniu dobrobytu Świata Zachodu, który od
kilkudziesięciu już lat żyje na chiński kredyt.
Jestem tylko zwykłym dziennikarzem i być może
dlatego, podobnie jak dziecku w „Nowych Szatach
Króla”, jest mi łatwo krzyczeć o prawdach oczywistych, podczas gdy wielcy ich nie dostrzegają.
Witold Gadowski
Niedziela Ogólnopolska
24/2021
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WĘDRUJĄC PO BAŚNIOWEJ
KOLBUSZOWEJ

Doczekaliśmy się w mieście nad Nilem kapitalnej miniatury literackiej zatytułowanej ,,Nocą w Kolbuszowej”, której autorem
jest Ryszard Sziler.
Tekst adresowany jest do dzieci, autor pięknym językiem i klasycznym
wierszem opisuje legendy, bajki oraz
opowieści miejskie. Wszystko dzieje się w formie dialogu trzech szaf
(,,roboty kolbuszowskiej”) narracji
autora i opowieści przewodnika,
którym jest księżyc. Bajka poetycka
napisana przez Szilera to utwór, który
może inspirować do ciekawych działań artystycznych z dziećmi i młodzieżą, których celem może być
rozbudzanie miłości do najbliższej
nam małej ojczyzny. W tegorocznej
edycji ,,Wiosennego Festiwalu Małych Krokodyli w Mieście nad Nilem 2021” organizator Miejski Dom
Kultury skwapliwie wykorzystał tekst
książeczki do organizacji konkursu.
W konkursie udział wzięło siedem
placówek edukacyjnych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa. Organizacja
konkursu ze względów pandemicznych trochę się przesunęła. Finał
odbył się 18 czerwca tuż tuż przed
końcem kalendarzowej wiosny. Placówki przedstawiły 12 atrakcyjnych
prezentacji teatralnych i plastycznych.
W dowolnej formie swobodnie inspirowanej poezją o Kolbuszowej.
Wszystkie były niezwykle ciekawe
i świadczące o wysokim poziomie
pracy pedagogicznej placówek. Instytucji oświatowych zarówno publicznych, parafialnych i prywatnych,
które w pełnym wyborze brały udział
w festiwalu. Jury w składzie Ryszard
Sziler i Ewa Czartoryska-Sziler było
tymi efektami pracy dzieci i nauczycieli zachwycone. W kategorii teatralnej najciekawiej wypadły spektakle
oddziału przedszkolnego z Weryni
i przedszkola Marii Montessorii

z Kolbuszowej. Niezwykle aktywna
Danuta Żądło w Weryni przygotowała
z dziećmi wyjątkowe przedstawienie
z mnóstwem postaci. W występ zaangażowała w nim wszystkie dzieci.
Starszaki przygotowane, grały bardzo
dobrze, świetnie się przy tym bawiąc.
Niezwykłe zaangażowanie w odgrywanie ról wykazały również starszaki
z Przedszkola im. Marii Montessori
z Kolbuszowej, którym jury przyznało równorzędną główną nagrodę.
Panie z obydwu grup adekwatnie do
poezji pięknie po swojemu go zinterpretowały, wyszło naprawdę pięknie.
Malutki oddział z Zarębek udowodnił
wszystkim, że małe jest ,,piękne” .
Dzieci przygotowały ciekawą pracę
i krótki występ. Deszcz nagród w tym
roku spadł na dzieciaki z przedszkola
w Kolbuszowej Dolnej, jury nie tylko
wysoko oceniło prezentacje placówki, ale właśnie do nich trafiły dwie
nagrody publiczności I i II w głosowaniu na kanale youtube. Osiągnięty
wynik blisko 10 tysięcy wyświetleń
został uzyskany legalnym sposobem zgodnie z regulaminem tego

medium społecznościowego. Ponieważ jest nieprawdopodobne, by ktoś
był w stanie złamać logarytmy tego
kanału (,,zdolniacha” niezwłocznie
znalazł by pracę w San Fransisco).
Dolna w tym roku całkowicie zasłużenie otrzymała tytuł ,,Najbardziej
Kulturalnego Małego Krokodyla’’.
Oprócz wyżej wymienionych obejrzeliśmy inne niewiele im ustępujące,
doskonałe występy Przedszkoli nr 2
i 3 w Kolbuszowej i Parafialnego
w Kupnie. W finale imprezy wzięło
udział ponad dwustu wychowanków
dla, których organizator przygotował
zjeżdżalnię w formie dmuchanego
Sfinksa, trampolinę, lody, cukrową
watę, dwóch animatorów i akcję plastyczną ,,W krainie skarabeuszy nad
Nilem”. Z malowaniem, rysowaniem
i budowaniem pustyni z piasku i piramidy z dużych drewnianych klocków.
Radosny pisk i nawoływania roznosiły się po całej okolicy, uśmiechnięte
buźki dzieci świadczyły o ich zadowoleniu. Na scenie zaprezentowały
się zespoły domu kultury w krótkim
montażu tanecznym i muzycznym

z ciekawością odebranym przez widzów. Rozdanie nagród zaszczycił
swoją obecnością sam inspektor
oświatowy Ireneusz Kogut. Imprezę
poprowadził niecny zbójnik Kolbusz,
w rolę którego wcielił się niezastąpiony w takich sytuacjach Tomasz
Łępa redaktor Radia Leliwa z Mielca.
Tym samym podejrzenia domorosłych historyków i fantastów, że ten
szesnastowieczny legendarny recydywista pochodził z sąsiedniego miasta, zostały potwierdzone. Szczegółowe wyniki konkursów zamieszczono
na stronie MDK. Organizator będąc
pełen podziwu dla efektów gratuluje wszystkim wysokiego poziomu
występów, dyrektorom placówek
dobrej organizacji pracy, śmiałego
podejmowania artystycznych wyzwań i kompetentnej kadry. Dziękując sponsorom: firmie COBI za
wspaniałe klocki i Zielonej Budce za
pyszne lody, zapraszamy do wspólnej
zabawy w przyszłym roku w maju!
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W dniu 10 czerwca 2021 roku, w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w którym
uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych NSZZ „S” z poszczególnych zakładów
pracy z terenu Kolbuszowej. Zebranie prowadził
Przewodniczący Regionu, Roman Jakim wraz

z prezydium. Na spotkanie zostali zaproszeni
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Starosta
powiatu kolbuszowskiego Józef Kardyś.
Zebrania władz Związku Zawodowego organizowane są okresowo w terenie, co ma na celu integrowanie środowiska pracowniczego , promocję
związku oraz przedstawienie problemów pracowniczych i związkowych władzom lokalnym.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania, Burmistrzowi Janowi Zubie oraz dyrektorowi MDK
Wiesławowi Sitko i pracownikom, serdeczne podziękowania składają: Przewodniczący Zarządu
Regionu - Roman Jakim oraz Przewodniczący
Oddziału Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”
w Kolbuszowej - Jan Skowroński.

Kolejny etap Podkarpackiego Pucharu
Nordic Walking za nami

W dniu 5 czerwca br. w Nowej Dębie na obiektach SOSiR oraz Nadleśnictwa Nowa Dęba odbyły się zawody II etapu Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking. Udział wzięło ponad 100 walkerów z Podkarpacia i nie tylko. Podobnie jak w Kolbuszowej
stawiła się „śmietanka” nordicowa, czyli najlepsi w Polsce i w Europie. Gościem specjalnym był Karol Stiller- zdobywca wielu
tytułów w Nordic Walking (min. Mistrz Polski w półmaratonie górskim).
Oczywiście obecni byli Wójtowicz Tomasz, Sokołowski Marek, Wilusz Erwina, Wiśniewski Jacek,
Sylwia Pasińska-Skowron, instruktorka i uczestniczka Mistrzostw Europy i Pucharu Polski w tej
dyscyplinie.
Rywalizację zawodników oraz ich technikę na trasie nadzorowali i oceniali profesjonalni sędziowie
z Polskiego Zrzeszenia Sędziów Nordic Walking,
a całość imprezy prowadził sam Mistrz Świata
Łukasz Witczuk.
Zawodnicy do pokonania mieli 1 pętlę o długości 5
km. Przy pięknej, słonecznej pogodzie i wsparciu
kibiców, kolejno grupami wiekowymi zawodnicy
wypuszczani byli na trasę.

