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r KOLEJNA INWESTYCJA
DROGOWA W GMINIE
cd. czytaj na str. 15

r JAZZ NAD
NILEM 2021
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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SZALEJĄCY BAKCYL SWINGU
JAZZ NAD NILEM 2021!
Od szesnastu lat już nie jesteśmy
białą plamą na mapie tej muzyki
w Polsce. A to za sprawą całkiem
dobrego z coraz większą renomą
wśród miłośników tej muzyki w kraju
festiwalu ,,Jazz nad Nilem”. Koncepcja festiwalu skonsultowana została
z Henrykiem Majewskim. Temu jednemu z twórców polskiej odmiany
tego gatunku muzycznego pomysł
bardzo się spodobał. Niestety zmarł
w 2005 roku. Pierwsza edycja odbyła
się w 2006 roku niestety już bez niego. W mityngu jego imienia zagrali
synowie: trębacz Robert i pianista
Wojciech Majewski z Old Timersami. Zorganizowany został konkurs
na balladę jazzową, kompozycję
Majewskiego ,,Skarabeusz” i inne
standardy jazzowe, które zagrały
podkarpackie bandy. W tym dniu był
afrykański upał (blisko czterdzieści
stopni) szumiał kolbuszowski drugi
na świecie Nil, pięknie łącząc się
z tradycyjnym jazzem. Mityng wygrał Brzozów, kiedyś ,,Nowy Orlean podkarpackiego jazzu”, trębacz
(uczeń Henryka) Sebastian Michalski
dostał nagrodę indywidualną. Jurorzy
Majewscy wspominali go, jak przychodził na lekcję do ,,Papcia polskiego jazzu” ich ojca.
Przez lata impreza ewoluowała,
obecnie grane są na niej nowoczesne
odmiany jazzowego swingu, bluesa
oraz folku. Tegoroczna edycja 4 lipca
2021 roku, była w naszym mieście
świętem muzyki na najwyższym
poziomie. O inspiracje folkowe lasowiackim i karpackim folklorem
zadbał Paweł Steczkowski. W finale
festiwalu Paweł Steczkowski i Teuta
Project przedstawił klimatyczny folk
jazzowy - koncert ,,Carpatian Jazz
Madness”. Na scenie pojawiło się
dziesięciu świetnych instrumentalistów. Wszystko po to, żeby zrealizować niebagatelny pomysł muzyczny
Steczkowskiego. Już po raz drugi
na tym festiwalu obraz do muzyki
na żywo namalował niezwykle utalentowany malarz i scenograf Rafał
Zawistowski. Dynamiczna muzyka,
pełna inspiracji muzykantem Władysławem Pogodą i folklorem Podkarpacia, Karpat i Bałkanów zabrzmiała

wyjątkowo. Skromnym zdaniem organizatora był to jeden z najlepszych,
o ile nie najlepszy projekt ,,Pawołka”
(tak pasjonata puszczańskiego folkloru nazywał dziadek Pogoda). Koncert
mimo różnorodności (na scenie zaśpiewał raper) brzmiał jednolicie, jak
orkiestra, grająca z sobą przez całe
życie. Koncert finałowy festiwalu
poprzedził Kwintet wybitnego trębacza Piotra Wojtasika, solowe popisy
i improwizacje zapełniły doskonałym
brzmieniem zorganizowany ad hoc
plenerowy amfiteatr przy Miejskim
Domu Kultury w Kolbuszowej. Jak
co roku organizator zachwycony
jest publicznością, która wykazuje
olbrzymie zainteresowanie i znawstwo dla tego, co dzieje się na scenie.
Stricte jazzowo na scenie zabrzmiało również za sprawą przybyłego aż
z Bydgoszczy Adama Lemańczyka
z Mental Trio. Lider zespołu wzbogacił wyjątkowymi elektronicznymi
improwizacjami brzmienie festiwalu.
Zespół znakomicie podkreślił występującą w każdej edycji imprezy
różnorodność. Fani Weather Report
byli maksymalnie zadowoleni prawdziwym kolbuszowskim krokodyl
market. O popularyzację muzyki
jazzowej zadbał ,,Przemek Sokół
z zespołem All Inclisive”. Znakomicie w trudnym jazzowym repertuarze zaprezentował się otwierający
tegoroczne wydarzenie jazzowe nad
Nilem duet Jacek i Kuba Mielcarek.
Honorowego patronatu wydarzeniu
udzielił Władysław Ortyl Marszałek
Województwa Podkarpackiego. Swoją obecnością festiwal zaszczyciła
miłośniczka dobrej muzyki wicemarszałek Ewa Draus. Dom Kultury
w Kolbuszowej dziękuje Posłowi
Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewowi Chmielowcowi za przychylność
dla imprezy. Dyrektorowi Damianowi Drągowi z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie za współorganizację. Za organizację festiwalu
(niespodziewanie) nagrodzony został
dyrektor tutejszego Mdeku, Wiesław
Sitko, dla którego Rafał Zawistowski przygotował ,,Sfinksowy artefakt
z krokodylem”, a publiczność brawa.
Wydarzenie poprowadziła zawsze

niezastąpiona w takich sytuacjach
redaktor Elżbieta Lewicka. Jazz to
fascynująca muzyka, o czym mogli
się przekonać nausznie i naocznie
wszyscy obserwujący festiwal na
żywo i w internecie. Kto chce jeszcze

to sprawdzić, niech wejdzie na stronę organizatora i obejrzy ciągle tam
dostępną transmisję. Bardzo do tego
zachęcamy! Być może i wy złapiecie
wirusa swingu!
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Jubileusz ks. Kołodzieja

Pochodzący z Korczowisk ksiądz kanonik
Franciszek Kołodziej w tym roku obchodzi swój
złoty jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich.
Otrzymał je z rąk biskupa ordynariusza przemyskiego Ignacego Tokarczuka w Majdanie Królewskim 6 czerwca 1971 r.
Główna uroczystość jubileuszowa odbyła
się w Rzeszowie 6 czerwca 2021 r. w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego. Tym kościele,
którego budowniczym pod koniec lat 80-tych a następnie długoletnim proboszczem był ks. jubilat.
Kazanie wygłosił jego młodszy brat ks. Władysław
Kołodziej. Druga uroczystość odbyła się w kościele macierzystym w Mazurach, w dniu odpustu
parafialnego 27 czerwca. Uczestniczyło w niej
wielu parafian, rodaków z Korczowisk, przyjaciół,
współpracowników oraz krewnych.
Na tą okoliczność wydana została książka
pt. Pro pace et bono. 50 Lat kapłaństwa ks. kan.
Franciszka Kołodzieja, o której pisaliśmy w poprzednim numerze Przeglądu Kolbuszowskiego.

BP

Święcenia kapłańskie ks. jubilata w Majdanie.
Obok niego bp. I. Tokarczuk i proboszcz mazurski
L. Sieradzki.

Jubileuszową Sumę koncelebrują, od lewej –
ks. Wł. Kołodziej (brat jubilata), ks. Fr. Kołodziej,
ks. St. Kopeć.

Festyn w Porębach Kupieńskich

Zabawy dla dzieci i dużo muzyki ludowej- tak wyglądała niedziela, 18 lipca w Porębach Kupieńskich. Atmosfera rodzinnego
pikniku zorganizowanego przez Radę Sołecką, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich przyciągnęła mieszkańców gminy.
Konkursy z nagrodami, przeciąganie liny, degustacje potraw kulinarnych, a także zjeżdżalnie
i dmuchańce dla dzieci to niektóre z atrakcji. Dla
sympatyków muzyki folkowej zagrała kapela
Tońko z Dynowa.
Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Pro Dance.

Impreza współfinansowana została ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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WIECZÓR KOLBUSZOWSKO NEAPOLITAŃSKI POD TRĄBAMI I BĘBNEM

Piękne obrazy, piękna muzyka,
smaczne potrawy wyśmienitej
nieznanej u nas włoskiej kuchni
(artystyczna, wręcz bajkowa podróż przez sztukę z włoskim wątkiem). To wszystko miało miejsce
26 czerwca 2021 podczas wernisażu wystawy będącej efektem
akcji malarskiej, zatytułowanej
,,Plastyczne czwartki z włoskim artystą Luigi Priore”. Ten malarz i rzeźbiarz z Italii przeniósł się do Polski i zamieszkał na stałe w pobliskim Cmolasie. Wszystko za sprawą Agnieszki Śpiewak - towarzyszki życia
i muzy artysty, którą poznał w swoim kraju. Wystawa to efekt trzymiesięcznej pracy blisko dwudziestu
plastyków profesjonalnych i amatorów, którzy zechcieli wziąć udział
w wydarzeniu. Spontaniczna akcja
trwająca od końca marca i czerwca
zaowocowała siedemdziesięcioma
pracami malarskimi. Pomysł polegał na wspólnym malowaniu z mistrzem Priorie, który przekazał pozostałym uwagi o malowaniu, swoją
wiedzę i doświadczenie plastyczne.
Podczas jego nieobecności wskazówek malującym udzielała malarka
Agnieszka Bieszk. Prace w ,,Galerii
pod Trąbami i Bębnem” wyeksponował Marek Krakowski, również
autor ciekawych prac plastycznych.
Atmosfera spotkań była wyjątkowa.
Priore zaproponował trzy tematy:
kamienie, kwiaty i drzewo. Technika to malowanie farbami olejnymi
(pierwsze dwie) i ostatnia praca
wykonana została akrylami. Plastycy malowali z dużą przyjemnością,
każdy we własnym stylu, uwagi

współmalującego przyjmowane były
z aprobatą lub subtelną wymianą
zdań. Wykonane prace są bardzo różnorodne, widać że niektóre wykonali
wykształceni artyści. Część z nich to
często pierwsze próby twórcze amatorów pędzla. W akcję spontanicznie
włączyły się również dzieci, wykonując kilka prac. Wspólne malowanie
uznać można za niezwykle udane,
zachęcające do twórczego spojrzenia
na świat wydarzenie.
Wernisaż stał się za sprawą muzyki wieczorem w stylu włoskim,
a dokładniej neapolitańskim. Zgromadzona publiczność usłyszała sopranistkę Katarzynę Liszcz-Starzec,
tenora Tomasza Furmana, pianistkę
Anetę Czach. Muzycy przedstawili ,,Recital najpiękniejszych pieśni
neapolitańskich” wykonanych w języku włoskim i polskim. Przepiękne
duety i występy solo śpiewaków przy
doskonałym akompaniamencie zabrzmiały klimatycznie. Muzyczny
lazur nieba i morza południa Europy
popłynął ze sceny niczym z obrazów
Włocha. Publiczność zasłuchana
i zachwycona nagradzała występy
gromkimi brawami. Bardziej profesjonalnego, jednocześnie bardziej
adekwatnego do okazji, ciekawiej
ułożonego i wykonanego programu,
wymarzyć sobie nie było można!
Dopełnieniem wernisażowej bajki
była włoska kuchnia przygotowana
przez Agnieszkę Śpiewak, Elżbietę Drapałę, Elżbietę Kobylską oraz
Danutę Olszowy. Smakosze poczuli
całkiem odmienne delikatne smaki
potraw do spożywania na zimno,
różnego rodzaju makarony, pyszne

