przegląd
fot. J. Skowroński

KO L B U S Z O W S K I
Nr 340 q Styczeń 2022r. q cena 1,50 zł

r WOŚP zagra
w Kolbuszowej
cd. czytaj na str. 7

r Dodatek
osłonowy
cd. czytaj na str. 14

30
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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Kolbuszowa na 2 miejscu w konkursie

Kolbuszowa zajęła drugie miejsce w plebiscycie miast „Świeć się z Energą” na Świetlną Stolicę Województwa Podkarpackiego.
W konkursie zwyciężył Sędziszów Małopolski z liczbą zebranych głosów
11137, następnie Kolbuszowa z 4383 głosami, a na trzecim miejscu znalazł
się Rzeszów- 1525 głosów. Nagrodą, która powędrowała do Sędziszowa
Małopolskiego jest sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych, który zostanie
przekazany na cele charytatywne.
Zwycięskie miasta z każdego województwa powalczą teraz w konkursie
ogólnopolskim, gdzie zostanie wybrana Świetlna Stolica Polski. Głosowa-

nie potrwa od 14 do 25 stycznia. Nagrodą będzie sprzęt AGD oraz voucher
na instalację fotowoltaiczną o łącznej wartości 40 tys. zł, który włodarz
zwycięskiego miasta będzie mógł przekazać na wskazany przez siebie cel
charytatywny.
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na nasze miasto i mamy
nadzieję, że za rok powalczymy o pierwsze miejsce.

Pomóżmy małej Emilce!

Emilka Wilk urodziła się z ciężką wadą serca. Aby dziewczynka przeżyła musi przejść operację w Stanach Zjednoczonych. Niestety jej koszt jest ogromny,
potrzeba ponad 7 mln złotych, a czasu zostało niewiele. Rodzice proszą o pomoc w zbiórce pieniędzy (mama Emilki pochodzi z Kupna, gmina Kolbuszowa).
Szczegółowe informacje o tym jak możemy pomóc znajdują się na stronie: www.siepomaga.pl/emilkowe-serce.
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Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Kalina Beluch
PODRÓŻ TRZECH KRÓLI
Kiedyś Trzej Mędrcy ze Wschodu
rzucili rodzinne gniazda
by odbyć podróż w nieznane,
gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda.
Choć droga była niełatwa,
trudy znosili z ochotą,
niosąc bogactwa swych krajów:
mirrę, kadzidło i złoto.
A gdy dzieciątko ujrzeli,
upadli przed nim na twarze,
nie wiedząc, co tak naprawdę
przynieśli Maleństwu w darze.
Że znosząc trudy podróży
za gwiazdą lśniącą na niebie
ofiarowali Dziecinie
największy dar – samych siebie.
Ja także chcę pójść Ich śladem
ku Gwieżdzie, co w dali lśni,
by zanieść w darze Dzieciątku
swe serce, uśmiech i łzy.
Uroczystość Trzech Króli jest zakorzeniona w Europie od stuleci. Kończy ona okres Bożonarodzeniowy,
czyli tzw. Szczodre Gody. Kolędnicy
wędrujący od drzwi do drzwi składali
życzenia domownikom, otrzymując
szczodroki, czyli pyszne bułeczki.
Czas ten od wieków wypełnia nasze
serca miłością, spokojem i wzajemną
życzliwością.
Tradycją stało się już, że członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym właśnie w
Święto Trzech Króli uczestniczą w
Spotkaniu Opłatkowym, organizowanym dla nich w Domu Weselnym
”Sara”. Mimo słabości fizycznych,

intelektualnych, w czasie trwania
spotkania spontanicznie okazują radość, dobroć, czyste uczucie przyjażni, oddania, zadowolenia. Trudno jest
o taką szczerą serdeczność w przypadku innych zgromadzeń. Kontekst
hołdu złożonego Maleńkiemu przez
mędrców różnej rasy, w różnym
wieku, ponad wszelkimi podziałami
nasuwa się tu sam. Wszyscy mamy
niezbywalne prawo, by poznać Chrystusa i oddać mu cześć. Od królów
możemy się uczyć nadziei. To autorytety mądrości, pokory i wytrwałości.
Królowie przewartościowali swoje
pragnienia i wierzenia. A Bóg swoją
miłością obejmuje wszystkich, nie
czyniąc wyjątków.
Uczestnictwo w życiu społecznym,
kulturalnym jest bardzo ważne dla
osób niepełnosprawnych. Ujmująca
jest ich wrażliwość emocjonalna, mądrość. Każdy człowiek jest niezwykły, jedyny i niepowtarzalny, bardzo
innym potrzebny. A te szczególne
zimowe dni trzeba się starać wszystkim upiększyć, ocieplić. Wspólnie
spędzone chwile umilił obecnym na

spotkaniu Zespół Kolędniczy ”Górniacy” widowiskiem „Górnieńsko
kolęda”, któremu bardzo dziękujemy.
Swoją obecnością zaszczycili Stowarzyszenie przedstawiciele władz
parlamentarnych, samorządowych
w osobach: pan poseł Zbigniew
Chmielowiec, pani marszałek Ewa
Draus, pan burmistrz Marek Gil, pan
starosta Wojciech Cebula oraz ksiądz
proboszcz Lucjan Szumierz, który
zadbał o stronę duchową spotkania.
Przegląd Kolbuszowski reprezentował, jak co roku, pan Jan Skowroński.
Wydarzenie to było też okazją do
podziękowania tym, którzy swoją
pracą zawodową oraz działalnością
społeczną przysłużyli się dla dobra
Stowarzyszenia, co uczynił przewodniczący Stowarzyszenia pan
Wiesław Sałek. Składamy również
podziękowania panu Stanisławowi
Serafinowi, który tradycyjnie już od
kilku lat służy nam swoją gościnnością w „Sarze”.
Nastrój Bożego Narodzenia oraz
Święta Trzech Króli skłaniał obecnych do pewnych refleksji doty-

czących charakteru, dobroci serca
tych głównych adresatów spotkania.
Wszyscy tęsknimy do tego uroczystego spokoju, do tej skromności
pełnej uczucia, oddania drugiemu
człowiekowi.
Pani Anna Dymna, znana niemal każdemu ze swej działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych wyraziła
swoje przemyślenia i odczucia następująco : „ Jednym z kłamstw tego
świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym
samym. To bzdura. Są tacy, którzy
czerpią przyjemność z rujnowania
innych. Jednak niezależnie od tego,
jak zgniłe serca spotykasz, warto
być miłym nie po to, aby ktoś ci się
odwdzięczał, ale po to, by pokazać
Światu, że człowieczeństwo jednak
istnieje…. „
Maria Cacaj, członek Zarządu
Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w
Kolbuszowej.
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Koncert Psalmów Dawidowych w Rzymie