Kolbuszowski Klub Nordic Walking reprezentowany był przez grupę 15 zawodników. Dzięki
wytrwałym treningom i dobrej kondycji kilkorgu
z nich udało się stanąć na podium w swoich kategoriach wiekowych. I tak M. Fussek- II miejsce, K.
Styga- I miejsce, K. Wiącek- II miejsce, K. Tomaszewski- II miejsce, G. Orzechowski- II miejsce.
Pozostali zawodnicy uzyskali także bardzo dobre
czasy pokonania dystansu niejednokrotnie notując
rekordy życiowe.
Organizatorzy zadbali o zawodników pod wieloma
względami – na trasie był punkt nawadniania –
bardzo potrzebny przy słonecznej pogodzie, po
dotarciu do mety, każdy otrzymywał butelkę wody

Rzeszowianki. Aby wyrównać stracone kalorie
można było posilić się pysznymi gołąbkami, grochówką serwowaną przez kucharzy z Karczmy
Jorgula. Ciepły posiłek można było „wzmocnić”
chlebem ze smalcem z kiszonym ogórkiem.
A dzięki staraniom Nadleśnictwa można było
wzbogacić swój ogród sadzonkami drzewek, które były przygotowane dla zawodników i kibiców.
Entuzjastyczna atmosfera, piękna pogoda sprzyjała rozmowom, wymianie doświadczeń i wrażeń
i oczywiście fotografowaniu się z najlepszymi.
I gdyby nie nadciągająca burza, wszystko trwałoby
dłużej. Ale cóż – przed nami następne spotkanie za
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miesiąc w Horyńcu Zdroju. Ze słowami – „Do zobaczenia w Horyńcu” wielu zawodników żegnało
gościnnych gospodarzy i organizatorów zawodów.
W imieniu zawodników dziękujemy wszystkim,
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którzy przyczynili się do tak wspaniałego przygotowania i przebiegu zawodów.

Nikt nie zrobi dla Ciebie tyle ile możesz zrobić
Ty sam!

Serdecznie zapraszamy do aktywności fizycznej
w myśl hasła przewodniego:

Kolbuszowski Klub Nordic Walking

Fot. Kolbuszowski Klub Nordic Walking

Sportowa niedziela
Sprint kolarski, olimpiada przedszkolaków, występy muzyczne - w ubiegłą niedzielę zorganizowano
rodzinny piknik rowerowy. Impreza rozpoczęła
się rowerowymi zmaganiami na terenie ścieżki
przyrodniczej „Białkówka”. Na kolbuszowskim

stadionie rywalizowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. W olimpiadzie przedszkolaków wzięły
udział reprezentacje placówek oświatowych. Dla
dzieci przygotowano szereg atrakcji i konkurencji.
Rozgrzewkę przed zawodami poprowadziły podopieczne Uczniowskiego Klubu Sportowego Tiki

Taka. Przedszkolakom kibicowali: poseł Zbigniew
Chmielowiec, burmistrz Jan Zuba, wiceprzewodniczący RM Krzysztof Wójcicki. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal. Na scenie wystąpiły
dzieci ze szkoły nauki śpiewu Fabryka Talentów
eM Voice oraz Zespół Taneczny Gracja z Mielca.
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Ciąg dalszy

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

Maria z Janochów Kozłowiecka urodziła się w 1886 roku w Strzylczych,
teraz wieś na Ukrainie. W zbiorach
muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
jak przed laty, można zobaczyć portret
sześcioletniej ,,Mury” namalowany
przez HR w Zakopanem 1 października 1892 roku. Mała Mury zgodnie
ze zwyczajem dworskim została jako
panienka oddana na wychowanie do
pensjonatu. W 1899 roku wyjechała z matką do Francji i zamieszkała
w pensjonacie Pensionnat de Saint
Enfant Jésus a Neuilly- sur Seine
w niewielkim miasteczku Neuilly
( canton Seine, sur la Seine) koło
Paryża. Tam ukończyła gimnazjum,
ucząc się głównie języków, muzyki
i rysunków. Dzienniczek z pensjonatu z lat 1901-1902 z ocenami za
każdy miesiąc małej Marii, zachował się w archiwum Kozłowieckich
i od niedawna można go oglądać na
wystawie stałej w Muzeum w Hucie
Komorowskiej. Znając dobrze język
francuski i angielski nawiązywała liczne kontakty z dziewczętami
z Anglii, Francji i Niemiec, które
okazały się trwałe przez wiele lat.
Studiowała w Akademii Paryskiej,
przynajmniej do 1905 r., i pod jego
koniec otrzymała dyplom Wydziały Pedagogicznego ze specjalnością
nauczycielki pierwszych klas szkół
elementarnych. Po powrocie do kraju w 1905 r. lub w początkach 1906
roku Maria mieszkała głównie w Zakopanem i Krzeczowicach. W tym
czasie związała się bliżej ze swym
dalekim kuzynem Adamem Kozłowieckim. Młodzi zdecydowali się
na ślub 14 stycznia 1909 r. w Krzeczowicach. Z Adamem Kozłowieckim (seniorem) mieli trzech synów
Czesława, Adama i Jerzego. Poza
zwykłymi obowiązkami domowymi
od dzieciństwa interesowała się końmi, lubiła nimi jeździć, uczyła jazdy
swoje dzieci. Uczestniczyła i wystawiała z powodzeniem dorodne konie
na wystawach i targach we Lwowie.
Drugą jej pasją były rasowe psy. Posiadała ich kilka i również uczestniczyła w wystawach, zyskując nawet
nagrody m.in. z 1938 roku w Warszawie. Nie stroniła od urządzanych

przez męża okresowych polowań
i posiadała do tego konieczne uprawnienia, o czym świadczą zachowane
legitymacje w archiwum rodziny
Kozłowieckich. Razem z mężem
30 marca 1929 założyli Fundację
Naukowo-Wychowawczą imienia
Adama i Marii Kozłowieckich. Po
drugiej wojnie światowej po wielu
perypetiach wojennych, Adam i Maria zamieszkali w Zakopanem. Adam
zmarł nagle 20 grudnia 1949 roku.
W 1957 roku ciało zostało zgodnie
z jego testamentem przeniesione
do kaplicy rodowej Kozłowieckich
w Majdanie Królewskim. Maria zaś
mieszkała w willi ,,Krystin” a następnie ,,Albion” w Zakopanem. Jako 80
letnia Maria w 1966 roku zamieszkała w ośrodku sióstr urszulanek
w Sierczy koło Wieliczki. Od 1969
roku prawną opieką otoczona była
przez Irenę Kozłowiecką z Poznania. Maria zmarła 10 stycznia 1972
roku w Sierczy, została pochowana
w Krakowie na cmentarzu Rakowickim w rodzinnym grobowcu Ferdorowiczów.
Adam Kozłowiecki SJ jezuita, całe
życie regularnie pisał listy do swojej Mamy. Nie zapominał o jej urodzinach i imieninach, na bieżąco

informował Matkę o swoim życiu,
począwszy od lat szkolnych pisząc
z Zakładu Naukowo Wychowawczego w Chyrowie, Gimnazjum Marii
Magdaleny w Poznaniu, Starej Wsi,
Krakowa czy Lublinia. Pisał w latach 1939-1945 będąc więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych
w Wiśniczu, Auschwitz i KL Dachau.
Po wojnie regularnie pisał z misji
w Północnej Rodezji jako zwykły
misjonarz, później biskup i arcybiskup z Lusaki. Zawsze mimo zajmowanych stanowisk i godności zwracał
się do matki Mamusiu, i podpisywał
się zwyczajnie jak syn Adaś.
Maria z Janochów List Adama Kozłowieckiego SJ, Arcybiskupa Lusaki-do swojej matki Marii Kozłowieckiej, która była już pod opieka Sióstr
Urszulanek w Sierczy koło Krakowa.
Siostry Urszulanki, Siercza 1, p. Wieliczka koło Krakowa, Poland
Nadawca Chingombe Catholic Parish,
P.O.Kabwe,
Private Bag 12 X K
Zambia – Africa 31- 07-1070 r.
Kochana Mamusiu!
P.X.
Jeszcze nie ma miesiąca jak z Pol-