sałatki, wszystko z oliwą i serami,
dopełnieniem były popularne nad
Adriatykiem ciasta. Na koniec ,,Ciao
Bambino” oraz przedpremierowe
utwory własnego autorstwa specjalnie dla ostatnich uczestników wer-

nisażu, m.in. Agnieszki i Luigiego
zaśpiewał akompaniując sobie na
gitarze ,,kolorowy ptak” kolbuszowskiej klimatycznej piosenki Roman
Dublański.
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Domatkowianki z KGW Wolanie
beneficjentkami „Mecenatu kulturalnego”
Członkinie KGW Wolanie z Domatkowa postanowiły na chwilę oderwać się od codziennych
obowiązków domowych, prac gospodarskich oraz
poświęcić swój czas na próbę pozyskania środków
zewnętrznych w celu zrealizowania zadania, którego efektem byłaby możliwość pochwalenia się na
szerszym forum unikalnymi umiejętnościami z zakresu lasowiackiej tradycji rękodzielniczej i artystycznej. Ambitne zamierzenie powiodło się. Panie
złożyły ofertę i ich Koło Gospodyń Wiejskich stało
się Beneficjentem projektu „Lesiackie sobótkowe
warsztaty rękodzieła, pieśni i kulinariów” realizowanego w programie „Mecenat kulturalny” Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Kolbuszowej. W ramach
zadania odbędzie się cykl warsztatów z dziedziny

wybranych, zanikających już umiejętności dotyczących codziennych prac oraz tych związanych ze sztuką ludową, charakterystycznych dla
mieszkańców grupy etnograficznej Lasowiaków,
którzy zamieszkiwali obszary dawnej Puszczy
Sandomierskiej. Edukacyjny charakter warsztatów
zakłada, że zostaną one udokumentowane fotograficznie i audiowizualnie, a następnie udostępnione
na kanale YouTube Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej, tak by w przyszłości służyły za
instruktaż dla wszystkich chętnych.
Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w warsztatach. Regulamin uczestnictwa i karta zgłoszenia są
do pobrania (w edytowalnej wersji) ze strony internetowej Partnera zadania, czyli Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej: www.mdkkolbuszowa.pl.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Koła Gospo-

dyń Wiejskich Wolanie, czyli w znajdującej się
w Domatkowie świetlicy kolbuszowskiego Miejskiego Domu Kultury. Udział w warsztatach jest
bezpłatny.

„Lesiackie sobótkowe warsztaty rękodzieła,
pieśni i kulinariów”
Dofinansowano z budżetu Województwa
Podkarpackiego

Wakacyjny cykl w skansenie

Spotkania pod nazwą „Co niedzielę w zagrodzie” to w skansenie już tradycja. Tego roku w lipcowe i sierpniowe niedziele
każdy turysta ma szansę spotkać ludowego twórcę i poznać jego rzemiosło.
Między godz. 11.00 a 17.00 na skansenowskich
gości zawsze czekają przedstawiciele tradycyjnych zawodów: garncarze, wikliniarze, rzeźbiarze,
łyżkarze, plecionkarze itp. Wizyta w skansenie
może być więc początkiem fascynacji nie tylko
dawną architekturą drewnianą i urodą wiejskiego
krajobrazu… Może zainteresować także ginącym
zawodem – fachem nie do przecenienia, elementem
bogatej rzeczywistości dumnych, twardych i samowystarczalnych, ale także wrażliwych na piękno
mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej.
25 lipca 2021 r.
Anna Kupczyk z Kolbuszowej – warsztaty ceramiczne
Wiktor Szwanenfeld z Nowej Wsi – pokaz plecionki z korzenia sosny
1 sierpnia 2021 r.
Stanisław Kopala z Ropczyc – pokaz kowalstwa
Jan Dudziak z Brzózy Stadnickiej – pokaz zabawkarstwa
8 sierpnia 2021 r.
Marta Podolak z Trześni – pokaz plecionkarstwa ze słomy i warsztaty
Danuta Olszowy z Kolbuszowej Górnej – kwiaty
z bibuły, wycinanki z papieru – pokaz i warsztaty
22 sierpnia 2021 r.
Barbara i Andrzej Plizgowie
z Pogwizdowa – pokaz garncarstwa i warsztaty
Stanisław Kocoń z Dębicy – pokaz rzeźbienia
w drewnie

29 sierpnia 2021 r.
Magdalena Fołta z Rzeszowa – pokaz barwienia
tkanin metodą batikową
Danuta Obara ze Skarżyska-Kamiennej – przędzenie na krosnach – pokaz i warsztaty
W wakacyjne niedziele bilet normalny kosztuje
15 zł, bilet ulgowy – 10 zł, a rodzinny (dla rodziców z dziećmi) – 41 zł. Dzieci do siódmego roku

życia mają wstęp bezpłatny, a posiadacze Karty
Dużej Rodziny – 50% zniżki.
Muzeum gorąco zaprasza!
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WIATRAKI PRZY WIATRAKACH
SERCEM I POLOTEM MALOWANE
Wystawa poplenerowa ,,Wiatraki
przy wiatrakach” to finał zajęć plastycznych na kolbuszowskim skansenie, które odbyły się w dniu 12 czerwca 2021 roku. Plener ,,Wiatraki” to
najdłużej trwające tego rodzaju wydarzenie plenerowe w Kolbuszowej.
Skierowane do młodzieży w wieku
od 9 do 15 lat - nazwa pochodzi od
najbardziej charakterystycznych
dla skansenu obiektów, jakimi są
wiatraki. Kiedyś powszechne w naszym krajobrazie, teraz nieobecne
(zastąpione przez turbiny wiatrowe).
W skansenie Muzeum Kultury Ludowej, które zawiera dorobek materialny (obiekty architektoniczne i ich
wyposażenie) niezwykle ciekawych
grup etnograficznych Lasowiaków
i Rzeszowiaków. W tym miejscu odbyło się kilka pierwszych edycji tego
plenerowego wydarzenia. Muzeum
na wolnym powietrzu stworzone pod
kierownictwem Macieja Skowrońskiego w latach siedemdziesiątych
na pograniczu Kolbuszowej i Domatkowa wyróżnia się pięknym krajobrazem, idealnym do realizacji tego
rodzaju działań artystycznych.
Organizacja w nim kolejnej edycji pleneru była swoistym niezwykle udanym powrotem do przeszłości
tego wydarzenia. Blisko pięćdzie-

sięciu młodych artystów wykonało
tyleż samo niezwykle udanych prac
plastycznych. Oddając z pasją piękno
obiektów tej coraz atrakcyjniejszej
placówki muzealnej. Z przyjemnością mogliśmy obejrzeć zapał i polot, z jakim malowali mali artyści,
wspomagani merytorycznie przez
nauczycieli. Większość prac wykonana została temperami, pastelami
olejowymi oraz ołówkiem. Efekty
małe dzieła sztuki, oceniało pełne
uznania dla młodych twórców jury
Ryszard Sziler i Ewa Czartoryska-Sziler. Ze względu na wysoki poziom wszystkich prac przyznało ono
same I, II i III nagrody ufundowane
przez organizatora Miejski Dom
Kultury w Kolbuszowej. Wernisaż
i rozdanie nagród odbyło się 18
czerwca w ,,Galerii pod Trąbami
i Bębnem”. Relacje z pleneru i piękne prace obejrzeć można w wirtualnej
galerii na stronie kolbuszowskiego
domu kultury. Za pomoc w realizacji organizator dziękuje dyrektorowi
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Jackowi Bardanowi. Dziękujemy wszystkim młodym artystom
za polot i włożenie mnóstwa emocji
i serca w wykonane prace, opiekunom za dbanie o rozwój talentów
plastycznych wychowanków.
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Burmistrz Kolbuszowej zachęca do szczepień
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOLBUSZOWA
W nawiązaniu do decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2021 r. oraz w związku
z malejąca liczbą osób poddających się szczepieniu
przeciw COVID-19, zachęcam szczególnie osoby
po 60 roku życia do dobrowolnych i bezpłatnych
szczepień przeciw COVID-19.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie związanym z wieloma ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym będących konsekwencją
trwającej pandemii, jako wspólnota musimy odpowiedzialnie podejść do obecnie zaistniałej sytuacji.
Szczepionki są jedynym możliwym sposobem,
zwiększenia odporności społeczeństwa i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o skorzystanie z wszelkich dostępnych form zapisów na
szczepienia oraz szczepień przeciw COVID-19.
Jako gmina wspieramy naszych mieszkańców
oferując pomoc w dowozie do punków szczepień
osób starszych i niepełnosprawnych. Potrzebę
skorzystania z transportu dla osoby spełniającej
określone warunki można zgłosić telefonicznie do
punktu zgłoszeń, dzwoniąc pod numer telefonu:
693 192 670.
Pamiętajmy, że pandemia się nie skończyła, a koronawirus wciąż jest niebezpieczny. Przestrzegajmy nadal podstawowych zasad bezpieczeństwa
i higieny.

Zadbajmy o swoje zdrowie, zdrowie naszych bliskich i szczepmy się przeciw COVID-19.
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień znajdują się na stronie rządowej oraz Urzędu Miejskiego w zakładce szczepienia przeciw COVID-19:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
https://www.kolbuszowa.pl
Z poważaniem
Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA
SZCZEPIENIE?
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię
- 989
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień:
• Punkt Szczepień Populacyjny
ul. Tyszkiewiczów 5, 36-100 Kolbuszowa Dolna
Telefon: 17 22 72 607 lub 888 480 999
• Punkt Szczepień Powszechny
ul. Grunwaldzka 4 (II piętro), 36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17 58 19 967 lub 604 090 099
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 szczepień (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.