W dniu 14 grudnia 2021 r. w Teatrze Brancaccio w Rzymie odbył się Festiwal Psalmów Dawidowych, w czasie którego wybrzmiały „Psalmy Pokoju i Pojednania”. W wydarzeniu wzięli udział artyści, którzy w sierpniu ub. r. występowali podczas koncertu
na stadionie w Kolbuszowej. Festiwal zainicjowany przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR to kompozycja, z której płynie apel
o pokój na świecie. Motywem przewodnim przedsięwzięcia jest również życie.
Spotkanie poprowadzili Magdalena Wolińska-Riedi, polsko-watykańska dziennikarka oraz Claudio
Marchisio, były reprezentant Włoch w piłce nożnej
i zawodnik Juventusu, gość specjalny.
Prowadzący rozpoczęli Festiwal od rozmowy o
pokoju.
„Wśród kibiców piłki nożnej jest także młodzież,
są dzieci. Oni są szczególnie ważni w wołaniu o
pokój. Im można już od wczesnych lat przekazać
tę prawdę, że jedynymi barwami, które mogą nas
różnić, powinny być barwy klubów piłkarskich”
- powiedział Marchisio. „Pamiętam, że podczas
jednego z meczów w czasie Mistrzostw Europy w
Polsce moja drużyna odwiedziła jeden z obozów
koncentracyjnych. To była okazja do wsłuchania
się w tę okrutną historię cierpienia. Ta historia to
dla nas zobowiązanie do pamięci” – zaznaczył
były sportowiec.
Na scenie pojawiła się m.in. Anna Maria Anders,
ambasador RP we Włoszech, występująca w imieniu premiera Polski Mateusza Morawieckiego.
Nawiązując do trudnej historii XX w. ambasador
podkreśliła, że „miliony Żydów i Polaków wołało
o zaprzestanie wojny. To był mroczny czas, kiedy
pokój trzeba było nieść wśród ognia wojny. Choć
ratowanie Żydów wiązało się z karą śmierci, a
Polakom – co chcę podkreślić – groziła za ratowanie Żydów kara śmierci, to Polacy, którzy sami
byli wywożeni do obozów, byli gotowi zostawić
wszystko i ratować bliźnich, nawet innego narodu
i religii.. Polacy są najliczniejszą grupą Sprawiedliwych wśród narodów świat”. „Ten koncert to
oddanie czci tym, którzy żyli prawdą i pokojem,
przypłacając to nawet swoim życiem” – podsumowała ambasador.
Głos zabrał również Bogdan Romaniuk, dyrektor
generalny festiwalu. W imieniu Fundacji SOAR
podziękował zebranym za udział w wydarzeniu,
będącym hołdem dla Sprawiedliwych.
Romaniuk nawiązał do tragicznej historii Ulmów,
którzy zginęli za pomoc okazaną Żydom: „Rodzi-

fot. ks. Tomasz Podlewski
na Ulmów i wiele innych osób, chroniąc swoich
przyjaciół Żydów – wyraziła miłość, oddając własne życie. Kierujemy apel o pokój do rządzących
światem. Jednocześnie wznosimy te śpiewy jako
modlitwę do Boga, bo jak czytamy w Biblii w
Księdze Jonasza –‘Kto wie, może się odwróci
i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego
gniewu, a nie zginiemy?’ Módlmy się, aby świat
był wolny od jakichkolwiek konfliktów zbrojnych”
– powiedział dyrektor Festiwalu.
Swoje wystąpienia mieli również ks. prał. Tomasz
Trafny z Papieskiej Rady Kultury w Watykanie,
reprezentujący kard. Gianfranco Ravasiego, oraz
ambasador Izraela Dror Eydar. Obecny był także Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy
Apostolskiej.
W części artystycznej wydarzenia goście mogli
obejrzeć i posłuchać występów wielu wybitnych
artystów reprezentujących Polskę i kulturę Izraela.
Wystąpili: Golec uOrkiestra, Andrzej Lampert,
Kuba Badach, Dariusz Malejonek, sopranistka
Dominika Zamara, Barbara Gąsienica-Giewont,
Stanisław Plewniak, Magdalena Kołcz, muzycy
Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Sien-

na Gospel Choir, Anna Bajak (dyrygent), a także wybitni kantorzy żydowscy: Shulem Lemmer
i Yaakov Lemmer z Nowego Jorku i pianista z
Izraela Manachem Bristowski. Nie zabrakło także kompozycji Michała Lorenza, Piotra Rubika i
Michała Jurkiewicza.
Spotkanie zakończył wspólny występ artystów, a
całość wydarzenia doceniono owacją na stojąco.
Festiwal organizowany w Rzymie dofinansowano
dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021”,
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
w programie „Kultura inspirująca 2021”, Województwa Podkarpackiego, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im.
Rodziny Ulmów w Markowej, Instytutu Pamięci
Narodowej, PKN Orlen oraz Fundacji State of
Poland.
Patronem wydarzenia była także m.in. Papieska
Rada Kultury, a partnerami Ambasady RP we Włoszech i przy Stolicy Apostolskiej.
Źródło: Family News Service