ski wyjechałem, a jak jestem tutaj,
w Chingombe, 140 mil ang. od poczty! Do Lusaki zdążyłem na Konferencję Biskupów Zambii, - ale już
mamy następną i to większą, bo do
Lusaki zjeżdżają się wszyscy biskupi
z Ugandy, Kenyi, Tanzani, Malawi
i Zambii, razem będzie ich ponad
10, a więc jak mały Sobór! Będzie
też Kard. Rugambwa. Jadę tam jutro rano, więc spieszę się, by parę
słów napisać i ruszyć na pocztę, bo
następny raz będę tam najprędzej
w październiku. A jak się Mamusia
czuje i jak się zachowuje? U nas teraz
,, Zima” i jest całkiem przyjemnie-za
miesiąc zaczną upały, a Chingombe to jedna z najgorętszych Stacji.
W Sierczy teraz na pewno ciepło
i ładnie, - chciałbym tam wpaść, ale
stąd trochę to za daleko. Ale mam
nadzieję, że będę znowu w Polsce,-to wtedy znowu zacznę wpadać.
Proszę bardzo serdecznie pozdrowić
wszystkie Siostry, a zwłaszcza matkę
Chrystianę - jeszcze raz podziękować
za udzieloną mi tak często gościnę i poprosić, by jak przyjadę,- miały dla
mnie pokój w pogotowiu.
Rączki Mamusi całuję bardzo serdecznie i o modlitwy proszę. Adaś
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13 października 1970 r.
Chingombe Catholic Parish, Private
bag 12 x K, Kabwe, Zambia
W. Pani Maria Kozłowiecka, klasztor
SS. Urszulanek, Siercza 1, p. Wieliczka koło Krakowa
Kochana Mamusiu!
P.X.
Już dawno do Mamusi nie pisałem,
zdaje mi się, że ponad miesiąc, - ale
i tak częściej ja do Mamusi piszę, aniżeli Mamusia do mnie… co u mamusi
słychać ??? U Was upały na pewno
się skończyły, rozpoczęła się jesień,

a potem ta zima… a u nas tymczasem
rozpoczęła się właśnie największe
upały i z utęsknieniem oczekujemy
deszczów, nie tylko dlatego, że przez
nie nieco się ochłodzi, ale również
i dlatego, że bez wyrzutów sumienia,
że nie spełnia się swoich obowiązków, będzie można nieco posiedzieć
na miejscu i bodaj trochę odsapnąć… W przyszłą niedzielę- 11-go
wyruszam na blisko 3 tygodnie i to
w okolice szczególnie gorąca. Idę
z trzema tragarzami ,- mam nadzieję,
że będę z powrotem w Chingombe 29
go wieczorem. W pierwszą i drugą

niedzielę miesiąca muszę być zawsze
na Stacji Misyjnej, bo mam tu różne
zebrania, po zatem jestem przeważnie poza domem- w upale i w brudzie. Od Jurka już bardzo dawno nie
mam żadnej wiadomości - obawiam
się, że się nieco może i pogniewał,
bo pisał i spodziewał się, że przed
powrotem do Afryki i jego odwiedzę,
- ale takie ,, zboczenie” do Kanady
byłoby bardzo kosztowne, a przytem stąd już mocno nalegali, ażebym
tutaj wracał jak najszybciej tak, że
nawet odwołałem powrót okrętem,
który by mi o wiele bardziej do gustu
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przypadał, a wróciłem samolotem. O.
Walsh po swojej bardzo poważnej
bardzo operacji przyszedł całkowicie
do siebie i czuje się bardzo dobrze.
Widziałam się z nim kilka tygodni temu, kiedy byłem na parę dni
w Lusace, i kazał Mamusie bardzo
serdecznie pozdrowić. Proszę ode
mnie serdecznie Matkę Chrystianę
i wszystkie Siostry i powiedzieć im,
że stale z nostalgią wspominam te
chwile spędzone w Sierczy,-chwile, niestety, zbyt krótkie… Rączki
Mamusi bardzo serdecznie całuję
i proszę o modlitwę. Adaś

Op. Kustosz muzeum: Katarzyna Cesarz na podstawie archiwalnych listów zgromadzonych w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
SJ w Hucie Komorowskiej i książki Ludwika Grzebienia SJ pt.,, Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja oraz rodu Dolańskich,
Fedorowiczów i Janochów”, Majdan Królewski 2014. r. Listy są darem przekazanym do Muzeum od s. Oktawii Kozłowieckiej z Wrocławia.

Nowy, aktualny „Przewodnik…”!

Od 2021 r. można już zwiedzać skansen z nowym „Przewodnikiem po parku etnograficznym w Kolbuszowej”.
Obszerny (140 stron), ale poręczny bedeker zawiera nie tylko przystępne opisy zabytków – pamiątek
po Lasowiakach i Rzeszowiakach
– mieszkańcach dawnej Puszczy
Sandomierskiej. Zawiera także krót-

ką historię naszej placówki, bardzo bogaty materiał graficzny oraz
nowy, zaktualizowany, rozkładany
plan parku etnograficznego. Historie
opowiadające o świadectwach kultury niegdysiejszej wsi wzbogacone

są ciekawostkami – wyróżnionymi
kolorem i zawsze na temat. Muzeum
gorąco poleca zwiedzanie z nowym
„Przewodnikiem po parku etnograficznym w Kolbuszowej”!
Opatrzona mnóstwem świetnych

fotografii i ilustracji książeczka
świetnie nadaje się jako prezent lub
pamiątka. Można ją nabyć przy kasach biletowych w skansenie oraz
w sklepiku internetowym za 20 zł.
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Pro pace et bono

Pod takim tytułem, w połowie czerwca br. ukazała się książka prezentująca 50 lat kapłaństwa ks. kan. Franciszka Kołodzieja.
Długoletniego proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie (przy ul. Krakowskiej, koło szpitala MSW). Organizatora tejże parafii, budowniczego kaplicy, domu katechetycznego, plebanii oraz kościoła, wbrew woli rządzących wówczas
komunistów. Autorem publikacji jest mieszkający w Mazurach redaktor Przeglądu Kolbuszowskiego Benedykt Popek – pasjonat,
badacz i propagator historii regionalnej.
Ksiądz Fr. Kołodziej, syn Antoniego i Stefanii
z domu Sądej urodził się 1947 r. w Korczowiskach.
Wiosce położonej we wschodniej części powiatu
kolbuszowskiego, w gminie Raniżów. Jest bratem
młodszego o 5 lat ks. Władysława Kołodzieja.
Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1971 r.
w Majdanie Królewskim, z rąk bpa ordynariusza
Ignacego Tokarczuka. Jako wikariusz pracował
w parafiach Targowiska, Uherce oraz Chrystusa
Króla w Rzeszowie. Stamtąd oddelegowany został
do budowy „nielegalnej” wg komunistów, kaplicy
pw. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, na osiedlu Baranówka. Pomimo wielu
przeszkód udało mu się ją wybudować i uchronić przed rozbiórką. Spotkały go za to represje ze
strony SB, MO i PZPR. W latach 80-tych wspierał
aktywnie „Solidarność”, zarówno robotników jak
i rolników. Podczas słynnego strajku w budynku
b. WRZZ odprawiał Msze św. dla strajkujących
rolników. W stanie wojennym udzielał pomocy
działaczom opozycyjnym oraz ich rodzinom. Głosił odważne kazania. Należał do najbardziej inwigilowanych i zwalczanych księży w Rzeszowie.
Pod koniec lat 80-tych rozpoczął „nielegalną” (wg
komunistów) budowę kościoła. Za to spotkały go
kolejne represje, łącznie z wyrokiem więzienia
w zawieszeniu. Nie ugiął się. Kościół został zbudowany. Ks. Kołodziej jest kanonikiem honorowym
Kolbuszowskiej Kapituły Kolegiackiej.
Liczący 74 lata kapłan od czterech lat jest już
na emeryturze. Mieszka na plebanii, którą kiedyś
„nielegalnie” budował. Często odwiedza ojcowiznę w Korczowiskach, gdzie uprawia zdrowe
warzywa, odpoczywa i modli się. Jest księdzem
skromnym, żeby nie powiedzieć ubogim. Jeździ
starym wysłużonym samochodem, wspiera nieustannie potrzebujących. Wyróżnia się pobożnością, patriotyzmem i odwagą. Choćby z tych
powodów zasługuje na upamiętnienie.