Kolbuszowianka z brązowym medalem
Mistrzostw Europy

Magdalena Niemczyk z UKS Tiki Taka, razem z koleżankami z reprezentacji Polski, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy U-20 w sztafecie 4x100 m. Zawody odbyły się w niedzielę, 18 lipca w Tallinie.
Sprinterki w składzie: Dorota Puzio, Monika
Moraszko, Marta Zimna i Magdalena Niemczyk
w porannych eliminacjach czasem 44.54 poprawiły
5-letni rekord Polski juniorek. W popołudniowym
finale uzyskały czas 44.79, zdobywając tym samym brązowe medale Mistrzostw Europy. Magda
z Kolbuszowej Górnej biegła na ostatniej zmianie
i była najszybsza wśród swoich koleżanek (10.52).
Od Polek minimalnie lepsze okazały się tylko Brytyjki (44.62) i Niemki (44.68).
Magdalenie oraz UKS Tiki Taka serdecznie gratulujemy!

fot. Marcin Góra
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,,Dwórki Królewskie z Dworzankami”
Od dziewięciu lat kwitnie działalność Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, dokumentowana
pieczołowicie w Kronikach. Podejmuje ono działania z pożytkiem społecznym, radośnie wypełniając
wolny czas kobiet w wieku okołoemerytalnym.
Jest to kontynuacja idei śp. Krystyny Bochenek,
która w 1999 r. zainicjowała Ogólnopolskie Zjazdy Krystyn. Były one podstawą powstania ruchu
społecznego, skupiającego tysiące Krystyn z Polski
i z zagranicy, wpisującego się na trwale w pejzaż
publicznych wydarzeń i spełniającego funkcje samopomocowe z sferze prywatnej. Wydarzenia te
służą integracji kobiet w płaszczyźnie budowy
kapitału społecznego i są przykładem inicjatyw
tworzących społeczeństwo obywatelskie.
Idea organizacji regionalnych imienin na Podkarpaciu zrodziła się w 2013 roku, kiedy to ówczesny
burmistrz miasta Łańcuta zaprosił solenizantki.
Gospodarze Podkarpackich Imienin Krystyn – samorządy wraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, kolejno w Łańcucie, Mielcu,
Ustrzykach Dolnych, Przemyślu, Osieku Jasielskim, Jarosławiu, Rymanowie-Zdroju i Komańczy
dokładali starań aby zaprezentować jak najlepszy
wizerunek swoich gmin z osobliwościami lokalnymi w obszarze gospodarczym, kulturowym,
obyczajowym, turystycznym i sportowym.
Na tegoroczne święto Krystyny z Podkarpacia i ich
zaprzyjaźnione imienniczki z Warszawy, Lublina, a nawet ze Szwecji zjadą do Huty Komorowskiej w gminie Majdan Królewski na niedzielę 22
sierpnia. Przygotowania do przyjęcia solenizantek
odbywają się pod czujnym okiem dwóch pań: Krystyny Wołosz, przewodniczącej Koła Gospodyń
,,Dworzanki” w Hucie Komorowskiej i Katarzyny
Cesarz, kustosza Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.
Solenizantki rozpoczną świętowanie od zwiedzania Muzeum Bombek Choinkowych w Nowej
Dębie, gdzie czekają na nie bombki z napisem
„Krystyna”.
Następnie uczestniczyć będą we mszy św. w intencji śp. Krystyny Bochenek w Kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej.

I PIK Łańcut
Zwiedzą też Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w tej miejscowości.
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną przyjęte przez Koło Gospodyń ,,Dworzanki”. Prof. UR
dr hab. Krystyna Leśniak Moczuk, prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich nada godności:
„Krystynianin Pierwszy” i „Nasza Krystyna”,
„Krynia 2020” oraz zaprezentuje historię Podkarpackich Imienin Krystyn i autorską książkę
,,Fenomen Krystyn”. Wręczone zostaną pamiątki
z gminy Majdan Królewski dla najmłodszej Krysi
i najstarszej Krychy oraz dla Krystyn spoza województwa i kraju.
Prof. dr hab. Zofia Krystyna Chyra-Rolicz z Warszawy wręczy autorską książkę „Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie” dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Komorowie.
Podczas Akademii wystąpią bracia Wiktor (10
lat) i Marcel (12 lat) Kotuła z Leżajska, wokaliści
z Centrum Sztuki Wokalnej Anny Czenczek z Rzeszowa oraz Krystyna Szydłowska, śpiewaczka
operowa z Teatru Muzycznego z Lublina.
Na parkiecie pod gwiazdami odbędzie się potań-

cówka z Krystynami. Po czym imienniczki wybiorą się na koncert plenerowy Festiwalu Psalmów
Dawidowych do Kolbuszowej.
IX Podkarpackim Imieninom Krystyn patronuje Jerzy Wilk, wójt Gminy Majdan Królewski.
W komitecie honorowym zasiądą Krystyna Siostra
Oktawia Kozłowiecka z Prowincji Polskiej Urszulanki Unii Rzymskiej we Wrocławiu, Krystyna
Skowrońska-poseł na Sejm RP, Ewa Leniart-wojewoda podkarpacki, Ewa Draus-wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego, Bogdan Romaniuk-radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, fundator Fundacji im. Ks. Kardynała Adama
Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, Krystyna Stachowska-wiceprezydent Miasta Rzeszowa, prof.
dr hab. Zofia Krystyna Chyra-Rolicz-Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Ewa
Łeptuch-dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Komorowie.
Oprawę medialną zapewni TVP3 w Rzeszowie,
rozgłośnie radiowe, dzienniki i miesięczniki oraz
portale internetowe z województwa podkarpackiego.
Krystyna Leśniak-Moczuk

IX Podkarpackie Imieniny Krystyn
,,Dwórki Królewskie z Dworzankami”
W HUCIE KOMOROWSKIEJ 22 SIERPNIA 2021R. POD PATRONATEM JERZEGO WILKA, WÓJTA GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
Program
8.30 - wyjazd z Rzeszowa autokarem Marcel, parking dworzec kolejowy
9:30 - zwiedzanie Muzeum Bombek Choinkowych
w Nowej Dębie
11:00 - msza święta w Kościele parafialnym p.w.
Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej 12:00

- zwiedzanie Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
13:00 - obiad w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hucie Komorowskiej
- życzenia imieninowe
- nadanie godności ,,Nasza Krystyna”, ,, Krystynianin Pierwszy”, „Krynia 2021”

- wręczenie książki „Fenomen Krystyn” autorstwa
Krystyny Leśniak-Moczuk
- wręczenie książki „Maria Konopnicka. Opowieść
o niezwykłej kobiecie” autorstwa Zofii Krystyny
Chyry-Rolicz dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Komorowie
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- wręczenie pamiątek z gminy Majdan Królewski
dla najmłodszej Krysi i najstarszej Krychy oraz dla
Krystyn spoza województwa i kraju.
- występ Krystyny Szydłowskiej, śpiewaczki operowej z Teatru Muzycznego w Lublinie
- koncert w wykonaniu braci Marcela i Wiktora
Kotuła z Leżajska
- potańcówka z Krystynami…
- kolacja
19:00 Festiwal Psalmów Dawidowych, koncert
plenerowy w Kolbuszowej
Komitet honorowy
1. Krystyna Siostra Oktawia Kozłowiecka, Prowincja Polska Urszulanki Unii Rzymskiej
we Wrocławiu
2. Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm RP
3. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki
4. Ewa Draus, wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego
5. Bogdan Romaniuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, fundator Fundacji
im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego
,,Serce bez granic”
6. Krystyna Stachowska, wiceprezydent Miasta
Rzeszowa
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7. Prof. dr hab. Zofia Krystyna Chyra-Rolicz,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
8. Ewa Łeptuch, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Komorowie
Komitet organizacyjny
1. Katarzyna Cesarz, kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej
2. Krystyna Wołosz, przewodnicząca Koła Gospodyń ,,Dworzanki” w Hucie Komorowskiej
3. Tomasz Fortuna, dyrektor Domu Kultury
w Majdanie Królewskim
4. Władysław Suszek, naczelnik Ochotniczej
Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej
5. Henryk Hałka, sołtys wsi Huta Komorowska
6. dr Ewa Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej
7. prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk,
Zakład Polityki Społecznej Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Sprawy organizacyjne
Strój dwórki królewskiej: nałęczka na głowę - zakup nałęczek u organizatorów (20 zł),

9
stylowa (wieczorowa) suknia lub spódnica - długa
do ziemi.
Opłata 80 zł (obiad, kolacja, bilet wstępu do muzeum, koszty organizacyjne)
Przelew na konto:
06 1020 4405 0000 2802 0575 4876
Krystyna Leśniak-Moczuk Rzeszów
W tytule przelewu Imię, nazwisko, kontakt, autokar
(dla korzystających z transportu organizatorów)
Ostateczny termin wpłat: 2.08.2021 r. - ze względów ograniczeń covidowych liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność wpłat.
Koszt przejazdu autokarem Rzeszów-Nowa Dęba-Huta Komorowska-Kolbuszowa-Rzeszów zależny od liczby uczestników, płatny gotówką na
miejscu.
Kontakt:
Krystyna Leśniak-Moczuk 605 144 996
kles@autograf.pl | www.krystynarzeszow.pl
Katarzyna Cesarz: 665 018 777 | kkcesarz@gmail.com

Korowód Rymanowie-Zdroju VII PIK

Krol Zbyszkow z Krolowa Kry styną I Jarosław VI PIK

W bBazylice Mniejszej w Dębowcu V PIK

Z artystami i władzami gminy Komańcza VIII PIK
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Ogłoszenie
27 lipca br. w godzinach od 10:00 - 15:00 w namiocie przy fontannie na kolbuszowskim rynku
będziemy zbierać podpisy osób popierających projekt ustawy „emerytura za staż pracy”.
Zapraszamy do składania podpisów.
z poważaniem
Przewodniczacy Oddziału Regionu Rzeszowskiego
NSZZ Solidarność w Kolbuszowej Jan Skowroński

Panu

Rodzinie i bliskim zmarłej

Zbigniewowi Strzelczykowi
Dyrektorowi SP ZOZ w Kolbuszowej

Śp. Grażyny Wołowiec
Nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kupnie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Mamy
składają
Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Panu