Panu
Rodzinie i bliskim zmarłego
ŚP. Eugeniusza Czepiela

Rodzinie i bliskim zmarłego
ŚP. Edwarda Deca

Posła na Sejm w latach 1981-1985

Lekarza pediatry

wyrazy szczerego żalu i współczucia

wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Janowi Frycowi
Sołtysowi Kolbuszowej Górnej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Pomazańcy ludu
… Ześlij Duchu Święty na sługi Twoje,
Rządy kraju naszego sprawujące,
By wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
Mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować….
Fragment Modlitwy za Ojczyznę
Ks. Piotr Skarga
Rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 lipca 2021r.
podniesiono uposażenia i diety posłom i senatorom.
Posłowie nowelą ustawy z dnia 17 września 2021r.
podnieśli górny pułap wynagrodzenia dla włodarzy
tj. wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów
miast i marszałków województwa z 12 525,94
zł. do 20 041,50 zł brutto, z wyrównaniem od 1
sierpnia 2021r. Taka wysoka kwota, przyprawia
o zawrót głowy pospolitego podatnika. Czy rozporządzenie prezydenta i poselska nowela nie
zrobiła naszym pomazańcom ludu niedźwiedziej
przysługi? W dobie szalejącej drożyzny i inflacji,
pomazańcy ludu zaczęli naprawiać ten polski ład
od przyznania sobie kosmicznych wynagrodzeń. I
tak włodarze gmin, powiatów zarabiają tyle, co 6
pracowników gospodarczych z ich jednostek budżetowych. Czy to nie współczesny neofeudalizm?
Wielu z tych włodarzy utożsamia się z prawicą,
bądź zaczynało swoją drogę (jak niejednokrotnie
przyznają) walcząc z komuną. Tyle, że w PRL-u
nie było takich wysokich kominów płacowych jak
dzisiaj. Czy przyznanie włodarzom, w czasie drożyzny i inflacji, zbyt wysokich uposażeń nie wpisuje się w słowa wypowiedziane przez PRL-ow-

skiego ministra Jerzego Urbana, że „rząd wyżywi
się sam”? Czy te pieniądze nie są wodą na młyn
opozycji? Końcem listopada minionego roku radni
powiatowi, jak radni z kilku okolicznych gmin
podnieśli uposażenia swoim włodarzom. Czyn
ten usprawiedliwiano tym, że gdyby nie podnieśli,
to by złamali prawo. Ciekawe, dlaczego radni w
tych ościennych gminach, gdzie jeszcze nie głosowali za takimi podwyżkami dla swoich włodarzy
jeszcze nie złamali prawa? Czy jak niewiadomo o
co chodzi, to chodzi o pieniądze? Niewielu było
radnych, którzy wstrzymali się od głosu podczas
tych głosowań. Czyżby pieniądz nie znał opcji
politycznych? Sprawdziło się to w tych radach,
gdzie sami radni podnieśli potem sobie diety. Rada
Miejska w Kolbuszowej w kwestii swoich diet jest
tu wyjątkiem. Czyżby chodziło tu o coś innego?
Za podwyżkami diet byli: Julian Dragan, Barbara
Draus, Józef Fryc (czyżby pisowcy ograniczyli
mu mundurowe świadczenia), Krzysztof Kluza.
Przeciw byli: Grażyna Halat, Adam Kaczanowski,
Mirosław Kaczmarczyk, Michał Karkut, Paweł
Michno, Piotr Panek, Dorian Pik, Zbigniew Pytlak,
Barbara Szafraniec, Bronisław Wiktor, Krzysztof
Wójcicki i Roman Ząbczyk. Od głosu wstrzymali
się: Barbara Bochniarz, Stanisław Dworak, Grażyna Maziarz, Stanisław Rumak i Krzysztof Wilk.
W chwili obecnej Przewodniczący Rady pobiera
– 1950 zł., Wiceprzewodniczący – 1365 zł,., Przewodniczący komisji – 877,50 zł, Radny – 835, 50
zł. Uwierzyliśmy w demokrację i głosowaliśmy na
swoich pomazańców do sejmu, senatu, lokalnych

włodarzy i radnych. Ostatnie kosmiczne podwyżki
utwierdzają nas w przekonaniu, że głosowaliśmy
nie jednokrotnie na ludzi w maskach. Pieniądz i
każda władza może demoralizować i granica, którą
przekracza pomazaniec ludu jest niewidoczna i
krucha. Wybieraliśmy ich po to, by w rządzie,
parlamencie, w sejmiku województwa, powiecie,
gminie, sołectwie i zarządzie osiedla mieli pilnować naszych spraw. A oni w czasie szalejącej
drożyzny za nasze podatników pieniądze zafundowali sobie kominowe podwyżki. To tak jakby
kapitan tonącego okrętu pierwszy zajął miejsce
w ratunkowej szalupie. Ostatnio w mediach jak i
pod kościołami zbierane są fundusze ratujące życie
dla małej Emilki z Kupna. Trzeba zebrać wielką
kwotę pieniędzy na operację, której nie refunduje
nasz fundusz zdrowia. Na takie przypadki rząd
nie ma pieniędzy, a na kominowe podwyżki dla
parlamentariuszy, lokalnych włodarzy sypią się z
hojnej ręki III RP. Ja piszący te słowa wyrażam tu
zdecydowany protest wobec tych podwyżek. To
nie jest moja zazdrość, że pomazańcy ludu tyle
zarabiają, ale protestuję dlatego, że żyją oni za
moje obywatela-podatnika pieniądze, które mogą
być przekazane na inny wzniosły i humanitarny
cel, niż na bogacenie się pomazanych kartką do
głosowania parlamentarnych i samorządowych
jaśnie wielmoży.
Z poważaniem Stanisław Gorzelany

Betlejemskie Światło Pokoju w Kolbuszowej

W dniu 17 grudnia 2021 r. harcerze przekazali Burmistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie i Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Krzysztofowi Wilkowi Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku sztafeta przebiega pod hasłem „Światło Nadziei”, które ma dawać
motywację i siłę do pokonywania trudności, szczególnie w czasie pandemii, oraz wyraża nadzieję na lepsze jutro.
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej z
udziałem radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i
ich opiekunów. Harcerze z Hufca ZHP im. Janka
Bytnara „Rudego” wspólnie z komendantką hm.
Julitą Stępień przekazali uczestnikom spotkania
światełko oraz świąteczno-noworoczne życzenia.
Burmistrz Kolbuszowej i Przewodniczący Rady
Miejskiej podziękowali za podtrzymywanie tej
podnoszącej na duchu tradycji podkreślając, że
takie gesty są w obecnych czasach szczególnie
potrzebne.
Harcerze przywieźli światełko do Kolbuszowej w
niedzielę, 12 grudnia. W ten dzień podczas Mszy
Świętej z udziałem ks. Biskupa Jana Wątroby
nastąpiło uroczyste rozesłanie Betlejemskiego
Światła Pokoju do wszystkich hufców Chorągwi
Podkarpackiej ZHP. Harcerze co roku przekazują
światełko przedstawicielom władzy samorządowej, instytucjom, szkołom, kościołom oraz mieszkańcom gminy, aby w wigilijny wieczór zapłonęło
na stołach.
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WOŚP zagra w Kolbuszowej

Kolbuszowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowuje się do
30. finału. W tym roku orkiestra zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Grupa kolbuszowskich wolontariuszy organizuje wiele wydarzeń i niespodzianek związanych z
jubileuszowym finałem. Atrakcje zaplanowano
na trzy dni- 28, 29, 30 stycznia br. W programie
m.in.:
•
piątek: muzyka na żywo w klubie K2,
•
sobota: bieg „Policz się z Cukrzycą” na ścieżce przyrodniczej Białkówka, a wieczorem gry
planszowe i turniej w Fifę w La Zizane Pub
Game,
•
niedziela: gry, zabawy i animacje dla dzieci
oraz spotkania z ekspertami dla rodziców w

restauracji Stylowa Kolbuszowa, wieczorem
gry w planszówki w Fundacji „Chlebek”, a
o godz. 20.00 na rynku Światełko do Nieba.
Cały dzień na ulicach Kolbuszowej będzie
można spotkać wolontariuszy z puszkami
WOŚP.
Szczegóły wydarzeń znajdują się na plakacie. Zachęcamy do śledzenia fanpage’a Kolbuszowskiego
Sztabu WOŚP na Facebooku: Sztab WOŚP Kolbuszowa #6459.
Już teraz na terenie Kolbuszowej w wielu sklepach
i instytucjach można znaleźć puszki stacjonarne
orkiestry.

ZIMĄ
Zimą człowiek się starzeje
bo śnieg usypał pagórki
i wszystko leci lekko z górki.
Zimą człowiek się starzeje
na spacer nie wyjdzie bez podpórki
stawy zamarzły jak marmurki.
Zimą człowiek się starzeje
wyże, niże łupią w krzyże
i nie da rady podskoczyć wyżej.
Zimą człowiek się starzeje
szybko się męczy, kręci bibułki
i kaszel łapie bez miksturki.
Zimą człowiek się starzeje,
lecz taki młody jak tej zimy
to już nigdy nie będzie.

STARY I NOWY
Stał smutny
na rogu ulicy.
Jego stare ubranie
czuć było zgnilizną.
Zezowatym wzrokiem
patrzył w dal,
gdzie siedział Nowy.
Wiedział, że zostawia mu
świat zużytych słów
i teatr marionetek
posłusznie wykonujących
polecenia niby zarządców.
Oczywistą nieoczywistością
było to, że pozamiatał
dotychczasowy porządek,
zburzył kartotekę prawdy,
balansował na linie
izolacji i odosobnienia.
Budował iluzję
pozornego dobra.
Cieszył się, że światowe
oszustwa, uszły mu na sucho.
Zapiął ostatni guzik,
i zniknął jak uliczny kuglarz
przy blasku fajerwerków.
Młody nie tęsknił za nim.
Miał własne zmartwychwstania.
Zabawa w świat nie była
przyjemnością.
Horyzont ulicy wydawał się
zamazany.
Zastanawiał się.
Iść! W którą stronę?
Lucyna Kwaśnik
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Wystawa
rowerów
kolekcji
Marcina
Kamińskiego

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wystawy
pn. „Bicykl. Tricykl. Tandem. Historia roweru”,
gdzie prezentowane są przedwojenne rowery
pochodzące z kolekcji Marcina Kamińskiego z
Kolbuszowskiego Towarzystwa Retrocyklistów.
Ekspozycja prezentuje całościowe podejście do
tematu, ukazując początki tego rodzaju transportu, etapy przejściowe w rozwoju rowerów aż do
obecnych konstrukcji oraz wynalazców.
Na wystawie można zobaczyć najstarsze eksponaty, na przykład bicykl, rowery turystyczne, sportowe, handlowe i transportowe, a także rowery

Fot. Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk Oborskich”
wojenne, dziecięce- w tym wykorzystywane w
cyrku. Poza jednośladami wystawa prezentuje też
historyczne filmy, fotografie, lampki, siodełka i
pamiątki związane z rowerami.
Eksponaty są do obejrzenia w Muzeum Histo-

rii Regionalnej „Pałacyk Oborskich” przy ul.
Legionów 73 w Mielcu. Wystawa jest dostępna
dla zwiedzających do 14 maja br.
Panu Marcinowi gratulujemy pięknej kolekcji.

“Noel - czyli Święta Noc Bożego
Narodzenia” w Zespole Szkół
Agrotechniczno- Ekonomicznych w Weryni
Boże Narodzenie to najpiękniejsze
święta w roku, pod każdym względem. Dlatego ich przeżywanie może
być naprawdę magiczne. Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia miałam
przyjemność uczestniczyć jako obserwator w szkolnym przedstawieniu
zorganizowanym z tej niecodziennej
okazji. Jasełka, inaczej Szopka, w
Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni zostały zilustrowane w sposób unikatowy. Było
to piękne widowisko niosące ze sobą
wiele pozytywnych emocji i wrażeń,
które do tej pory zostawiły po sobie
garstkę nostalgicznych wspomnień.
Młodzież szkolna wraz z organizatorem, Panem Stanisławem Olszówką zaprowadziła nas do Betlejem,
miejsca, gdzie narodził się Mesjasz.
Na scenie mogliśmy podziwiać narratorów oraz odwzorowania postaci
nowo narodzonego dzieciątka, Matki
Bożej Maryi, świętego Józefa, Trzech
Króli oraz Pastuszków. W nastrój
bożonarodzeniowy wprowadził nas

szkolny zespół muzyczny „Concordia”, jego członkowie podarowali
nam piękny świąteczny prezent, jakim były kolędy wykonane w sposób

niecodzienny, niepowtarzalny. Cieszę
się, że miałam okazję brać udział w
tym podniosłym wydarzeniu.