Książka liczy ok. 250 stron, w kolorze, na
papierze kredowym. Mieści Słowo Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Także słowo księdza
Władysława Kołodzieja, działacza „Solidarności”
RI, opozycji antykom. Kazimierza Chorzępy oraz
słowo księdza Jubilata. Na treść zasadniczą składa
się pięć rozdziałów: Rozdział I. Zaczęło się w Korczowiskach XVIII-1947, prezentuje ziemię rodzinną ks. jubilata, w tym krótką historię tej miejscowości. Tworzą go podrozdziały: 1. Położenie
geograficzno-administracyjne; 2. Korczowska ziemia; 3. Folwark Korczowiska; 4. Początki wioski
Korczowiska; 5. W niepodległej Rzeczypospolitej;
6. W okresie PRL; 7. W Trzeciej Rzeczpospolitej;
8. Osoby wybitne z Korczowisk.
Rozdział II. W rodzinie Kołodziejów 19471954. Mieści podrozdziały: 1. Ród Kołodziejów;
2. Rodzice księdza Franciszka; 3. Dzieciństwo
i dorastanie.
Rozdział III. Kształtowanie powołania 19541971: 1. W szkole podstawowej; 2. W szkole średniej; 3. Święcenia kapłańskie.
Rozdział IV. W służbie Bogu i Ojczyźnie
1971-2017. Tworzą go podrozdziały: 1. Posługa
wikarego; 2. „Nielegalna” kaplica; 3. Represje komunistów; 4. Wolność i „Solidarność”; 5. Starania
o pozwolenie; 6. „Nielegalny” kościół; 7. Represje
za kościół; 8. Z księdzem infułatem.
Rozdział V. Pracowita emerytura 2017-2021:
1. Mogłem zrobić więcej…; 2. Modlitwa i praca.
Książka napisana jest językiem popularno-naukowym, łatwym do czytania. Zawiera liczne
przypisy dolne oraz bogatą bibliografię. Widać że
autor czerpał wiedzę z wielu źródeł archiwalnych,
wyszukanych w oddziale rzeszowskim IPN, kancelarii parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, Kurii
Biskupiej w Rzeszowie, zbiorów własnych ks.
jubilata i innych. W aneksie zamieszczonych jest

Utwardzenie ulicy
Tulipanowej
Ulica Tulipanowa w Kolbuszowej ma
nową nawierzchnię. Za ponad 100
tys. zł. utwardzono odcinek o długości 350 m.
Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy

drogi oraz roboty wykończeniowe.
Ponadto powstał został zjazd z ul.
Tulipanowej na ul. Błonie. W ramach
zadania wykonano kanalizację sanitarną i przyłącza wodociągowe.

kilkadziesiąt stron dokumentów. Większość z nich
stanowią tajne meldunki operacyjne i sprawozdania wytworzone przez rzeszowską SB. Nigdy
wcześniej nie publikowane.
Jest to już trzecia z kolei książka, wydana
starannie, w ramach serii wydawniczej „Ziemia
Mazurska”. Redaktorem tej serii jest wspomniany
pan Benedykt Popek. Zapowiadane są następne
ciekawe pozycje. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy. Jak na lokalne publikacje jest to bardzo dużo.
Niestety, nie jest sprzedawana w księgarniach.
Osoby, które chciały by ją nabyć mogą to zrobić
poprzez bezpośredni kontakt z ks. jubilatem Fr.
Kołodziejem (Parafia Podw. Krzyża Św. w Rzeszowie, lub jego ojcowizna w Korczowiskach).
Agnieszka Sondej (Rzeszów)
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Mural poświęcony majorowi Józefowi Batoremu

W Weryni upamiętniono mjr. Józefa Batorego- członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanego w więzieniu na warszawskim Mokotowie w 1951 roku. Na ścianie miejscowej szkoły, której jest patronem, powstał mural z jego wizerunkiem.
Uroczyste odsłonięcie muralu odbyło się 21 czerwca z udziałem zaproszonych gości, żołnierzy, uczniów i nauczycieli. Jego pomysłodawcą
i fundatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Autorem dzieła jest sanocki artysta- Arkadiusz Andrejkow.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbe w Weryni. Po nabożeństwie zebrani na czele z orkiestrą dęta
MDK przeszli na plac szkoły. Pod
pamiątkowa tablicą mjr. Batorego
złożono kwiaty. Okolicznościową
akademię przygotowała społeczność
szkoły. Po przemówieniach dyrektor
IPN, brat majora- Franciszek i Lidia

Świętek uczennica szkoły pochodząca z rodziny Batorego oficjalnie
odsłonili mural.
W uroczystości wzięli udział m.in:
rodzina majora, brat Franciszek
z żoną, Ewa Draus Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego, dr
Dariusz Iwaneczko Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie, dr Piotr Szopa Na-

czelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
w Rzeszowie, podpułkownik Tomasz
Poninkiewicz Zastępca Dowódcy 3
Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, podpułkownik Tomasz
Janusz Dowódca 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku Stanisław Fundakowski Podkarpacki Wicekurator

Koledze
Piotrowi Mytychowi
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Oświaty, prof. dr hab. Czesław Puchalski Dziekan Wydziału Biologiczno- Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Józef Kardyś Starosta
Kolbuszowski., Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej. Uroczystość prowadził Dyrektor SP w Weryni Grzegorz
Starzec.
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Miejsce rekreacji dla mieszkańców

Trwają prace przy budowie bulwarów. Zagospodarowanie terenów wzdłuż Nilu obejmuje budowę amfiteatru, ciągu pieszo-rowerowego, kurtyny wodnej, fontanny multimedialnej, sceny plenerowej. Dla młodszych mieszkańców zaplanowano stoły do gier,
siłownię, zjeżdżalnię i tor saneczkowy oraz rampę dla deskorolkarzy.
Prace postępują po obu stronach kładki nad Nilem.
W stronę kościoła prowadzone są roboty ziemne,
związane z budową amfiteatru i sceny plenerowej.
Wykonano niezbędną infrastrukturę dla obsługi
zaplanowanych obiektów.
W stronę budynku policji wytyczono alejki spacerowe i rozpoczęto układanie kostki. Wykonano
kanalizację teletechniczną do monitoringu wizyjnego, odwodnienie i przyłącz wodociągowy.
Zamontowano skrzynkę sterowniczą globusa
oraz wykonano jego zasilanie. Ułożono kable pod
oświetlenie.

Informacje dot. szczepień przeciw Covid-19

Przepustką do szczepienia jest e-skierowanie. Jest ono wystawiane zgodnie z kolejnością szczepień, zatem dla konkretnych
grup zawodowych lub roczników.
Jak zarejestrować się na szczepienie?
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię
- 989
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na www.pacjent.gov.pl
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień:
Punkt Szczepień Powszechny
ul. Grunwaldzka 4 (II piętro)
36-100 KOLBUSZOWA
Telefon: 17 58 19 967 lub 604 090 099
Punkt Szczepień Populacyjny
ul. Tyszkiewiczów 5
36-100 Kolbuszowa Dolna
Telefon: 17 22 72 607 lub 888 480 999
4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333
333 o treści: SzczepimySie.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin
Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych
danych czy dokumentów, wystarczy że podasz
swój nr PESEL.
Transport pacjentów na szczepienia w Gminie
Kolbuszowa
Osoby mające trudności z dotarciem do punktu
szczepień, będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Kolbuszowa. Transport na szczepienia możliwy jest dla osób:
· posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
· mającym trudności z dostępem do punktu szcze-

pień (np. niemające możliwości samodzielnego
dojazdu do punktu szczepień).
Po dokonanej rejestracji na szczepienie osoby
zainteresowane transportem mogą zamawiać
usługę transportu dzwoniąc pod numer telefonu:
693192670.
Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
Prosimy, aby każdy kto potrzebuje transportu zadzwonił na infolinię najpóźniej dzień przed planowanym szczepieniem.
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/
web/szczepimysie.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Informacja o utrudnieniach
w ruchu- ul. Handlowa
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od
dnia 2 czerwca br. wykonawca robót prowadzi
prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 103997 R ul. Handlowej
w Kolbuszowej”.
Informujemy, że na czas wykonywania robót na ul.
Handlowej obowiązuje tymczasowa organizacja
ruchu zakładająca wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Towarowej w stronę ul. Wiktora.

W ramach podpisanej umowy z Gminą Kolbuszowa Wykonawca robót- firma Eurovia Polska S.A.
wykona przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej
i deszczowej), budowę oświetlenia ulicznego,
przebudowę parkingów i chodnika oraz nową nawierzchnię bitumiczną.
Przewidywany czas utrudnień: do 30 września br.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców
Pokoju 21 oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego

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

Punkt spisowy w urzędzie
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Jeżeli masz utrudniony dostęp do
komputera lub internetu, potrzebujesz pomocy lub
wsparcia przy wypełnieniu formularza online lub
Twoi bliscy, osoby starsze nie posiadają dostępu do
komputera, to zachęcamy do skorzystania z Gminnego Punktu Spisowego w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21.
Zapraszamy w godzinach pracy: pon. 8.00-16.00
oraz wt.-pt. od 7.30 do 15.30.

Do wypełnienia formularza będą potrzebne:
· numer PESEL i nazwisko rodowe matki
· numery PESEL członków gospodarstwa domowego
· powierzchnię użytkową mieszkania w m2
· adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii.
Spisu można dokonać przez stronę internetową
https://spis.gov.pl/.
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie.