Pani Marii Chruściel

Pawłowi Mickowi

Wyrazy głębokiego współczucia

Pracownikowi Krytej Pływalni „Fregata”
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

z powodu śmierci

SYNA

MAMY

składa
Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŚP. KS. KANONIKA

Rodzinie zmarłego

ŚP. WŁADYSŁAWA MAZANA

STANISŁAWA
MARCZEWSKIEGO

Wieloletniego Sołtysa
w Porębach Kupieńskich

Wieloletniego Proboszcza Parafii
Miłosierdzia Bożego w Domatkowie

wyrazy szczerego żalu i współczucia

rodzinie, księżom oraz przyjaciołom
składają
Burmistrz i Pracownicy Urzędu
Miejskiego
oraz Przewodniczący i Radni Rady
Miejskiej w Kolbuszowej

składają
Burmistrz i Pracownicy Urzędu
Miejskiego
oraz
Przewodniczący i Radni Rady
Miejskiej w Kolbuszowej

Panu Krzysztofowi Matejkowi
Sekretarzowi UM w Kolbuszowej
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Mistrzostwa Europy i Puchar Polski Nordic
Walking 2021

W niedzielę, 4 lipca w Kolbuszowej odbyło się długo wyczekiwane, sportowe wydarzenie- Mistrzostwa Europy i Puchar Polski
Nordic Walking 2021. W zawodach wzięło udział niemal trzystu miłośników marszów z kijkami.
Miejscem startu i mety rozgrywek
był kolbuszowski stadion. Uczestnicy walczyli o zwycięstwo na trzech
dystansach: 5 km, 10km i półmaratonie w klasyfikacji indywidualnej w podziale na wiek i płeć. Dla
każdego zawodnika przygotowany
został pakiet startowy i pamiątkowe medale. Trzy najlepsze osoby
w każdej kategorii otrzymały puchary wręczone przez Olgierda Bojke
Prezesa Polskiej Federacji Nordic
Walking oraz Jana Zubę Burmistrza
Kolbuszowej. Na koniec imprezy
rozlosowano upominki ufundowane przez sponsorów. Puchary trafiły
również do najszybszego zawodnika
i najszybszej zawodniczki z Gminy
Kolbuszowa w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii do lat 18.

Niedzielne wydarzenie poprzedziła
konferencja popularnonaukowa pt.
”Historia rozwoju marszu z kijami- praktyka i badania naukowe”,
która odbyła się w sobotę (3 lipca)
w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Uczestnicy konferencji mogli
zapoznać się z najważniejszymi
badaniami naukowymi dotyczącymi
Nordic Walking oraz osobami, które prowadzą te badania. Prezentacje
przedstawili Jędrzej Antosiewicz,
Igor Z. Zubrzycki, Magdalena Wiącek, Małgorzata Żychowska, Tiina
Arrankoski (online), Malin Svensson
(online), Joanna Piotrowska oraz Olgierd Bojke.
Wszystkim uczestnikom biorącym
udział w zawodach serdecznie gr-

tulujemy i dziękujemy za wspólną
zabawę!
Wyniki zawodów znajdują się na
stronie: www.sts-timing.pl.
Galerię zdjęć można obejrzeć na Fa-

cebooku: www.facebook.com/UMKolbuszowa
Relację z zawodów prowadziła Telewizja TVP Rzeszów w ramach programu „Poznaj Podkarpackie”.
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Komunikat dotyczący wilków

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie
sygnałami przekazywanymi od ludności z terenu
gminy Kolbuszowa oraz informacjami otrzymanymi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Rzeszowie dotyczącymi przypadków pojawienia
się wilków na obszarze gminy Kolbuszowa mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi i zwierząt Burmistrz Kolbuszowej apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku napotkania wilków.
Dotychczas wilki zauważone były w miejscowościach Widełka, Mechowiec, Kłapówka, Przedbórz,
Poręby Kupieńskie, Niwiska.
Wilki z natury są zwierzętami płochliwymi i unikają kontaktu z ludźmi, w sytuacji gdy zbliżają się
jednak do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu pokarmu lub zwykła ciekawość. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą
zachować się w sposób trudny do przewidzenia, jeśli są prowokowane, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane
i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich.
Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
1. Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające
pomocy.
2. Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach
z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji,
w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą
zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia
z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania
odpadów kuchennych może odstraszać wilki od
podchodzenia w ich pobliże.
3. Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie, wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w lesie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje aktywności leśnej, jesteś zbieraczem grzybów lub jagód, nie pozostawiaj
resztek żywności w koszach na parkingach leśnych,

miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych
miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.
4. Jeżeli jesteś fotografem przyrody lub myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy
czatowniach lub ambonach. Nie ma znaczenia,
czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub
hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne składniki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki
niezwykle czułemu węchowi, orientują się, że to
człowiek dostarczył pokarm i mogą zacząć postrzegać ludzi, jako dostarczycieli pożywienia.
5. Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, nigdy
go nie dotykaj ani nie zabieraj ze sobą, nawet
jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć
i sprawdź swoją lokalizację np. na podstawie aplikacji Bank Danych o Lasach, albo zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i powiadom
Straż Miejską, Straż Leśną, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6. Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swojego
i sąsiadów, natychmiast powiadom Straż Miejską, Straż Leśną, Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska.
7. Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym
przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty
w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.
8. Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna
dla drapieżników. Może to zwabić wilki w pobliże
domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego swojego pożywienia psa lub kota.
9. Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy. Jest to zgodne
z obowiązującym w Polsce prawem, a także zapobiega oddalaniu się psa od właściciela i nie naraża
go na konfrontacje z wilkiem.
Spotkania z wilkami są niezwykle rzadkie,
ponieważ wilki odczuwają przed ludźmi naturalny strach. Są to inteligentne i ciekawe zwierzęta,
zdarza się, że wilki mogą przyglądać się ciągnikom
rolniczym czy samochodom. Mogą też podczas
bezpośredniego spotkania przyglądać się nam
dłuższą chwilę i nie uciekać od razu, robią tak
wszystkie dzikie zwierzęta.
W przypadku napotkania wilków należy powiadomić:
• Straż Miejską w Kolbuszowej tel.: 601 909 026
• Straż Leśną - Nadleśnictwo Kolbuszowa tel.:
601932002
• Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Rzeszowie tel.: 17 78-50-044
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Monika
Zielińska
Mistrzynią
Europy!

Kolbuszowianka Monika Zielińska zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy w Karate rozegranych
w dniu 27 czerwca br. w Gruzji (Tbilisi). Zawodniczka otrzymała również
nagrodę specjalną „BEST SPIRIT”
za swoją postawę i sportowego ducha
walki.
Wychowanka Kolbuszowskiego Klubu Karate
Kyokushin po wygranych walkach eliminacyjnych z rywalkami z Norwegii, Węgier i Litwy
wystartowała w finale Mistrzostw Europy w kategorii kobiet +65 kg. W walce pokonała Polkę
Agatę Winiarską i zdobyła złoty medal. Dzięki
dobremu wynikowi w Gruzji Kolbuszowianka
zapewniła sobie udział w zaplanowanych na
przyszły rok w Polsce Mistrzostwach Świata.
Monice serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas kolejnych rozgrywek!

Obecnie Monika Zielińska reprezentuje barwy
Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate z Warszawy.
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Nie czekaj na rachmistrza, spisz się sam!

Wszystkim mieszkańcom Gminy Kolbuszowa przypominamy, że do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- badanie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Za nami już ponad 3 miesiące spisu, nie odkładajmy
tego obowiązku na ostatni moment.
Zachęcamy do spisywania się przez
Internet:
• w domu za pośrednictwem formularza spisowego na stronie
spis.gov.pl (od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie
formularza)
• lub w punkcie spisowym Urzędu
Miejskiego przy ul. Obrońców
Pokoju 21 w godzinach pracy
urzędu (poniedziałek: 8.00-16.00;
wtorek- piątek: 7.30-15.30). Na
mieszkańców czeka specjalnie przygotowane stanowisko
komputerowe, przy którym jest
możliwość dokonania samospisu
internetowego. W razie potrzeby

pracownicy urzędu zapewnią pomoc w zakresie obsługi.
Do wypełnienia formularza będą
potrzebne: numer PESEL i nazwisko rodowe matki, numery PESEL
członków gospodarstwa domowego,
powierzchnia użytkowa mieszkania
w m2.
Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię: 22 279
9999 (od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-18:00).
Z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały
się na na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznymrachmistrz przeprowadzi wywiad
bezpośredni.

W budkach lęgowych pojawiły się jerzyki
Gmina Kolbuszowa kilka lat temu
zakupiła budki lęgowe przystosowane do zasiedlenia przez jerzyki.
W 2019 r. zamontowanych zostało
łącznie dwadzieścia siedem budek
zlokalizowanych na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz budynkach Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kolbuszowej. Dziś można zaobserwować, że
część budek została zasiedlona przez
te ptaki.
Jerzyki żywią się przede wszystkim
drobnymi owadami i uznawane są

za sprzymierzeńców w ekologicznym zwalczaniu komarów. Montaż
budek lęgowych ma również na celu
przeciwdziałanie spadkowi populacji
jerzyka zwyczajnego. Ilość ptaków
maleje przede wszystkim z powodu
prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i zamykania
kratkami wlotów wentylacyjnych,
które kiedyś jerzyki wykorzystywały
do lęgów.
W najbliższym czasie Gmina Kolbuszowa planuje zakup kolejnych
budek lęgowych.

Zbieramy- pomagamy!

Dziękujemy mieszkańcom gminy za dotychczasową aktywność i zachęcamy do włączenia się w akcję wspólnego zbierania
plastikowych nakrętek i wrzucania ich do specjalnego pojemnika, który znajduje się na Rynku w Kolbuszowej. Serce na nakrętki
to nie tylko dbałość o segregację odpadów i środowisko, ale przede wszystkim pomoc dla potrzebujących.
Nakrętki z pojemnika na Rynku przeznaczone są dla Julki z Domatkowa.
Julka urodziła się w 2018 r. z wadą
układu nerwowego, rozszczepem
kręgosłupa, którego następstwem jest
wodogłowie, stopy końsko-szpotawe, pęcherz neurogenny i niedowład
wiotki kończyn dolnych. Dziewczynka wymaga systematycznej rehabilitacji, zakupu sprzętów ortopedycznych i leków.
Do pojemnika można zbierać wszystkie nakrętki po napojach, produktach

spożywczych, kosmetykach czy butelkach z chemią gospodarczą. Nie
ma znaczenia ich kształt i kolor.
Ważne, aby z nakrętek usunąć elementy dodatkowe takie jak uszczelki,
kawałki folii czy papieru.
Pojemniki na plastikowe nakrętki
znajdują się również przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny
Zakątek” przy ul. Jana Pawła II i ul.
Handlowej w Kolbuszowej.
Pojemnik na plastikowe nakrętki znajduje się na płycie Rynku- ul. Plac
Wolności
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Podpisanie umowy- remont SP 2

W okresie wakacji przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej. W poniedziałek, 5 lipca w Urzędzie Miejskim podpisana została
umowa z wykonawcą- firmą Krisbud z Domatkowa. Wartość zadania wynosi 198 tys. zł.