“Niech nasze serca staną się Betlejem… Niech rozdają dobro i miłość
wszystkim dookoła…”
Patrycja Gielarowska
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DLA ZACHOWANIA ODCHODZĄCYCH
TRADYCJI I RATOWANIA ŻYCIA
MALUTKIEJ EMILKI
Tegoroczna edycja (6 stycznia 2022
roku) Przeglądu Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej miała charakter hybrydowy. Siedem grup kolędniczych z Podkarpacia, Małopolski
i Lubelskiego zaprezentowało dla
niewielkiej ograniczonej publiczności autorskie kolędnicze spektakle.
Kilkutysięczna publiczność z całego świata obejrzała wydarzenie na
stronie internetowej organizatora.
Przegląd jest najstarszym, cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Miejski Dom Kultury
w Kolbuszowej, datowanym na
1984 rok. Ideą było zachowanie od
zapomnienia wyjątkowych ludowych
tradycji kolędniczych. Nazwa ulegała
pewnym zmianom, ostatecznie ma on
swój własny wypracowany przez lata
charakter i jest ciekawą, najdłużej
tego rodzaju organizowaną imprezą
w południowo-wschodniej Polsce.
Występom na scenie towarzyszyły
prezentacje w kościołach, na rynku i
po rodzinnych domach, dla których
ta forma ludowego teatru była stworzona. Odbywa się od kilkunastu lat
w Święto Objawienia Pańskiego (popularnie Trzech Króli, dzień zakończenia tradycyjnego kolędowania).
Bieżący przegląd był bardzo
spokojny, w szatniach i kuluarach
na widowni wręcz wiało spokojem. Na scenie natomiast było
zupełnie dobrze, wystąpiło siedem zespołów, ósmy nie dojechał
z powodu bardzo popularnej ostatnio choroby. Przedstawienia były
bardzo dobre i różnorodne, o czym

należy kłapać niczym turoń wszem
i wobec. O tym, że blisko setka
,,pomazańców” ludowej kultury
z zapałem nadal kultywuje te wspaniałe kolędnicze tradycje, a czasy
przecież do łatwych dla realizacji takich działań nie należą. W tym roku
gościliśmy ludowe zespoły i artystów
z Podkarpacia, Lubelskiego i Małopolski w liczbie siedmiu poza jednym,
wszystkie znane i doceniane. Kolędy
i pastorałki, muzykę z pogranicza
podkarpackich grup etnograficznych
zagrała Kapela Kazimierza Marcinka
wraz Janem Hodórem. Gospodarze
Zespół Ludowy Górniacy z filii w
Kolbuszowej Górnej przygotował
rozbudowane przedstawienie. Wszyscy występujący otrzymują od jury
mniej lub bardziej znaczące miejsca
i nagrody. W tym roku jury przewodniczyła etnograf Katarzyna Ignas, a
towarzyszyli jej dr Jolanta Dragan
i Katarzyna Mazurkiewicz. Zwyciężyła, otrzymując Złotego Turonia
grupa kolędnicza z Zalasowej (Małopolska). Nie przyznano pierwszych
miejsc, za to przyznano trzy drugie,
jedno trzecie i dwa wyróżnienia oraz
nagrodę specjalną. Dodatkowo nagrodę publiczności za miejsce pierwsze, drugie (liczba odsłon widowisk
na stronie MDK) otrzymali Górniacy
i Grodziszczoki. Pięknej motywacji do kultywowania odchodzących
obyczajów udzieliła w swoim wystąpieniu otwierającym wydarzenie Wicemarszałek Ewa Draus, którą jak co
roku mamy zaszczyt i przyjemność
gościć. Współorganizatorów, który-

mi są Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej, reprezentował Dyrektor Damian Drąg z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie. Dyrektor jest osobą bardzo kompetentną, ze
stażem pracy w instytucjach kultury
(w tym etnograficznych), któremu
bardzo leżą na sercu polskie ludowe
tradycje. Po raz drugi współorganizuje jako dyrektor wojewódzkiej instytucji kolbuszowskie wydarzenie. Od
lat organizator duże wsparcie otrzymuje od instytucji, której dyrektoruje
Jacek Bardan. Nagrody w konkursie
fundują wszystkie trzy instytucje. W
tym roku przeglądowi towarzyszyła
jedna z akcji zbiórki pieniędzy na ratowanie malutkiej Emilki Wilk, która
w najbliższym czasie wymaga operacji, koszt której przekracza siedem
milionów złotych. Akcję niezwykle
aktywnie i kreatywnie organizuje
między innymi Katarzyna Furtak-Draus, mieszkanka Kupna z które,go
również pochodzi mama Emilki. Pie-

niądze można wpłacać nadal na konto
nr. 35 2490 1028 3587 1000 0014
8627, tytułem ,,Darowizna Emilia
Wilk”, a w holu obiektu przez cały
czas trwania imprezy zbierała je (do
skarbonki Fundacji Siepomaga) dla
siostrzenicy, ciocia.
Zainteresowanych pomocą zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo
z przeglądu (https://www.youtube.
com/watch?v=KVi2DN_mVqs)
gdzie organizatorka wyczerpująco
i emocjonalnie informuje o akcji. Organizator jest niezwykle wdzięczny
wszystkim występującym kolędnikom ratującym od zapomnienia dawne kolędnicze obyczaje.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy zechcieli wesprzeć finansowo
akcję charytatywną, której celem jest
wartość największa - życie Emilki.
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Biuletyn MKL po raz piąty