■ 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.
■ 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, przeznaczonej do oddania
w użyczenie.
■ 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, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę.
Burmistrz Kolbuszowej
		

Jan Zuba
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Trwa nabór do Dziennego Domu „Senior+”
w Hucie Przedborskiej.
Placówka funkcjonuje od 2018 roku i jest przeznaczona dla 25 osób, nie licząc personelu.

Uczestnikami zajęć Dziennego Domu
mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni z terenu gminy
Kolbuszowa.
Głównym celem działalności placówki jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji seniorów
z terenu Gminy Kolbuszowa z życia
społecznego, poprzez zapewnienie
im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury,
rozrywki, zdrowia jak i aktywnego
spędzania czasu wolnego i rozwijania
własnych zainteresowań. Działalność
bieżąca Dziennego Domu Senior+
zgodnie z założeniami rządowego
Programu wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025, polega na realizacji podstawowych usług mających
na celu udzielanie seniorom pomocy
w codziennych czynnościach, na zapewnieniu minimum jednego posiłku,
w szczególności gorącego oraz innych
usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb osób starszych.
W placówce uczestnicy do dyspozycji mają kilka odpowiednio wyposażonych sal m.in.: pomieszczenie
ogólnodostępne pełniące funkcję sali
spotkań i jadalni; pomieszczenie kuchenne; salę klubową wyposażoną
w telewizor, komputer, bibliotekę;
pomieszczenie do odpoczynku z miejscami leżącymi oraz salę, w której
prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia
ruchowe.
W Dziennym Domu Senior+ seniorzy aktywnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach, doskonaląc różne
umiejętności. Ponadto placówka jest
miejscem spędzania wolnego czasu,
towarzyskiej integracji, wzajemnej
pomocy i wsparcia oraz dzielenia się
doświadczeniami.

W ramach zajęć kulinarnych osoby
starsze biorą udział w przygotowaniu posiłków. Oczywiście w obecnym
czasie, kiedy wciąż jest epidemia, zajęcia kulinarne wyglądają nieco inaczej. Najważniejsze jest zachowanie
reżimu sanitarnego, dlatego też forma
zajęć kulinarnych jest bardziej indywidualna, nie grupowa.
Celem tych zajęć jest aktywizacja
i usprawnianie. Seniorzy kształtują
postawę zaradności, rozwijają umiejętności z zakresu samodzielnego
radzenia sobie w czynnościach domowych niezbędnych do bardziej niezależnego życia. Ponadto biorąc pod
uwagę obecną sytuację epidemiczną, seniorzy utrwalają także nawyk
dokładnego mycia i dezynfekcji rąk
przed przystąpieniem do zajęć kulinarnych, ale również przed spożywaniem przygotowanych posiłków i bezwzględnej konieczności zachowania
czystości podczas przygotowywania
posiłków.
Terapia zajęciowa to czynności o charakterze zajęć manualnych, które
mają na celu poprawę sprawności
fizycznej, psychicznej i społecznej.
Seniorzy w ramach zajęć wykonują różnego rodzaju wyroby i prace
plastyczne. Zajęcia te integrują, aktywizują seniorów, przyczyniają się
do ogólnego usprawniania i pobudzania zaradności, uczą współdziałania
w grupie i środowisku, rozwijają
różne zainteresowania, wyzwalają
możliwości twórcze seniorów oraz likwidują nudę i monotonny tryb życia.
W ramach zajęć ruchowych i rehabilitacji prowadzonych pod okiem
fizjoterapeuty, seniorzy mogą spowolnić zmiany zachodzące w organizmie i utrzymać dobrą kondycję na
lata. Poprzez codzienną aktywność

ruchową i rehabilitację, osoby starsze mogą jak najdłużej być sprawne,
samodzielne i niezależne od pomocy
innych osób.
Podczas zajęć edukacyjnych seniorzy
pobudzają umysł do działania, ćwiczą pamięć, koncentrację, podzielność uwagi i inne procesy poznawcze. Celem tych zajęć jest poprawa
i jak najdłuższe utrzymanie sprawności intelektualnej.
Uczestnicy podczas codziennych
spotkań chętnie dzielą się swoją
wiedzą, wymieniają doświadczenia,
pomagają sobie wzajemnie. Ponadto chętnie uczestniczą w różnych
formach zajęć wypoczynkowych
i rozrywkowych np. gry stolikowe,
rozwiazywanie krzyżówek, słuchanie
radia, oglądanie telewizji i ciekawych
filmów, przeglądanie czasopism
i czytanie książek. Warto również
wspomnieć, że placówka, kiedy jest
to możliwe, gości różnych specjalistów i ciekawe osoby, które chętnie
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami oraz dzieci
z okolicznych szkół i przedszkoli.
Zapisy i rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+
prowadzą pracownicy socjalni Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbuszowej.
Pobyt w placówce jest częściowo
odpłatny. Wysokość odpłatności
uzależniona jest od dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie /brane
jest pod uwagę kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy
społecznej. Zasady odpłatności za
pobyt w placówce reguluje stosowna
Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
Różne zajęcia prowadzone w pla-

cówce mają na celu aktywizację osób
starszych a ich efektem jest między
innymi możliwość utrzymania ich
sprawności fizycznej i intelektualnej,
możliwość realizacji własnych pasji,
zainteresowań, pobudzanie zaradności seniorów, integrację z innymi
uczestnikami zajęć, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu. Aktywizacja seniorów w różnych formach,
stanowi bowiem ważny element
w pracy z osobami starszymi i przyczynia się do poprawy jakości ich
życia.
Sytuacja epidemiczna niewątpliwie
wpłynęła na funkcjonowanie wielu
instytucji, także Dziennego Domu.
Jednak stosując się do wytycznych
i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz przestrzegając
reżimu sanitarnego, zajęcia w placówce mogą się odbywać i uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas.
Dzienny Dom funkcjonuje w dni
robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym
czasie osoby zaineresowane mogą
odwiedzać placówkę, pamiętając
o przestrzeganiu zasad sanitarnych.
Wszelkie informacje dotyczące
skierowania do placówki można
uzyskać:
· w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej- tel. 17 22 71 133,
· w Dziennym Domu Senior+
w Hucie Przedborskiej- tel. 17 747
90 96.
Zachęcamy również do odwiedzania
strony internetowej Dziennego Domu:
www.mgops.kolbuszowa.pl- zakładka Dzienny Dom Senior+.
Leokadia Tomczyk
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego z absolutorium

Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (27 maja), radni, jednogłośnie, udzielili wotum zaufania oraz absolutorium
z wykonania budżetu za 2020 rok Zarządowi Powiatu.
Przed udzieleniem absolutorium
rajcy szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Kolbuszowskiego za 2020
rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
sprawozdaniem finansowym Powiatu
Kolbuszowskiego, informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Kolbuszowej, jak również opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Radni podczas głosowania jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem
absolutorium. Oznacza to, że w ich
ocenie działalność finansowa prowadzona przez Zarząd Powiatu jest
prawidłowa i nie budzi żadnych zastrzeżeń. – Dziękuję za to głosowanie
– mówił podczas Sesji Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Świadczy
to o zaufaniu jakim darzycie Państwo
Zarząd Powiatu – dodał.
Barbara Żarkowska
Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego radni, jednogłośnie, udzielili
wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok Zarządowi Powiatu. Fot. B. Żarkowska

Kuchnia działa pełną parą

Nowo powstała kuchnia wraz z profesjonalnym zapleczem działa, służąc reintegracji społecznej i zawodowej.

Profesjonalna kuchnia wraz z punktem wydawania posiłków mieści
się w części budynku warsztatów
szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej. Obiekt
ten został przebudowany i zmodernizowany. Wyburzone zostały ścianki

działowe, zdemontowane istniejące
okna i drzwi. Wykonano wewnętrzną
instalację wod.-kan, gazową i centralnego ogrzewania, elektryczną
oraz domofonową. Przyłączona
została również kanalizacja sanitarna. W otoczeniu obiektu natomiast

zrobiono kanalizację deszczową,
nowe ogrodzenie oraz wybudowano
parking.

UNIJNY PROJEKT
Wszystkie te działania możliwe były
dzięki uczestnictwu Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w projekcie

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 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w partnerstwie
z gminą Kolbuszowa. Koszt zadania
wyniósł ponad 650 tys. zł.

REINTEGRACJA
Aktualnie obiekt ten, w wyniku
przetargu, został oddany w najem na
okres 7 lat Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego
„Nil” w Kolbuszowej i Spółdzielni
Socjalnej „Smak” w celu prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na reintegrację społeczno-zawodową.
Barbara Żarkowska
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Debata nad raportem o stanie Powiatu
Kolbuszowskiego

Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (27 maja) radni dyskutowali nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego.
Raport przedstawił Sekretarz Powiatu
Stanisław Stec. Poinformował zebranych, iż dokument zawiera informację o realizacji uchwał Rady Powiatu,
zadań oświatowych, funkcjonowania
systemu pomocy społecznej, stanie
dróg powiatowych, a także informację dotyczącą działania administracji
powiatowej.