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE

Remont obejmuje pięć sal lekcyjnych oraz pokój
nauczycielski w najstarszym budynku dydaktycznym szkoły. Wykonane zostaną tam roboty wykończeniowe, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje
elektryczne. W modernizowanych pomieszczeniach zamontowane zostaną nowe drzwi, wymienione zniszczone posadzki oraz wyremontowane
ściany i sufity. Planuje się również montaż opraw
oświetleniowych LED i wymianę grzejników.

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców
Pokoju 21 oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

Kanalizacja będzie przebudowana

Gospodarka ściekowa w obszarze dzielnicy przemysłowej miasta zostanie uporządkowana. W środę, 23 czerwca podpisano umowę z wykonawcą zadania na przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej,
Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej.
Inwestycję za prawie 8,4 mln zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
i Drogowych z Krosna.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie trzech zadań:
Zadanie nr 1: Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej. Zakres
inwestycji obejmuje: budowę nowej, odrębnej
sieci kanalizacji sanitarnej, budowę nowej kanalizacji deszczowej z częściową przebudową
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, rozbiórkę
i odtworzenie nawierzchni dróg, placów, chodników i terenów zielonych.

OGŁOSZENIA
UMIG

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, przebudowa
sieci wodociągowej, gazowej, odtworzenie 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 nawierzchni oraz zjazdów publicznych
i indywidualnych.

■ 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.
■ 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.
Burmistrz Kolbuszowej
		

Jan Zuba
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Kolejna inwestycja
drogowa w gminie

We wtorek, 13 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa na kolejną inwestycję drogową
w gminie. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w miejscowości Zarębki”.
Wykonawcą wyłonionym w drodze
postępowania przetargowego zostało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„Drokam” z Piaseczna. Wartość zadania to ponad 248 tys. zł.
Zakres robót obejmuje modernizację drogi Zarębki-Dubas o długości

729,2 m oraz remont drogi gminnej
na działce nr ewid. 1170 o długości
91 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.

Umowa na modernizację
ul. Krakowskiej
Wkrótce rozpoczną się prace przy modernizacji ul. Krakowskiej. W poniedziałek, 12 lipca br. Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym
w trybie postępowania przetargowego- Konsorcjum firm PBI
Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.
Zakres zadania obejmuje modernizację odcinka o dł. 717 m- od końca
istniejącej nawierzchni asfaltowej
na ul. Krakowskiej do skrzyżowania
z drogą powiatową Nowa Wieś- Domatków. Na tej długości wykonana

zostanie nawierzchnia asfaltowa,
wzmocnione będą pobocza oraz wykonane zjazdy do posesji.
Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 178 tys. zł. Prace mają potrwać
do połowy września.

Ul. Handlowa w przebudowie

Na początku czerwca rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Handlowej w Kolbuszowej.
Obecnie drogowcy prowadzą roboty mające na celu uporządkowanie
gospodarki ściekowej w obszarze
przebudowywanej ulicy poprzez rozdzielenie ścieków sanitarnych i desz-

czowych. Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa
jezdni, przebudowane będą miejsca
parkingowe oraz chodnik i zjazdy do
działek przyległych. Przedsięwzięciu

towarzyszyć będzie montaż oświetlenia ulicznego.
Na czas wykonywania robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu,
która zakłada wprowadzenie ruchu

jednokierunkowego od ul. Towarowej w stronę ul. Wiktora.
Wykonawcą zadania jest firmą
Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc,
a wartość inwestycji wynosi ponad
1,8 mln zł.
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Prace przy ul. ks. Ruczki

Trwają prace przy ul. ks. Ruczki w Kolbuszowej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” i obejmuje trzy zadania.
Pierwsze zadanie polega na wykonaniu miejsc postojowych (w tym
miejsca dla autobusów) oraz budowie chodnika wzdłuż ul. ks. Ruczki.
Przebudowa obejmuje odcinek na
długości 377 m. od wjazdu na plac
manewrowy przy budynku dworca
w stronę ul. Towarowej.
Drugie zadanie to budowa parkingu
dla podróżujących pomiędzy ul. ks.
Ruczki a bocznicą kolejową (obok
dworca PKP). Powstanie tutaj jezdnia

manewrowa o nawierzchni z kostki
betonowej oraz nowe miejsca parkingowe z płyt betonowych i kostki
betonowej. Ponadto zbudowane zostanie odwodnienie parkingu z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego kolektora
w ul. ks. Ruczki. W ramach zadania
zamontowana zostanie także zadaszona wiata ze stojakami na rowery.
Ostatnie zadanie to budowa oświetlenia ul. ks. Ludwika Ruczki wraz

z oświetleniem nowego parkingu- m.in. budowa linii kablowych
oświetleniowych oraz montaż słupów
i opraw oświetleniowych.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 781

tys. zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo P.H.U. „Prima-Bud” z Sandomierza. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia br.

Podpisanie umowyul. Nadziei
W dniu 15 lipca podpisano umowę na
realizację zadania pn. „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Nadziei w Kolbuszowej- etap II”.
Wykonawcą inwestycji jest firma Telebud Sp. z.o.o. z Kolbuszowej, a jej
wartość wynosi ponad 149 tys. zł.
Zadanie polega na rozbudowie sieci

kanalizacji deszczowej w celu połączenia istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej Ø250 zlokalizowanej
w ulicy Nadziei z istniejącą siecią
kanalizacji deszczowej Ø500 zlokalizowaną na działce o nr ewid. 621/7
położonej w Kolbuszowej.

Budowa chodnika
- ul. M. Siedmiograj
Ogłoszono przetarg na budowę
chodnika wzdłuż ul. M. Siedmiograj w Kolbuszowej- biegnącego od
skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kossaka.
Zakres prac obejmuje:
• budowę chodnika o dł. 172 m wraz
z wykonaniem konstrukcji pod-

budowy i nawierzchni z kostki
brukowej,
• częściową wymianę istniejącego
krawężnika,
• przebudowę zjazdów publicznych
i indywidualnych.
Na realizację zadania wykonawca
będzie miał 60 dni od dnia podpisania umowy.

W zeszłym roku chodnik na ul. M. Siedmiograj został zbudowany od skrzyżowania z ul. Kossaka do skrzyżowania z ul. Krakowską.
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DRODZY MIESZKAŃCY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO!
W trosce o zdrowie nas wszystkich zamieszkujących na terenie Powiatu Kolbuszowskiego serdecznie
zachęcam do szczepień przeciwko
COVID-19.
Zdaniem ekspertów czwarta fala
zakażeń może pojawić się w Polsce
już za dwa miesiące. Nowy wariant
koronawirusa zwany Deltą budzi
ogromne obawy, gdyż jest to najgroźniejszy i najbardziej niebezpieczny
dotychczas rodzaj koronawirusa.
Jest on o tyle groźny, gdyż ma znacz-

nie większą zakaźność wobec wariantu Alfa, czyli brytyjskiej odmiany
koronawirusa. Zakaźność Delty jest
od 40% do 60% większa niż poprzednie warianty koronawirusa, więc przy
tego rodzaju patogenie również powikłania mogą być znacznie poważniejsze.
Wirus Delta jest najbardziej niebezpieczny dla osób niezaszczepionych, dlatego wszyscy musimy wziąć
na siebie odpowiedzialność i jak najszybciej się zaszczepić.

Szczepionki charakteryzują się
bardzo wysoką skutecznością, wobec czego u osób zaszczepionych
w przypadku zakażenia wirusem
Delta można liczyć na łagodny przebieg choroby i o ile nie uchronią
nas w 100% przed zachorowaniem,
to są w stanie zabezpieczyć, nawet
w kilkudziesięciu procentach, przed
ciężkim przebiegiem choroby.
Niewątpliwie najtrudniejsza sytuacja może nastąpić w regionach,
w których znaczna część populacji

będzie niezaszczepiona. Nawet,
jeżeli ktoś uważa, że nie musi się
szczepić, bo jest młody i zdrowy,
niech pomyśli, że dzięki temu, że się
zaszczepi ochroni swoich bliskich,
współpracowników, rodziców oraz
dzieci.
Nie ma już czasu na wątpliwości,
apeluję więc zaszczepmy się i uratujmy nasze zdrowie i życie!
Z wyrazami szacunku
Józef Kardyś
Starosta Kolbuszowski

Szczepienia w powiecie kolbuszowskim

- Warto się zaszczepić, aby być spokojnym o siebie i o swoich bliskich – mówi Barbara Dudzińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej. Jednocześnie przypomina, że wirus SARS-CoV-2 cały czas jest obecny w naszym powiecie.
- Ten wirus wciąż jest w naszym środowisku i nadal, w mniejszym lub
większym stopniu, występują przypadki zachorowania na Covid-19
w powiecie kolbuszowskim – mówi
Barbara Dudzińska.

WYJAZDY, WYCIECZKI
I WCZASY
Szefowa kolbuszowskiego sanepidu
podkreśla również, że obecnie mieszkańcy, z uwagi na okres wakacyjny,
będą przemieszczać się w większym
natężeniu niż do tej pory. – Wiele
osób planuje wczasy, wyjazdy na
festiwale, koncerty czy wydarzenia
sportowe. Podczas takich wydarzeń
siedzimy blisko siebie, śpiewamy,
razem spożywamy posiłki, dlatego
warto się zaszczepić, aby być spokojnym o siebie i o swoich bliskich
– zaznacza Barbara Dudzińska.
Zwraca również uwagę na dynamikę
zmieniającego się prawa. – Zdarzają
się sytuacje, że można być z dnia na
dzień zaskoczonym i wszystkie nasze

plany mogą zostać pokrzyżowane –
wyjaśnia. Jako przykład podaje zmianę przepisów dotyczących osób, które przybywają z krajów znajdujących
się poza strefą Schengen. One aktualnie objęte są 10-dniową kwarantanną
(mogą w 7 dobie po przekroczeniu
granicy wykonać test, jednakże te 7
dni przebywają w izolacji), chyba,
że są zaszczepione, wtedy są z niej
zwolnione. Ponadto coraz więcej,
szpitali zezwala na odwiedziny chorych tylko tym osobom, które mają
test lub są zaszczepione.