Ukazał się piąty numer „Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, którego tematyka wykracza daleko poza obszar Puszczy Sandomierskiej.
Szeroki zakres tematyczny publikacji wynika z
tego, że – tak jak zawsze – Muzeum zaprosiło do
współpracy etnografów, historyków, historyków
sztuki, antropologów i kulturoznawców – przedstawicieli różnych instytucji naukowych. W swoich
artykułach poruszają oni wiele kwestii badawczych, dzięki czemu wydawnictwo ma charakter
interdyscyplinarny.
W dziale „Artykuły” znalazły się 4 teksty dotyczące takich zagadnień jak znaczenie afirmacji
rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości (s. Anna
Tejszerska), zabudowa miejska Kolbuszowej do
1939 r. (Jacek Bardan), przegląd piśmiennictwa
poświęconego dawnym miasteczkom (Arkadiusz
S. Więch) i urządzenie zdrowego życia w zagrodzie
włościańskiej (Izabela Wodzińska).
W „Materiałach” można zapoznać się z opracowaniami powstałymi na podstawie przeprowadzonych
przez autorów badań terenowych. Dotyczą one
elementów prawosławnej kultury rumuńskiej w

życiu religijnym mieszkańców Bulaju (Karina
Stempel-Gancarczyk), obrzędów pogrzebowych
Rzeszowiaków (Grzegorz Mosiołek), słońca w
wierzeniach mieszkańców Wrzaw (Krzysztof Gorczyca), przestrzeni przydomowej współczesnej wsi
lasowiackiej (Janusz Radwański) oraz przemian
funkcji płotów-ogrodzeń w miejscowościach Domatków i Brzezówka (Anna Hadwiczak i Daria
Margiciok).
Na uwagę zasługują też artykuły znajdujące się
w „Muzealiach”. Skupiają się one wokół najnowszych nabytków muzealnych (kolbuszowskiej
komody z pulpitem i nadstawą – tekst Anny Ozaist-Przybyły), działalności promocyjnej (dialogu
jako formy kontaktu ze zwiedzającymi – ilustrowany materiał Katarzyny Dypy i Agaty Front) oraz
wystawienniczej (wystawie o przemyśle wiejskim
– młynarstwie – opracowanie Jana Święcha i Wojciecha Dragana).
Tom zamykają wspomnienia poświęcone zmarłym:
Stanisławowi Stępniowi (Janusz Radwański), Ja-

nowi Wozowiczowi (Jacek Tejchma), Władysławowi Pogodzie, Janowi Cebuli, Albinie Kuraś (Jerzy
Dynia) oraz Jerzemu Dyni (Jolanta Danak-Gajda).
Niewątpliwym walorem publikacji jest szata graficzna. Projekt okładki, na której wykorzystano
rysunek Ignacego Kędzierskiego „Dom i zakład
ślusarski” przygotowała niezawodna Izabella Kędzierska. Niemal połowa artykułów jest też wzbogacona o ryciny i fotografie, które dodatkowo podkreślają ich walor poznawczy i popularyzatorski.
Recenzentami naukowymi wydawnictwa byli:
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet
Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz
dr. hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie).
Publikację można nabyć w sklepiku muzealnym
oraz sklepiku internetowym.

SPIS TREŚCI

Grzegorz Mosiołek / Obrzędy pogrzebowe Rzeszowiaków. Przyczynek do badań etnograficznych
Krzysztof Gorczyca / Słońce w wierzeniach mieszkańców Wrzaw
Janusz Radwański / O przestrzeni przydomowej
współczesnej wsi lasowiackiej
Anna Hadwiczak, Daria Margiciok / Kilka uwag
na temat płotów – ogrodzeń w miejscowościach
Brzezówka i Domatków koło Kolbuszowej (notatka
z terenu badawczego)
Muzealia
Anna Ozaist-Przybyła / Nowy nabytek Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej – komoda z pulpitem i nadstawą jako mebel o cechach roboty
kolbuszowskiej
Katarzyna Dypa, Agata Front / Dialog jako narzędzie promocji Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej

Jan Święch, Wojciech Dragan / Wystawa: Dawny
przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody
w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
In memoriam
Janusz Radwański / Ostatni lasowiacki poeta. Stanisław Stępień (1934–2017)
Jacek Tejchma / Jan Wozowicz (1949–2019).
Wspomnienie trochę osobiste…
Jerzy Dynia / Ostatnie takie pokolenie. Władysław
Pogoda (1920–2018), Jan Cebula (1937–2019),
Albina Kuraś (1925–2019)
Jolanta Danak-Gajda / Wspomnienie o Jerzym Dyni
(1935–2020)
Informacje o autorach

Artykuły
s. Anna Tejszerska USJK / Docenić własne…
Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej
tożsamości
Jacek Bardan / Zabudowa miejska Kolbuszowej
do 1939 r.
Arkadiusz S. Więch / Galicyjskie miasteczka.
Przegląd piśmiennictwa z zakresu badań nad
ośrodkami miejskimi na terenie dawnej Galicji
Izabela Wodzińska / Jak urządzić zdrowe życie
w zagrodzie włościańskiej? – między wzniosłym
ideałem a chłopską codziennością
Materiały
Karina Stempel-Gancarczyk / Elementy prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym
mieszkańców Bulaju
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PASJONACI HISTORII MUZYKI I PIÓRA,
WIECZORNICA DWÓCH ROCZNIC
W najnowszej historii Polski są
wyjątkowe daty, jak ta 13 grudnia
1981 roku. W tym dniu wprowadzono na terenie całego kraju stan wojenny, kończąc kolejny okres pozornej
zgody reżimu na większą wolność.
Rodzącej się za sprawą Solidarności coraz większej swobodzie tamę
postawił wierny sługa radziecki, zawsze w takich sytuacjach niezawodny (grudzień 1970) Jaruzelski. Realia tego wydarzenia były przez lata
jednostronnie na korzyść wyżej wymienionego interpretowane. Zgodnie
z wymyślną nazwą rady ocalenia narodowego, której celem była pacyfikacja kilkunastu milionów członków
związku zawodowego jedynego wolnego za żelazną kurtyną. Kolejność
faktów historycznych wskazuje na
to, że uległ później woli narodu, gdy
w niemoc popadli jego mocodawcy
z Kremla.
W dniu 13 grudnia 2021 roku
minęło 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego, co uczczone zostało przez miejscową ,,Solidarność”
mszą świętą w kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. W dniu
następnym Miejski Dom Kultury
wspólnie z ukazującym się od 30 lat
miesięcznikiem ,,Przegląd Kolbuszowski” zorganizował ,,Wieczornicę
z okazji 40 Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego”. Wieczornice mają już swoją tradycję i są od
początku ciekawymi wydarzeniami
artystycznymi, których celem jest
zachowanie pamięci o tamtych czasach. Ludziach Solidarności, którzy
mieli odwagę tworzyć zmierzającą
do wolności historię. Wielokrotnie