O FINANSACH
Po przedstawieniu raportu nastąpiła debata. Rozpoczął ją radny Józef
Prymon, który skupił się na analizie
sytuacji finansowej Powiatu za okres
trzech ostatnich lat. Podkreślił, że zakładane na początku każdego roku
wydatki inwestycyjne, w ciągu kolejnych miesięcy, wzrastały. - W 2018
r. Powiat na wydatki majątkowe na
początku roku planował 5,5 mln zł,
a na końcu roku było prawie 13 mln
zł. W 2019 r. było porównywalnie.
Na początku roku było 4,2 mln zł,
na końcu 12,6 mln zł przeznaczono
na wydatki inwestycyjne – wyliczał.
- Wzrost w stosunku początku do
końca roku budżetowego w 2018 r.
wyniósł 233 % wzrostu, a w 2019
r. było 300 % wzrostu - zauważył.
- W 2020 r. również odnotowano
wzrost i wynosił on 5,9 mln zł na
początku roku, a na koniec 9,3 mln zł.

PŁYNNOŚĆ ZACHOWANA
Z kolei radna Barbara Wojnas,
przewodnicząca Komisji Finansów
zauważyła, że rok 2020 był rokiem

trudnym w wielu dziedzinach życia
społecznego, w tym także i dla finansów Powiatu. - Zwłaszcza pierwsze
półrocze, ponieważ znacznie uszczuplone zostały wpływy do budżetu
m.in. z Wydziału Komunikacji czy
PIT-ów. Pojawiły się nowe, niezaplanowane wydatki związane z pandemią i jako Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Mieniem i Finansów
chcę powiedzieć, że mimo tych trudności udało się wiele przedsięwzięć
zrealizować i zachować płynność finansową Powiatu – podkreśliła.

POD ZNAKIEM ZAPYTANIA
Natomiast radny Stanisław Kopeć
Przewodniczący Komisji Drogowej,
Komisji Bezpieczeństwa zaznaczył,
że Powiat Kolbuszowski może się
pochwalić bardzo dobrą infrastrukturą drogową oraz mostową. - Niejeden starosta chciałby, żeby u niego
w powiecie były takie drogi jak u nas
– powiedział. Radny Roman Petejko
wskazał zaś, że rok 2020 był zdecydowanie inny niż poprzednie.
- Rok temu ogłoszono pandemię
i wiele rzeczy było pod znakiem
zapytania, było wiele niejasności zaznaczył. - Działania czy to Starosty z Zarządem na czele, czy innych
instytucji też były trudne. Decyzje
były podejmowane w atmosferze
wielu pytań, a mimo wszystko udało
się przebrnąć przez ten rok pandemii
płynnie bez większych trudności –
podsumował.

Głos zabrał również radny Roman Petejko

Podczas debaty o sprawach finansowych mówił radny Józef Prymon. Fot.
B. Żarkowska

DOTACJE NA SZPITAL
Radna Grażyna Wyka z kolei podkreśliła, że mimo trudnej sytuacji
większość zadań, które były założone
w ramach promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki zostały zrealizowane. W szkołach prowadzone były
remonty, odbywały się zaplanowane
uroczystości patriotyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaś szkoły
doposażane były w nowy sprzęt dydaktyczny. Przewodnicząca Komisji
Zdrowia Maria Zawada natomiast
skupiła się na sytuacji służby zdrowia w powiecie. – Była ona bardzo
trudna, przede wszystkim ze względu
na pandemię - zaznaczyła. - Kolejne problemy, jakie były napotykane
w służbie zdrowia to były problemy kadrowe - dodała. Podkreśliła
również, że na rzecz Szpitala Powia-

towego w Kolbuszowej, w 2020 r.,
z budżetu Powiatu, udzielone zostały
liczne dotacje na łączną sumę ponad
1 500 000 złotych. Były to dotacje
głównie na wyposażenie oddziałów
szpitalnych m.in. na zakup aparatu
EKG dla oddziału nefrologii, aparatu USG z fuzją czy modernizację,
sprzętu dla oddziału urologii, a także na realizację zadań związanych
z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem, tj. głównie na
środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala.
W debacie nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego głos mogli
również zabrać mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego, jednakże nikt
w ustawowym terminie i z zachowaniem ustawowych wymogów nie
wyraził takiej chęci.
Barbara Żarkowska

Radna Grażyna Wyka w swojej wypowiedzi skupiła się na sprawach edukacji
i promocji
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Geoportal powiatu kolbuszowskiego - e-usługi

Jeśli potrzebujesz mapę ewidencyjną, zasadniczą czy wypisy z rejestru gruntów możesz zamówić je bez wychodzenia z domu.
Tego typu możliwość dostępna jest na GEOPORTALU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO.
Aktualnie każdy mieszkaniec, posiadający bankowość internetową,
może za pośrednictwem usług dedykowanych na GEOPORTALU POWIATOWYM zamówić potrzebne
dokumenty geodezyjne: mapę ewidencyjną, zasadniczą, wypisy z rejestru gruntów, budynków czy lokali.
Narzędzia te umożliwiają zarówno
dokonanie płatności oraz zamówienie dokumentów we wskazanym
formacie (wydawane są dokumenty
elektroniczne lub tradycyjne papierowe), jak i ich odbiór według woli
mieszkańca (on-line, osobisty czy też
za pośrednictwem operatora pocztowego).

USŁUGI W SIECI
Obecnie w powiecie kolbuszowskim większość prac geodezyjnych

(ponad 90%) jest obsługiwanych
za pośrednictwem GEOPORTALU
POWIATOWEGO. Również rzeczoznawcy majątkowi coraz częściej
korzystają z możliwości zamawiania
danych z rejestru cen nieruchomości
za pośrednictwem usług sieciowych
dostępnych na tym portalu. Usługi
GEOPORTALU POWIATOWEGO
cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród projektantów.

CYFRYZACJA ZASOBÓW
Budowa usług sieciowych związanych z udostępnieniem zasobów geodezyjnych znacznie ułatwiła realizację procesu inwestycyjnego zarówno
w aspekcie inwestycji indywidualnych, jak i inwestycji celu publicznego. Z pewnością nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego zbudowania

bazy danych ewidencji gruntów
i budynków, geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów topograficznych i cyfryzacji całego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zaznaczyć, że
aktualnie w powiecie kolbuszowskim
wszystkie wyżej wymienione bazy są
w całości w postaci wektorowej i jednolite dla obszaru całego powiatu.
Cyfryzacją objęto natomiast ponad
34 tysiące operatów geodezyjnych,
prawie tysiąc archiwalnych, papierowych rejestrów gruntów oraz całość akt uwłaszczeniowych z terenu
powiatu kolbuszowskiego, co daje
łącznie prawie 1,5 miliona zeskanowanych stron i przetworzonych do
różnych baz danych.

cji projektu „Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej” (PSiP),
który w tym roku został zakończony.
Było to największe tego typu przedsięwzięcie, zrealizowane na terenie
powiatu od początku jego istnienia.
Zadanie to współfinansowane było
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych powiatu.
Projekt PSIP wraz z innymi drobniejszymi pracami geodezyjnymi, zleconymi w ostatnich czterech latach,
zapewniły powiatowi kolbuszowskiemu poprawę konkurencyjności
przez stworzenie zintegrowanych
e-usług, gromadzących informacje
o charakterze przestrzennym.
Opr. B. Żarkowska

Usługi te możliwe są dzięki realiza-

Bezpłatna wypożyczalnia dla mieszkańców

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Starostwie Powiatowym działa już od od 2005
roku. W tym czasie skorzystało z niej kilkaset osób.
Wypożyczalnia z powodzeniem od
lat służy potrzebującym osobom.
W ramach jej działalności mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego
mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt
rehabilitacyjny. W ubiegłym roku do
instytucji wpłynęło 317 wniosków od
197 osób. W sumie wypożyczono im
472 sztuki różnego rodzaju sprzętu
rehabilitacyjnego.

nych lub pozyskanych środków finansowych doposażana jest w nowy
sprzęt. W 2020 r., w ramach projektu
dofinansowanego ze środków UE, do
Wypożyczalni zakupiono 19 sztuk
sprzętu za kwotę 64 346 zł. Aktualnie
wypożyczalnia dysponuje różnego
rodzaju sprzętem rehabilitacyjnym
w liczbie 663 sztuk.