SPRAWNIE I SZYBKO
Barbara Dudzińska odniosła się także
do ostatnich doniesień medialnych,
dotyczących małej liczby szczepień
w naszym powiecie. – Ja nie wiem
skąd są te dane, ponieważ my nie
dysponujemy takimi informacjami.
Nie wiadomo na podstawie czego
to zostało wyliczone tak do końca,
ponieważ my opieramy się tylko na
danych, dostępnych na portalu gov.

Temat szczepień podnoszony był podczas czerwcowej Sesji Rady Powiatu
Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska
pl/szczepimy się. Tam są informacje,
które codziennie są aktualizowane
i każdy obywatel może zajrzeć i zobaczyć ile osób zostało zaszczepionych każdego dnia w każdym powiecie – wyjaśniała.
- Owszem nie jesteśmy jakimiś liderami w tych statystykach, natomiast
te szczepienia są, punkty szczepień
również, jest ich nawet więcej niż
było. Nie czeka się w kolejce, jest
możliwość wyboru konkretnej szczepionki. Idzie to szybko i sprawnie
- dodała.

ZBIOROWA ODPORNOŚĆ
Do tematu szczepień odniósł się
również Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś. Zaznaczył, że szczepienia ochronne są podstawowym
czynnikiem w zwalczaniu chorób zakaźnych. – Stąd też mój apel, żeby
samemu się zaszczepić oraz zachęcić
swoich bliskich, ponieważ to sprawi,
że społeczeństwo może uzyskać odporność – dodał szef Powiatu.
Barbara Żarkowska
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Staż zawodowy w Walencji

Piętnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni trzy tygodnie spędziła w Walencji.
Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii możliwy był dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.
Jego uczestnikami była młodzież kształcąca się
w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu.

ZWIEDZANIE I POZNAWANIE
Na początku uczniowie wzięli udział w szkoleniu
z podstaw języka hiszpańskiego. Następnie poznali
swoje miejsca praktyk. Podczas wyjazdu znalazł
się również czas na odwiedzenie centrum Walencji i podziwianie Morza Śródziemnego. Oprócz
tego zwiedzili: Katedrę La Sea, Muzeum Sztuk
Pięknych, Muzeum Ceramiki - Museo Nacional
de Ceramica Artes oraz Ogrody Turii.

MOC WRAŻEŃ
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Młodzież wróciła pełna nowych doświadczeń, zdobytych umiejętności i wrażeń. Pobyt w Walencji był

z pewnością dla nich doskonałą okazją do poznania
warunków pracy, bogatej hiszpańskiej kultury oraz
nauki języków. Swoimi wrażeniami na ten temat
podzieliły się Natalia i Alicja.
Natalia: „Po spotkaniu w siedzibie firmy Esmovia zostaliśmy zapoznani z naszymi miejscami
praktyk i zaczęliśmy działać. Szybko musieliśmy
się nauczyć odpowiedzialności i samodzielności.
Już następnego dnia trzeba było samemu dotrzeć
na miejsce, posługując się komunikacją miejską.
Początkowo mogło wydawać się to bardzo problemowe, ale kolejne dni okazały się łatwiejsze.
Swoją praktykę rozpoczęłam w restauracji „La
Piazza”, mieszczącej się we wschodniej części
Walencji. To miejsce specjalizuje się w daniach
kuchni włoskiej. Zapachy u progu drzwi nie pozwalają obojętnie przejść obok tego miejsca, zapraszając do środka. Przez pierwsze dni zapoznałam
się z obsługą baru, gdzie serwowałam i przygotowywałam różnego rodzaju napoje. Początkowo

Młodzież w Walencji

Wspólne zwiedzanie

obawiałam się takich obowiązków, ale z każdym
nowym zamówieniem nabierałam odwagi i pewności. Do moich zadań można zaliczyć również
pracę w kuchni jako pomoc kucharza. Szef kuchni
nauczył mnie jak poprawnie kroić czy nawet mieszać, przyspieszając proces przygotowań. Praca
w kuchni pomogła mi zdobyć nowe umiejętności
w moim zawodzie, które ułatwią mi przygotowanie
nawet trudnego dania. Osobiście uważam, że praca
na tym stanowisku to ciekawa przygoda”.
Alicja: „Swoje praktyki rozpoczęłam 1 lipca.
Najpierw zapoznawałam się z obsługą sprzętów
gastronomicznych, a potem przeprowadzałam obróbkę wstępną półproduktów i warzyw. Nauczyłam
się również obróbki wstępnej muli. Myślę, że wyjazd ten pomoże mi zdobyć dobrą pracę, być może
nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach
europejskich”.
Opr. B. Żarkowska

Praktyki zawodowe

Szkolenie lingwistyczne

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 334

19

Od 1 lipca nieodpłatna pomoc prawna
świadczona jest osobiście

Przypominamy, że od 1 lipca nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolbuszowskim świadczona jest 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, są otwarte dla mieszkańców.
W związku z czym można korzystać z pomocy
radcy prawnego lub adwokata osobiście.

PUNKT ZE STAROSTWA
PRZENIESIONY
Jednocześnie przypominamy, iż punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej, który do tej pory mieścił się
w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszo-

wej, od 1 lipca, przeniesiony został do Centrum
Kształcenia Zawodowego (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Jana Pawła II 8 (pokój nr 10,
wejście od strony basenu). Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu można uzyskać w poniedziałki
i wtorki, od godz. 8.00-12.00.

osobiście w Centrum Kształcenia Zawadowego
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.

PUNKTY W POWIECIE

Z przyczyn od nas niezależnych przedstawiony
powyżej harmonogram 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”.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest również
w Urzędzie Gminy w Niwiskach, w środy – 12.0016.00 oraz czwartki – 13.00-17.00 oraz w Urzędzie
Gminy w Cmolasie, w każdy piątek – 8.00-12.00.
Przez cały tydzień natomiast można skorzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej

UWAGA!

Barbara Żarkowska

POLICYJNA MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH
ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM – WAKACJE 2021

To już 3. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje
2021, który spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia,
przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana
jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych
ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja

dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz
od początku wakacji.
Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja,
ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do
jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do
refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić

media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem
zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie
przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy
zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.
BRD KGP

Remont drogi powiatowej w Komorowie rozpoczęty
Rozpoczął się remont drogi powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba, w Komorowie.

Aktualnie w miejscu realizacji inwestycji trwają
roboty przygotowawcze. W ramach tego zadania
wykonywane będą dwa odcinki drogi. Jeden z nich
polegał będzie na przebudowie drogi powiatowej

na długości 700 metrów, zaś drugi na rozbudowie traktu na długości prawie dwóch kilometrów
(1853 m).
Na to zadanie Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-

go otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg 4 907 017 zł.
B. Żarkowska

W skrócie
WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ
Firma Instalbud sp. z o.o. objęła patronatem
uczniów kształcących się w zawodach: „monter
sieci i instalacji sanitarnych” oraz „operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych”
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych
w Weryni. Wspólne działania mają na celu poprawę jakości praktycznego kształcenia zawodowego,
nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy

oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudniania.

POROZUMIENIE Z POLICJĄ
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego zawarł
porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji
w Kolbuszowej, na mocy którego przekazanych
zostanie 11 tys. zł. Fundusze te trafią na zakup
nowego oznakowanego samochodu dla kolbuszowskiej policji.

UMOWA Z GMINĄ
Zawarta została umowa z gminą Kolbuszowa, na
podstawie której przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości 150 tys. zł. Środki przeznaczone
zostaną na dofinansowanie w 2021 roku prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej
Dolnej.
B. Żarkowska
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Laureaci XVIII konkursu plastycznego
„W drewnie zaklęte”

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, organizowany przez Starostwo Powiatowe wraz z Nadleśnictwem Kolbuszowa. Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce w szkółce leśnej w Świerczowie.
Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych klas od 4 do 6.
Miał on głównie za zadanie popularyzować wiedzę ekologiczną, rozwijać
zainteresowania artystyczne dzieci
i młodzieży oraz promować walory
przyrodnicze powiatu kolbuszowskiego.
Konkurs organizowany jest od
osiemnastu lat. Tegoroczna tematyka - „W drewnie zaklęte” miała za
zadanie uświadomić młodym osobom jak wiele przedmiotów można
wykonać z drewna, a także jak bogata
i ciekawa jest struktura tego wyjątkowego surowca.
W uroczystym rozdaniu nagród
uczestniczyli: Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret wraz z zastępcą Natalią
Wroną, a także byli Nadleśniczy: Stanisław Peret oraz Kazimierz Kriger.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

GRAND PRIX
I miejsce - Jakub Chanowski, klasa
VI, PSP w Komorowie
II miejsce - Natalia Kaźmierczak,
klasa V, SP nr 2 w Kolbuszowej
III miejsce - Bartosz Burek, SP w Raniżowie

GRAFIKA
I miejsce - Emilia Łeptuch, klasa VI,
PSP w Komorowie
II miejsce - Lena Mikołajczyk, klasa
IV,SP w Raniżowie
III miejsce - Krzysztof Kopeć, klasa
V, SP w Kopciach

KLASY IV
RYSUNEK
I miejsce - Gabriela Lubera, PSP
w Komorowie
II miejsce - Patryk Warchoł, PSP
w Krzątce
III miejsce - Jakub Chodór, SP w Niwiskach

MALARSTWO
I miejsce - Paulina Przybyło, SP nr 2
w Kolbuszowej
II miejsce - Faustyna Krawiec, PSP
w Komorowie
III miejsce - Magdalena Tylutka, SP
w Trześni

KOLAŻ
I miejsce - Kamil Chmielowiec, SP
w Krzątce
II miejsce - Gracjan Wlazło, SP w Porębach Dymarskich
III miejsce - Michał Kosiorowski,
SP w Trześni

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony został na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10
na okres 21 dni: Wykaz dla części
powierzchni dachowej i poddasza
usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej,
usytuowanego na nieruchomościach
oznaczonych jako działki nr 1513/13
i 1554/4 w Kolbuszowej na oddanie
w dzierżawę.

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 30 czerwca 2021 r.