uczestniczyli w nich ciekawi muzycy,
filmowcy, zbieracze i kolekcjonerzy.
Ze swoim koncertem wystąpił Jan
Pietrzak. W roku okrągłej rocznicy
stanu wojennego na scenie zobaczyliśmy dwóch wyjątkowych wykonawców, Leszka Czajkowskiego
i Pawła Piekarczyka. Duet wokalistów i gitarzystów współpracujący ze sobą od lat, piszących teksty
i komponujący do nich muzykę.
Przedstawicieli zaangażowanej
piosenki poetyckiej. Z kapitalnych
aktualnych tekstów bije prawda i bezkompromisowość wobec ludzkich
postaw. Trafione teksty, opisujące
niedawną przeszłość i współczesność
bez wybaczenia i mętnego usprawiedliwiania, tchórzostwa, zdrady
i kłamstwa. Słowu towarzyszy wyjątkowa muzyka, obok której nie
sposób przejść obojętnie, bardzo pobudzająca, świetnie zgranych z sobą
wykonawców. Koncert dedykowany
bohaterom Solidarności nosił tytuł
,,Zapiski Walki, Zdrady i Zwycięstwa” i został z zainteresowaniem
wysłuchany i nagrodzony brawami
przez publiczność.
Po części muzycznej wieczornicy nadszedł czas opowieści redaktorów świętującego w tym roku
30 rocznicę służby wolnemu społeczeństwu Przeglądu Kolbuszowskiego. Miesięcznik zaczęto tworzyć
w 1991 roku i jest swoistym ewenementem w skali kraju, gdyż jest wydawany całkowicie społecznie. Do
stolika pod sceną: Jana Skowrońskiego, Adama Jarosza, Stanisława Gorzelanego i Benedykta Popka, redaktorów gazety zaprosiła prowadząca

Elżbieta Lewicka z Polskiego Radia
Rzeszów. W sympatycznej rozmowie, opowiedzieli historię miesięcznika, który powstał w 1991 roku. Na
początku nazywał się Niwa. Nazwę
zmieniono, gdy okazało się, że taką
nazwę nosi gazeta z białostockiego.
Obecni wspomnieli współtwórcę
miesięcznika Zbigniewa Lenarta oraz
innych dawnych redaktorów, m. in.
zmarłą Halinę Dudzińską. Listę nieżyjących uzupełnia Stanisław Bujak,
Józef Sudoł, Mieczysław Salach. Redaktor naczelny Jarosz opowiedział,
jaki wysiłek, również intelektualny
musieli ponieść, żeby przejść drogę
od chęci szczerej do bycia redaktorami (czas spędzony nad różnorodnymi słownikami). Redaktor Stanisław
Gorzelany opowiadał między innymi o swoich prawicowych artykułach, które poświęca zapomnianym
bohaterom Solidarności. Benedykt
Popek z Mazurów wspomniał o wyszukiwaniu wybitnych postaci związanych z walką o wolność, niepodległość i znaczeniu ich postaw dla
kształtowania następnych pokoleń.

Wypowiedzi uzupełniał Jan Skowroński inicjator obchodów rocznic
związanych ze stanem wojennym,
upamiętniających ludzi Solidarności. Wszyscy opowiadali o trudnościach i radościach związanych
z wydawania gazety. Gazeta jest ich
życiową pasją i służbą społeczności gminy Kolbuszowa. Całkowicie
społeczną, niedocenioną, istotną dla
dokumentacji wszelkich wydarzeń,
jakie się w niej dzieją. Za ten ogrom
pracy odbywającej się w trudnych
warunkach (bo w stodole redaktora
Gorzelanego) należy się im wszystkim pasjonatom pióra, podziw i szacunek. Piękny puchar i podziękowania redakcji złożył Stanisław Stec
Sekretarz Starostwa Powiatowego.
W świecie, w którym podobno
nie ma ludzi niezastąpionych, stanowicie wyjątek, jesteście unikalni,
niezbędni, niezastąpieni.
Życzymy sobie i innym, aby się
o tym nie przekonali dopiero wtedy,
jak waszego czasopisma zabraknie!
MKD Kolbuszowa
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Pomóżmy niepełnosprawnym dzieciom
pielgrzymować do Medjugorie

Medjugorie - malownicze miasteczko położone w Bośni i Hercegowinie. Leży w południowej części Hercegowiny, 25 km na
południowy zachód od Mostaru.
Prośba o dofinansowanie pielgrzymki do Medjugoria dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie pielgrzymki do Medjugoria uczniów z Zespołu Szkół
Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej i ich rodzin.
Medjugorie to miejsce, które zostało przez nas
wybrane ze względu na swój niezwykły charakter.
Program pielgrzymki ze względu na specyfikę
podzielony jest na części: grupową i indywidualną. Rodzice będą mieć możliwość wysłuchania
świadectw osób nawróconych za sprawą Maryi,
uczestnictwa w drodze krzyżowej na Górze Krizevać. Dzieci pod opieką nauczycieli i opiekunów
będą zwiedzać Medjugorie oraz uczestniczyć w
innych zajęciach.
Celem organizacji w/w wyjazdu jest wzmocnienie
wiary i odzyskanie sił. Całkowity koszt pobytu dla
jednej osoby to 1600 zł. (m.in. transport, nocleg,
wyżywienie, opieka pilota). Ze względu na ograniczone możliwości finansowe rodziców naszych
podopiecznych zwracamy się z prośbą o dofinansowanie. Darowizny wpłacać możecie Państwo na
dwa sposoby:
- serwis internetowy Zrzutka.pl (nr konta 35 1750
1312 6888 0273 3842 7341)
- na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej
(BS Kolbuszowa: 12 9180 0008 2001 0004 7975
0001) z dopiskiem: wyjazd do Medjugorie. Darowizny wpłacane na konto można odliczyć od
podatku.
Z góry dziękujemy Państwu za okazaną pomoc. Z

naszej strony obiecujemy modlitwę za wszystkich
darczyńców.
Do tej pory w naszym przedsięwzięciu wsparli nas,
przelewając rożne kwoty na rzecz Stowarzyszenia
„Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej:
• P. Jan Przybyło
• Firma New Born Plastic s.c. Marcin Mitura
• P. Elżbieta Kwaśnik

• P. Karol Wesołowski
• P. Eugeniusz Wiśniewski
• P. Jarosław Ragan
• Firma Elmar Plus spółka z o. o
• Regionalna Fundacja „Serce” z Kolbuszowej
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za życzliwość
i zrozumienie naszej inicjatywy.
Organizatorzy

Amoralne służby, bezwzględni bogacze, wpływy w świecie polityki i największych biznesów - ta sieć
działa do dziś, a jej ofiarami padajq dzieci!