NOWY SPRZĘT

Z WYPOŻYCZALNI MOGĄ
SKORZYSTAĆ:

Wypożyczalnia, w miarę posiada-

1. Osoby niepełnosprawne, które po-

siadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie
lekarskie o konieczności korzystania
z danego sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności, utraciły sprawność organizmu (np. w wyniku wypadku czy urazu), są w okresie
diagnozowania i którym konieczność
korzystania z wymienionego sprzętu
rehabilitacyjnego (tj. laski, kule, bal-

koniki, podpórki, ortezy, temblaki)
potwierdził lekarz odpowiednim zaświadczeniem.
Sprzęt użyczany jest nieodpłatnie na
czas określony – 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące
wypożyczalni znaleźć można tutaj:
http://pcpr.kolbuszowa.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego/
zasady-wypozyczania.
Barbara Żarkwska

100 tysięcy dla strażaków

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego przekaże Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 100 tys. zł.
Fundusze trafią na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Taką decyzję podjęli radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego
podczas majowej Sesji.
Baza sprzętowa KP PSP w Kolbuszowej nie uległa zmianie od 2019 roku.
Aktualnie funkcjonariusze mają do
dyspozycji trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym dwa średnie

i jeden ciężki, podnośnik hydrauliczny do działań wysokościowych, dwa
samochody kwatermistrzowskie, trzy
samochody operacyjne, quada, łódkę
oraz ponton.

Koszt nowego samochodu szacowany jest na kwotę wynoszącą ok. 1,2
mln zł. Ma on zastąpić auto, które
obecnie jest w użytkowaniu i pochodzi z 2007 roku. Jak podkreśla

bryg. Jacek Nita – Komendant KP
PSP w Kolbuszowej nowy samochód
niewątpliwe przyczyni się do poprawy jakości działań oraz do poprawy
bezpieczeństwa.
B. Żarkowska
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Zwierzęta na drodze

Zakres kompetencji poszczególnych służb w przypadku obsługi zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących i udomowionych
był tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w czwartek (10 czerwca). Jego organizatorami
był Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej.
Doświadczenia pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie interwencji
z udziałem zwierząt domowych, jak również dziko
żyjących na terenie powiatu wskazują na pojawiające się niejasności, dotyczące kompetencji poszczególnych służb i instytucji odpowiedzialnych
za ich obsługę. Dlatego też z inicjatywy Marka
Olszowego - Powiatowego Lekarza Weterynarii
i insp. Stanisława Babuli - Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej zorganizowano
spotkanie mające na celu omówienie zakresu kompetencji poszczególnych służb oraz wypracowanie
jednolitych procedur, które usprawnią współpracę
w tym zakresie.

UCZESTNICY
W spotkaniu uczestniczył Józef Kardyś-Starosta Kolbuszowski, Marcin Hendzel-Łowczy
Okręgowy z Polskiego Związku Łowieckiego,
Eugeniusz Szczebiwilk-Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, przedstawiciele Kół Łowieckich,
Nadleśnictwa, Państwowej Straży Pożarnej
w Kolbuszowej, Straży Miejskiej w Kolbuszowej, a także przedstawiciele poszczególnych
gmin.

PROCEDURY
Insp. Stanisław Babula zwrócił uwagę na dużą
liczbę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
do których dochodzi na terenie powiatu kolbu-

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

szowskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek
Olszowy z kolei przedstawił założenia projektu
dokumentu określającego ujednolicone procedury
w przypadku postępowania ze zwierzętami.

KOMPETENCJE
Podczas spotkania przywoływano przepisy określające kompetencję i odpowiedzialność poszczególnych służb i instytucji w przypadkach np. znalezienia martwej zwierzyny czy postępowania ze
zwierzętami bezdomnymi. Uczestnicy spotkania
przedstawiali również swoje uwagi i doświadczenia dotyczące omawianej tematyki.
Opr. B. Żarkowska

Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych służb i instytucji

Nieodpłatna pomoc prawna dla
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

Informujemy, że już od 1 lipca z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można skorzystać osobiście.
Do tej pory, z uwagi na panujące obostrzenia
związane z wirusem SARS-CoV-2, nieodpłatna
pomoc prawna świadczona była telefonicznie lub
za pośrednictwem internetu. Jednakże od 1 lipca
wszystkie punkty, mieszczące się na terenie powiatu kolbuszowskiego będą otwarte dla mieszkańców. W związku z tym będzie można skorzystać
z pomocy radcy prawnego lub adwokata osobiście.
Informujemy również, iż punkt, który do tej pory
mieścił się w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, od 1 lipca, przeniesiony zostanie
do Centrum Kształcenia Zawodowego (Inkubator
Przedsiębiorczości) przy ul. Jana Pawła II 8 (pokój
nr 10). Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu
będzie można uzyskać w poniedziałki i wtorki, od
godz. 8.00-12.00 (pokój nr 10, wejście od strony
basenu).

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście także w Urzędzie Gminy w Niwiskach, w środy – 12.00-16.00 oraz czwartki – 13.00-17.00, jak
również w Urzędzie Gminy w Cmolasie, w każdy
piątek – 8.00-12.00. Przez cały tydzień natomiast
można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
osobiście w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kolbuszowej (ul. Jana Pawła II 8, pokój nr 10)
w następujących godzinach: poniedziałek – 12.0016.00; wtorek 12.00-16.00; środa – 14.00-18.00;
czwartek – 15.30-19.30; piątek – 12.00 – 16.00.
UWAGA - podany harmonogram ważny jest na
dzień 23.06.2021 r. Z przyczyn od nas niezależnych może ulec zmianie, dlatego też zalecamy każdorazowe sprawdzenie aktualnego wykazu dyżurów, który znajduje się na stronie głównej Powiatu

Kolbuszowskiego www.powiat.kolbuszowski.pl,
w zakładce „Bezpłatne porady prawne”.

PRZYPOMINAMY, ŻE NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub
sądowo-administracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
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kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

NIEODPŁATNA MEDIACJA
OBEJMUJE:

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE
OBEJMUJE SPRAW, W KTÓRYCH:

NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub
wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu
wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji
stron występuje przemoc.

- rozpoznanie problemu i udzielenie porady
dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby
korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest
informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach. W razie
potrzeby, podczas porady może być sporządzony
wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia
z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego
realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między
innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe
oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
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Opr. B. Żarkowska
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowana
Prawie 24 mln zł będzie kosztowała
modernizacja oczyszczalni ścieków
w Kolbuszowej Dolnej. Zakończono
przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczący rozbudowy istniejącej oczyszczalni– etap I. W piątek,
18 czerwca w Urzędzie Miejskim Jan
Zuba Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa,,PRlMBUD”
Sp. z o. z Niska. W ramach zadania
przebudowane zostaną budynki,
wykonany drugi ciąg technologiczny oraz zagospodarowany teren.
Zmodernizowane zostaną istnieją-

ce reaktory biologiczne i osadniki
wtórne. To znaczące przedsięwzięcie
dla Gminy Kolbuszowa. Inwestycja
dostosuje istniejącą oczyszczalnię
do przyjęcia większej ilości ścieków
komunalnych. Zwiększy przepustowość ścieków z 3600 m3 do 5500
m3/d, pozwoli na wydajniejszą pracę
oraz zapobiegnie ewentualnym awariom. Modernizacja poza czynnikami ekologicznymi zapewni również
możliwość rozbudowy kanalizacji.
Zadanie będzie realizowane w latach
2021-2022. Z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała 10 mln zł dofinansowania.

Prace na ul. Ruczki - podpisanie umowy
Wybrano wykonawcę kolejnych prac
na ul. Ruczki oraz placu przed budynkiem dworca. W poniedziałek,
7 czerwca w Urzędzie Miejskim Jan
Zuba burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Prima-Bud” Andrzej Sobczyk
z Sandomierza.
Postępowanie przetargowe dotyczyło
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. Przebudowa 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 rowerowej ze stojakami
na rowery.
Zadanie nr 3 pn: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz
z oświetleniem parkingu przy stacji
kolejowej w Kolbuszowej”.
Koszt inwestycji to ponad 781 tys. zł.
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Remont w SP nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej będzie wyremontowana.
Ogłoszono przetarg na modernizację
placówki. Prace budowalne obejmą
sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego oraz estetyki i parametrów użytkowych pomieszczeń
w najstarszym budynku dydaktycznym szkoły.
Wykonane zostaną roboty wykoń-

czeniowe, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjnych oraz elektryczne.
W ramach modernizacji zamontowane zostaną nowe drzwi do pięciu
sal lekcyjnych i do pokoju nauczycielskiego, wymienione zniszczone
posadzki, wyremontowane ściany
i sufity. Planuje się montaż opraw
oświetleniowych LED oraz wymianę
grzejników.