Laureaci konkursu plastycznego. Fot. A. Stec

KLASY V
Rysunek
I miejsce - Radosław Kasza, SP w Niwiskach
II miejsce - Nikola Grochola, SP
w Woli Raniżowskiej
III miejsce - Kinga Jamróz, SP w Dzikowcu

MALARSTWO
I miejsce - Gabriela Konefał, SP
w Kolbuszowej Górnej
II miejsce - Michał Niezgoda, SP nr
2 w Kolbuszowej
III miejsce - Antonina Drab, SP nr 2
w Kolbuszowej

KOLAŻ
I miejsce - Filip Burkiewicz, PSP
w Komorowie
II miejsce - Zuzanna Kurdziel, SP nr
1 w Kolbuszowej

III miejsce - Michał Dziuba, SP nr 1
w Kolbuszowej

KLASY VI
RYSUNEK
I miejsce - Natalia Rembisz, SP
w Woli Raniżowskiej
II miejsce - Marcelina Żyła, SP w Raniżowie
III miejsce - Sylwia Bujak, ZS w Jeżowem Centrum

MALARSTWO
I miejsce - Gabriela Dryja, ZS w Dzikowcu
II miejsce - Milena Zielińska, SP
w Przedborzu
III miejsce - Julia Kosiorowska, SP
w Siedlance
B. Żarkowska

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy,
nigdy nie jest za dużo…”
Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa wsparcia
Zbigniewowi Strzelczykowi
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
oraz Jego Rodzinie
z powodu śmierci
MAMY
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady
oraz Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego

q

POWIAT

q

RADA

q

STAROSTWO

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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BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
60-ta rocznica Święceń Kapłańskich

Ksiądz prałat Stanisław Wójcik obchodził 29 czerwca br. 60-tą rocznicę święceń kapłańskich. W święto liturgiczne Piotra
i Pawła odprawił dziękczynną mszę świętą w asyście Kapłanów, którzy pracowali lub pochodzą z parafii św. Maksymiliana w Weryni. Okolicznościową homilię wieńczącą pracę Jubilata wygłosił bratanek ks. dr Grzegorz Wójcik. Zebrani parafianie i zaproszeni
goście dziękowali Bogu za księdza jubilata i za jego piękną postawę Dobrego Pasterza. Życzyli sił do dalszej posługi na długie lata.
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba odczytał i wręczył List gratulacyjny za zasługi dla społeczności. Jubilat otrzymał też pamiątkowe
podziękowania od papieża Franciszka. Ugościł bliskich poczęstunkiem i obdarzył pamiątkowymi obrazkami.
Urodził się w Niedźwiadzie Górnej 20 marca 1937
roku. Jak wspomina w książce „Złoty Jubileusz
Kapłaństwa..”, w dzieciństwie był bardzo słaby,
anemiczny. Gdy miał około czterech lat wpadł do
rzeki, a gdy leżał na dnie, widział słońce, niebo.
Uratował go brat Wojciech, który skoczył do wody
i wyciągnął na brzeg. Wspomnienia z dzieciństwa
związane są z wojną, rodziną, modlitwą i pracą w polu. Decyzję o wstąpieniu do seminarium
podjął, gdy zdał maturę. Święcenia kapłańskie
przyjął w katedrze w Tarnowie z rąk bpa Karola Pękali. Prymicje odbyły się w Niedźwiadzie.
„Była ładna pogoda. Można było na polu się spotkać. Wszystko było przygotowane przed domem
w ogrodzie, no nie było wtedy domku. Dobrze,
że nie było deszczu, że ludzie mogli swobodnie
przychodzić, posiedzieć, porozmawiać.”-wspomina.. Pierwszą posługę wikarego pełnił przez
trzy lata w Szczepanowie, następną w Gorlicach
posługiwał sześć lat, a od 1970 roku w Kolbuszowej. Ówczesnym proboszczem był ks. Ludwik
Curyło. Po czterech latach pracy został skierowany do Weryni. Myślał o wybudowaniu kaplicy,
ale biskup przeniósł go do Lubziny. Mieszkańcy
Weryni zamarzyli o własnej parafii i wyprosili
u ks. bpa Jerzego Ablewicza, aby wrócił do nich
ks. Stanisław. Tak też się stało. Ksiądz wrócił
jako Rektor. W 1978 roku ks. Biskup erygował
parafię w Weryni, a księdza Stanisława Wójcika
mianował proboszczem. Msze św. odbywały się

w adoptowanym na kaplicę małym drewnianym
domku, było ciasno i tłoczno. Zapadła decyzja
o budowie nowego kościoła. Projekt świątyni wykonał architekt Adam Gustaw z Rzeszowa. Budowa trwała parę lat. Dzięki ofiarności parafian i ich
oddanej ciężkiej pracy w 1983 roku odprawiono
pierwszą mszę (Pasterkę) w nowym budynku,
który wymagał jeszcze gruntownego wykończenia. Uwieńczeniem budowy było poświęcenie
kościoła i konsekracja ołtarza przez bpa pomocniczego diecezji tarnowskiej Piotra Bednarczyka
16 sierpnia 1986 roku. Patrona dla nowej parafii
zaproponował ks. dr Ludwik Curyło, który znał
osobiście Maksymiliana i uważał go za wielkiego
świętego. Ksiądz Stanisław mieszkał u parafian
w różnych domach rodzinnych. Więc, w latach
1989-1992 obok kościoła wybudowano budynek
plebanii z salką na spotkania grup parafialnych
i mieszkaniami dla księży. Ksiądz prowadził katechezę dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z technikum. Wtedy uczniów w obu szkołach
było dużo. Do pomocy przydzielono pierwszego
wikarego ks. Jana Wąchała, drugim wikariuszem
był ks. Kazimierz Bukowiec. Ksiądz Stanisław
był też długoletnim dziekanem kolbuszowskim,
docenianym przez kapłanów. Kiedy przeszedł
na emeryturę w 2008 roku, jego miejsce zajął ks.
Jarosław Depczyński obecny proboszcz, który
kontynuuje prace wykończeniowe i remontowe.
W ostatnim czasie kościół ozdobiły piękne mozai-

ki z pracowni Macieja Kauczyńskiego z Krakowa
i gloria zdobiąca ołtarz główny. Gdy spotyka się ks.
Stanisława, nasuwają się słowa Brata Alberta – „
…trzeba być jak chleb, który leży na stole i każdy
może ukroić sobie, ile potrzebuje …” Bo, żeby żyć
Ewangelią, „trzeba być jak chleb ”.
Lucyna Kwaśnik
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Uchwała antysmogowa dla województwa
podkarpackiego
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa
obowiązuje uchwała nr LII/869/18
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego
ograniczeń w zakresie instalacji,
w których następuje spalanie paliw
(uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej
emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną

przekroczeń norm jakości powietrza
w naszym województwie.
W efekcie uchwały, do końca bieżącego roku, mieszkańcy naszego
województwa powinni wymienić
stare kotły na paliwo stałe, tj. mające
ponad 10 lat i pozaklasowe (poniżej
3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 3035:2012).
Na ten cel można pozyskać dotację
w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej

W styczniu 2022 r. Gmina Kolbuszowa planuje uruchomić Dzienny Dom Pobytu Seniora dla 30 seniorów, głównie z terenu
obszaru rewitalizacji. Dofinansowanie, które Gmina Kolbuszowa otrzyma na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu
Seniora zostało przyznane w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora” realizowany będzie przez Gminę Kolbuszowa – Lidera
projektu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą
w Mielcu.
Wartość projektu to ponad 1,8 mln zł, a otrzymana dotacja wynosi ponad 1,7 mln zł. Zadanie
będzie realizowane w okresie od stycznia 2022
r. do września 2023 r. Pozyskane dofinansowanie
zostanie przeznaczone m.in.: na zatrudnienie kadry, wyżywienie i transport uczestników, zakup
wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora,
zakup materiałów do zajęć oraz wydatki związane
z bieżącą działalnością DDP.
Budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych.
Do dyspozycji uczestników będą: sala spotkań
z aneksem kuchennym, pomieszczenia klubowe
z kącikiem czytelniczym i komputerowym, sala
ćwiczeń z szatnią i natryskiem, sale do indywidualnej terapii i wypoczynku. Na zewnątrz budynku
będzie można korzystać z altany ogrodowej, deptaków spacerowych, z grilla, stołów i ławek.
Obiekt będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie. Seniorzy będą mieli zapewniony dowóz, wyżywienie (śniadanie oraz dwudaniowe obiady). Zajęcia
o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym
i rekreacyjnym będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Informacje dotyczące rekrutacji uczestników oraz
kadry pracowniczej do Dziennego Domu Pobytu
Seniora będą podane do publicznej wiadomości

w IV kwartale bieżącego roku przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Nabór kadry do Dziennego Domu Pobytu Seniora
będzie prowadzony przez Partnera projektu, czyli
Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego
w Mielcu.
W bieżącym roku planowane jest zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytku
budynku, którego budowa jest współfinan-

sowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu
pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym
zagospodarowaniem ich otoczenia”.
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WIERZYĆ
Masz wiarę nieugiętą...
Siedzisz na błękitnej chmurce
machasz nogami
choć przepaść pod stopami
Obok chłopiec z blond lokami jak z obrazka
z aniołkami beztrosko też macha bosymi nóżkami
Bez słowa skrzydłem podtrzymuje Miłość
Wieczną ofiaruje
nic złego się nie stanie
wiara nadzieję buduje
Złapane szczęście za nogi
jak obłok lekki wiatr rozwiał
spadasz jak pusta lampa po oliwie
znów o rzeczywistość się rozbijasz
Na modlitwie bez odpowiedzi
prosisz o ocalenie
szum skrzydeł słyszysz
strach traci siłę
Mieć wiarę nieugiętą …

Dlaczego warto
czytać poezje?

Poezja jest odbierana przez każdego
z nas w zupełnie inny sposób. Niejednokrotnie kojarzymy wiersze ze wspomnieniem przykrych, szkolnych obowiązków,
nieprzyjemnością.
Inni myślą o natchnionych poetach piszących każde słowo z delikatnością, uświęceniem.
Być może to dobre skojarzenia, ale wiersze są
w swojej istocie czymś zupełnie innym. Poezja
to lek na troski, opowieść o miłości, zwierciadło ukazujące człowieka prawdziwego. Poezja
to niejednokrotnie sposób na wyrzucenie z siebie

WDZIĘCZNOŚĆ

wszystkich demonów. Zarówno dla autora, jak

Kiedy słońce, rano wstaje
Poranek do łóżka podaje
Jeszcze nie wszystko się stało
A wszystko może się stać…
Kuchnia pachnie już śniadaniem
Stół nakryty, obrus na nim
Tańczą w rytm czajnika
Filiżanka srebrzysta
Pulsuje jak kula świetlista
Łagodnie pachnie kawą
Przyjemna energia otacza
Przestrzeń między kredensem, a zlewem
Zawija słodkie naleśniki
W okruchach zwykłej codzienności
Magiczna wrażliwość niezwykłości
Wdzięczność istnienia oddycha
Czułością czterech ścian
Tajemniczą dobrocią i pięknem
Falbanka
pachną majowe bzy
parkową alejką fruną zakochani
unoszeni skrzydłami miłości
objęci w pół
z czułością sięgają po szczęście
moc splecionych dłoni

i czytelnika bywa podróżą w nieznane odmęty sa-

Lucyna Kwaśnik

mego siebie. Kiedy czytamy wiersz, dostrzegamy
wszystkie swoje wady, zauważamy wartości. Ile
ludzi, tyle interpretacji utworu. W moim odczuciu jest to piękne. Dlaczego? Ponieważ wiersz
w momencie pisania go przez autora, później czytania przez czytelnika, staje się nie tylko zwykłym
utworem literackim, a łącznikiem między jednym

Dance macabre

jak zeszłoroczny śnieg
topnieję
pod wpływem spojrzenia
tańczę w ramionach wiatru
całkowicie poddana
umieraniu
zatańcz ze mną taniec śmierci
miłość pochłonie nas w całości
odejdziemy w pamięć poezji
przez kilka zatrutych pocałunków
miłości mi trzeba
też brzydkiej
tej prawdziwej
z chwilami trwóg
aż po grób cię chcę
aż po chwile słabości
zatańczmy taniec śmierci

a drugim. Każdy z nich daje coś od siebie, chce
coś przekazać, co w efekcie końcowym staje się
piękną historią. Wiersz jest gliną, materiałem do
tworzenia w rękach miłośnika poezji. Powstają
historie niezwykłe, takie, jakie stworzyć może
tylko życie… Okruszek do okruszka interpretacji
własnej i powstaje aromatyczny chleb twórczy.
Patrycja Gielarowska

*** (przez ułamek wiatru)
przez ułamek wiatru
marzysz mi się
na sekundę chcę mieć
ciepło i błysk burzowych spojrzeń
przez ułamek wiatru
świat nas pragnie
małych i wciąż winnych
z lękiem sięgam po twoją dłoń
z żalem spoglądam w niebo
świadomie oddaje te chwile
na rzecz uciekającego wiatru

Patrycja Gielarowska
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Bilard, gra dla każdego
Dzięki staraniom ks. Proboszcza Jarosława Depczyńskiego, Burmistrza Gminy Kolbuszowa oraz
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Wsi Werynia zakupiono w BILLKROS w Krośnie, do nowej salki na plebanii, stół bilardowy
Prymus 8FT w wersji koszykowej. Skrzynia stołu,
wraz z nogami wykonana jest z wysokiej jakości
płyty meblowej laminowanej w kolorze czarno
-perłowym. Kosze są winylowe. Ramy drewniane, dębowe w kolorze stołu. Pole gry - „serce
stołu” z płyty kamiennej (łupek). Wyłożony jest
suknem bilardowym w kolorze bordowym. Stół
dostępny jest dla dzieci i młodzieży w każdym
czasie. W okresie wakacji również w godzinach
dopołudniowych. Gra w bilard umożliwia dobre
i aktywne spędzanie wolnego czasu. Rozwija zainteresowania oraz pasje sportowe. Odciąga od
uzależnienia elektroniką i Internetem. Umożliwia
integrację i pozwala na nawiązanie poprawnych
relacji oraz spojrzeć na miejsca zamieszkania,
jako atrakcyjne w oferty sportowe i rekreacyjne.
Bilard to nie tylko poważna gra dla elegancko
ubranych panów, z uwagą i precyzją planujących
kolejny ruch. To gra dla każdego. Ogólnie rzecz

biorąc polega na uderzaniu bil , czyli kul wykonanych z odpowiedniego materiału, o określonych
parametrach, za pomocą kija i wbijaniu ich do
łuz, czyli otworów w stole. Bilard jest grą, która
pochodzi z Francji, a jej korzenie sięgają XIII wieku. Wtedy to w parkach i ogrodach arystokracja
bawiła się w wbijanie kul za pomocą kija, pomiędzy słupki. To właśnie ta zabawa była początkiem
bilardu. Jednak pogoda, płatała niejednokrotnie
figla uczestnikom i zmuszała ich do przenoszenia
zabawy pod zadaszone powierzchnie, w tym do
sali pałaców. Gra stawała się uciążliwa, bo kule
niszczyły wnętrza arystokratycznych pomieszczeń.
Zaprojektowano więc stół z blatem otoczony bandami. Dodatkowo stół został obity tkaniną, dzięki
czemu gra stała się bardziej komfortowa i przede
wszystkim mniej hałaśliwa. Automatycznie, za
sprawą stołu, zmienił się kształt kija z zakrzywionego na prosty, a tym samym bilard przybrał
formę zbliżoną do dzisiejszego. Początkowo gra,
należała do kosztownych rozrywek. Potężny stół,
wykonany był z drogiej kości słoniowej, tak jak
i bile oraz kije, na które mogła pozwolić sobie
tylko elita. Pierwsza publiczna sala bilardowa

została otwarta w 1475 roku przez francuskiego
arystokratę Jacquesa Tournebridgea, a pierwsze
wzmianki o bilardzie w polskim Pałacu Kazimierzowskiego pochodzą z roku 1613. Współcześnie
bilard cieszy się ponownym zainteresowaniem.
Od roku1990 prowadzone są mistrzostwa Świata
i Europy oraz turnieje regionalne dla różnych grup
wiekowych. Ćwiczenie czyni mistrza, stół i salka
są do dyspozycji chętnych.
Lucyna Kwaśnik

Czerwona zaraza
77 lat temu, pod koniec lipca 1944r. radzieckie
patrole pojawiły się na rogatkach Warszawy.
Niemieccy żołnierze i folksdojcze pospiesznie
opuszczali miasto nad Wisłą. Militarnie, idealny
czas i miejsce do wybuchu powstania. Tak też
się stało. 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 powstańcy warszawscy ruszyli do walki. W czasie
II wojny światowej wybuchały różne powstania,
ale spośród tych powstań na krok od Warszawy
byli już „wyzwoliciele” z armii czerwonej. Inne
powstania II wojny światowej dzieliła duża odległość, którą musieli przebyć z pomocą sojusznicy. Mimo to okazały się zwycięskie. W czym
rzecz, że Warszawie się nie udało? Zadziałała tu
sowiecka polityka, a nie wojskowa taktyka. Tuż
przed wybuchem powstania niemieckie wojska
powróciły do Warszawy. Radziecka „pomoc”
przyszła dopiero w czasie styczniowego „nastuplienia” w 1945r., mimo że polskojęzyczne stacje
radia Moskwa usilnie nawoływały mieszkańców
Warszawy do powstania. Działający w strukturach rządu londyńskiego jak i w Polsce sowieccy
agenci parli do powstania. Było to celowe działanie Stalina, by warszawskich powstańców przy
pomocy Niemców utopić we krwi, a tym samym
osłabić polski żywioł przed wejściem naszego
kraju w strefę sowieckich wpływów. Sowieci celowo czekali, aż Warszawa się wykrwawi. Taki
scenariusz przewidział poeta i powstaniec war-

szawski, autor tekstów do powstańczych piosenek, tj. „Dzisiaj idę walczyć mamo” i „Pałacyk
Michla” Józef Andrzej Szczepański „Ziutek”.
W wierszu z 29 sierpnia 1944r. „Czerwona zaraza”
pisał m.in….
„Czekamy ciebie Ty zwlekasz i zwlekasz.
Ty się nas boisz – i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy wszyscy legli pokotem,
Naszej zagłady pod Warszawą czekasz…”
Zachodni sojusznicy nie sprzeciwiali się Stalinowi
i oddali nas temu moskiewskiemu oprawcy na
pastwę losu. Sformowana i wyszkolona w Anglii,
dobrze uzbrojona Polska Dywizja Spadochronowa
generała Sosabowskiego miała być zrzucona na
pomoc walczącej Warszawie, ale Anglicy na to nie
pozwolili. Na pomoc walczącej Warszawie z lotniska Campo Casale z Włoch startowały ze zrzutem
dla powstańców amerykańskie, brytyjskie i polskie
samoloty. Stalin nie zgodził się, by lądowały pod
Warszawą na terenach zajętych już przez sowietów. Brak lądowania uniemożliwiał dostarczenie
większej ilości sprzętu na rzecz paliwa, na którym
musieli wracać do bazy w Campo Cassale. Alianci
zachodni nawet na procesie norymberskim nie
odważyli się poruszyć sprawy zbrodni katyńskiej.
Zrobił to ku ich zaskoczeniu sowiecki prokurator,
który do porządku obrad wniósł zbrodnię katyńską.
Na procesie norymberskim był to jedyny przypadek, a na drugi dzień ten radziecki prawnik zmarł

na „zawał serca”. Alianci nie protestowali. Dawniej
Związek Radziecki, a dzisiaj Rosja jest silna słabością Zachodu. Rosja będzie sprzedawać swoje
surowce mineralne i będzie szantażować każdego
zakręceniem gazowego kurka. Na tę „zarazę” potrzebny jest konkretny amerykański prezydent, bo
ten obecny najpierw zwalnia restrykcje na budowę
gazociągu, a potem rozmawia. Nikita Chruszczow
w 1962r. chciał z prezydenta Kennediego zrobić „chłopczyka”, ale ten nie dał się zastraszyć
i sowieci musieli wycofać się w czasie „kryzysu
kubańskiego”. A radziecki przywódca zamknął ten
temat na forum ONZ ściągając swojego buta i uderzając nim o pulpit biurka. Aktor Reagan doskonale
odegrał swoją rolę w upadku systemu sowieckiego. Ale nie zawsze amerykańska demokracja ma
w zanadrzu takich elektorów, jak Kennedy czy
Reagan. Są tacy, którzy uważają, że z Rosją nie da
się rozmawiać siłą argumentów, tylko argumentem
siły. Na takie argumenty w 2008r. stać było nawet
małych tego świata, kiedy to nasz prezydent Lech
Kaczyński wraz z przywódcami państw środkowowschodniej Europy w Tbilisi Putinowi pokazał
„gest Kozakiewicza”. Ten zatrzymał czołgi w Gruzji. Taki stan trwa do chwili obecnej. Czy nie czas
na solidarność państw trójmorza ?
Stanisław Gorzelany
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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
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!!!
UL. 11 LISTOPADA 3 | 36-100 KOLBUSZOWA | 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 334

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
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Nr 334

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

Nr 334
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

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

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

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

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

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