Ul. Witosa
wyremontowana
Dobiegł końca remont ul. Witosa. Na
ulicy ułożono nowy asfalt, chodnik
i miejsca parkingowe. To kolejna
inwestycja poprawiająca infrastrukturę drogową w Kolbuszowej. Koszt
inwestycji wyniósł 267 tys zł. Za tę
kwotę przebudowany został odcinek
sieci gazowej niskiego ciśnienia, wy-

konano nawierzchnię asfaltową od
strony ul. Piłsudskiego na długości
ok. 200 m. Zniszczony chodnik zastąpiono nowym z kostki brukowej
o długości ok. 150 m. Zakres prac
obejmował również budowę miejsc
parkingowych i przebudowę zjazdów
do posesji.

Miłośnicy nordic
walking przyjadą
do Kolbuszowej!

W pierwszy weekend lipca w Kolbuszowej odbędzie się
wyjątkowe, sportowe wydarzenie- Mistrzostwa Europy oraz
Puchar Polski Nordic Walking 2021. Wszystkich miłośników
chodzenia z kijkami zapraszamy w niedzielę, 4 lipca na stadion
sportowy przy ul. Wolskiej.
Chcieliśmy zaproponować mieszkańcom, a także licznie przybywającym
gościom spędzenie wolnego czasu na
zawodach z kijkami. Zachęcamy do
przyjścia szczególnie osoby, które nie
miały jeszcze styczności z tą dyscypliną. Nordic walking to sport, dzięki
któremu możemy pozostać aktywni
fizycznie niezależnie od wieku, nie
narażając się przy tym na groźniejsze
kontuzje. Zachęcamy do rejestracji,
kibicowania, a przede wszystkim
wspólnej integracji i dobrej zabawy.- zachęca Jan Zuba Burmistrz
Kolbuszowej.
Uczestnicy mogą dokonywać zapisów oraz opłat internetowo lub w

dzień zawodów w godz. 8.00-9.00.
Tradycyjnie mieszkańcy Gminy Kolbuszowa oraz dzieci i młodzież do 18
r.ż. mogą wziąć udział w wydarzeniu
bezpłatnie- pod warunkiem, że zapiszą się wcześniej za pośrednictwem
strony internetowej.
Dzień przed zawodami (sobota) w
Kolbuszowej będzie miała miejsce
międzynarodowa konferencja popularnonaukowa z udziałem wielu
znakomitości świata nordic walking.
Wystąpi wtedy m.in. online Malin
Svenson, która jest trenerem personalnym gwiazd Hollywood.
Szczegóły o zawodach na stronie:
https://pucharpolskinw.eu/.
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Patriotyzm
i miłosierdzie
„Wszystko, co uczyniliście
jednemu z Tych braci moich
najmniejszych, mnie uczyniliście”
Ewangelia wg. Św. Mateusza 25,31-46

21 czerwca br. na wschodniej ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Weryni odsłonięto
mural przedstawiający patrona tej szkoły majora
Józefa Batorego. Rzecz godna naśladowania. Tacy
ludzie jak Józef Batory w czasie PRL-u byli tematem tabu. Rozmowy na ich temat były zakazane,
a walka tych niezłomnych przeciwko sowieckiej
okupacji, przez komunistyczne władze karana
była śmiercią. Nawet dzisiaj, po 30-tu latach III
RP, wśród ludzi lewicy nie brakuje takich, którzy
niezłomnych walczących przeciwko sowieckiemu
zniewoleniu nazywają bandytami. Chichotem historii jest to, że sala gimnastyczna, na ścianie której
znajduje się mural z Józefem Batorym powstała dzięki lewicowej koalicji w Radzie Miejskiej

w Kolbuszowej z lat 2010-2014. tj. grupy radnych
skupionych wokół Józefa Fryca i dwóch radnych
„Ojczyzny” S. Orzecha, którzy przeszli z prawicy
do frycowych, dając im większość w radzie. Kto
ma większość w Radzie, ten ma wpływ na pieniądze podatnika. Najbardziej na tej politycznej
zmianie w Radzie Miejskiej ucierpiały dzieci niepełnosprawne ze Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej
Dolnej. Co mają wspólnego dzieci niepełnosprawne z Kolbuszowej Dolnej ze salą gimnastyczną
w Weryni? A było to tak. Radni poprzedniej kadencji. postanowili zająć się szkołą w Kolbuszowej
Dolnej i gotowa wówczas była dokumentacja na
jej rozbudowę. Wydawało się, że wszystko jest na
najlepszej drodze, by rozbudować Szkołę Specjalną w Kolbuszowej Dolnej. A o budowie sali gimnastycznej w Weryni radnym się nawet nie śniło. 28
stycznia 2014r. na sesji Rady Miejskiej, przy licznie zebranych rodzicach dzieci niepełnosprawnych
ze szkoły w Kolbuszowej Dolnej doszło do pokazu
demokracji. Lewicowa koalicja, która w tym czasie
była większością dzięki przejściu na jej stronę
Juliana Dragana i Marka Opalińskiego, przegłosowała wniosek za rozbudową szkoły podstawowej
w Weryni. Natomiast wniosek Krzysztofa Wilka
za przyznaniem 100 tysięcy złotych (na otarcie

21
łez) dla szkoły z niepełnosprawnymi dziećmi
w Kolbuszowej Dolnej został przez lewicowych
radnych demonstracyjnie oddalony na oczach rodziców. Na pytanie, które zostało zadane Julianowi
Draganowi, dlaczego nie poparł wniosku za szkołą
w Kolbuszowej Dolnej, odpowiedział, że jest zobligowany przez wyborców. Są tacy, którzy uważają, że przegłosowanie wniosku za rozbudową
szkoły w Weryni było ceną za przejście na stronę
lewicy Dragana i Opalińskiego. I w taki sposób
kupczono w Radzie dziećmi niepełnosprawnymi.
Czy takiej samorządowej Polski, gdzie kupczy się
niepełnosprawnymi, chciał bohater z weryńskiego
muralu? I tak radni, którzy sami mają niepełnosprawne dzieci, tj. Fryc i Opaliński utopili dla
lokalnej polityki nadzieję na rozbudowę Szkoły
Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej. Do chwili obecnej szkoła ta jest bez sali gimnastycznej, bez orlika,
a zajęcia odbywają się na szkolnym podwórku i na
posadzce korytarza.
Stanisław Gorzelany
ojciec niepełnosprawnego Błażeja
ucznia Zespołu Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej

Oświetlenie
na ul. Nowej
Nowoczesne i energooszczędne
oświetlenie uliczne powstanie na ul.
Nowej w Kolbuszowej. To kolejna
inwestycja poprawiająca infrastrukturę oświetleniową, która wpłynie na
komfort życia mieszkańców. W piątek, 18 czerwca burmistrz Jan Zuba

podpisał umowę z wykonawcą firmą
„Dominel” PHU Zbigniew Adamik.
Słupy, kable ziemne i oprawy oświetleniowe led zamontowane zostaną
wzdłuż całej ulicy. Koszt inwestycji
to 88 tys. zł.

Modernizacja ul. Krakowskiej i drogi
Zarębki-Dubas

Ogłoszono przetarg na kolejne zadania drogowe. Postępowanie dotyczy modernizacji drogi gminnej Zarębki-Dubas oraz ul. Krakowskiej.
W Zarębkach zakres robót obejmuje
remont drogi Zarębki-Dubas o długości 729,2 m oraz remont drogi
gminnej na działce nr ewid. 1170
o długości 91,0 m. Prace będą polegały m.in. na ułożeniu nawierzchni
z betonu asfaltowego, umocnieniu
poboczy, wykonaniu nawierzchni
z kruszywa łamanego na zjazdach
do posesji i bocznych drogach.

Drugie zadanie to modernizacja ul.
Krakowskiej w miejscowości Kolbuszowa i Nowa Wieś. Inwestycja
obejmuje odcinek o dł. 708 m- od
końca istniejącej nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą powiatową Nowa Wieś- Domatków. Na
tej długości położony zostanie asfalt,
wzmocnione pobocza oraz wykonane
zjazdy do posesji.

Ul. Krakowska w Kolbuszowej
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Wykonujemy Meble Tarasowe

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

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

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

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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

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

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

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

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

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

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

TEL. 17 744 40 77

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Nr 333

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

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

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

i zgłoś się do naszej

redakcji.

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

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

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

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455
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WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

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

Nr 333

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

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