Zepsuci bogacze

Dobiega końca proces Ghislaine Maxwell, która została uznana za winną sprzedawania dzieci po to, aby stały się seksualnymi niewolnikami bogatych.
Jest to kolejna odsłona sprawy Jeffreya Epsteina -jednej z najbardziej bulwersujących historii
z przełomu XX i XXI wieku. Epstein pochodził z
biednej żydowskiej rodziny; miał niezwykle bystry
umysł i wielkie zdolności matematyczne. W ciągu
10 lat stał się niezwykle bogatym człowiekiem,
który obracał się w kręgach znanych i bogatych.
Miał swój samolot „Lolita Express", którym latali
politycy i gwiazdy. Kupił dwie prywatne wyspy- na
jednej z nich zorganizował centrum rozpusty, gdzie
głównymi aktorami były dzieci, które służyły za
seksualne zabawki dla najbardziej znanych polityków, biznesmenów i gwiazd Hollywood. Przez
wiele lat Epstein i jego towarzyszka Ghislaine

Maxwell byli bezkarni, kolejne oskarżenia były
ignorowane. Epstein chełpił się bliską znajomością
zarówno z Donaldem Trumpem, jak i małżeństwem Clintonów. Znane osoby były przywożone
na prywatną wyspę Little SaintJames lub na rozległe rancho Epsteina w Teksasie. Kiedy milioner został aresztowany, gwiazdy-jedna po drugiej
-zaczęły deklarować, że go nie znały. Skandal
wybuchł nawet w angielskiej rodzinie królewskiej, bo okazało się, że z usług Epsteina korzystał
także książę Andrzej. Jego dobrym znajomym był
m.in. również znany gwiazdor Hollywood Kevin
Spacey. Epstein został aresztowany przez prokuratora z Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

WITOLD GADOWSKI
Dziennikarz, pisarz, poeta
Ujawniły się ofiary procederu handlu dziećmi dla
celów seksualnych, które były dostarczane znanym osobom. Tu kończy się oficjalna opowieść
o Epsteinie i Maxwell. To, co dalej napiszę, jest
rezultatem mojej analizy i kontaktów z kilkoma
wywiadowcami poza granicami Polski. Epstein
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popełnił samobójstwo (2019 r.) w więziennej celi.
Nie mógł złożyć zeznań i opowiedzieć o kulisach
swojej działalności. Pozostała jego towarzyszka-Ghislaine Maxwell, córka znanego miliardera
Roberta Maxwella, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach na pokładzie swojego jachtu. Według moich
informacji, popartych rozmowami z Juvalem Avivem - byłym szefem komanda zabójców Mossadu,
które mordowało członków organizacji „Czarny Wrzesień”-Maxwell został zabity przez ludzi
Mossadu. Obawiano się, że mógłby zdradzić zbyt
wiele... Juval napisał książkę o tym zabójstwie.
Robert Maxwell był agentem Mossadu kierowanym przez gen. Rafiego Eitana i miał ogromny
udział w wykradzeniu tajemnic nuklearnych Stanów Zjednoczonych, które posłużyły do budowy

i udoskonalenia broni atomowej w Izraelu. Brał
także udział w handlu oprogramowaniem szpiegowskim PROMIS dla wielu krajów, w tym państw
latynoamerykańskich i dyktatur komunistycznych
w Europie Środkowej. Szpiegowskie układy Maxwella odziedziczyła jego najstarsza córka Ghislaine oraz dwie inne córki. Mam poważne podstawy
do tego, aby sądzić, że działalnośćJeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell była ściśle powiązana
z działaniami kilku służb specjalnych. Sieć pedofilskich zależności działała w celu zbierania
materiałów kompromitujących znanych polityków,
artystów, gwiazdy. W ten sam sposób gromadzono
tzw. kompromaty na szefów znanych firm informatycznych, naukowców i osoby powiązane z
najnowszymi technologiami. Wszystko po to, aby
najnowsze technologie bez przeszkód trafiały do
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Izraela i były wykorzystywane jako własne technologie izraelskich firm. Chodziło przede wszystkim
o technologie udoskonalające maszynę totalnego
podsłuchu, znaną dziś jako program Pegasus!
Myślę, że to Ghislaine Maxwell była osobą wiodącą w szpiegowskich układach i powiązaniach
Epsteina. Teraz, gdy została uznana za winną,
można oczekiwać niespodziewanych zdarzeń...
Wrócę do tej historii, ale dziś chciałem ją przedstawić w najprostszej opowieści, aby pokazać,
jak bardzo zło
i zepsucie sięgają szczytów dzisiejszego świata.
Amoralne służby, bezwzględni bogacze, wpływy
w świecie polityki i największych biznesów-ta
sieć nie straciła swojej głowy z chwilą śmierci
tajemniczego pana Epsteinaona działa do dziś, a jej ofiarami padają dzieci!
nr 3/16 I 2022 niedziela

Gmina Kolbuszowa Liderem
Aktywności

Gmina Kolbuszowa otrzymała wyróżnienie w rankingu Aktywności Powiatów i
Gmin Podkarpacia- Dwie Dekady Rozwoju XXI wieku organizowanego przez gazetę
codzienną Nowiny.
Kapituła rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu
oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dokonała wyboru na podstawie przesłanych ankiet oraz
analizy danych z ostatnich 20 lat.
Kapituła brała pod uwagę oprócz aktywności samorządów w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowej i
oświatowej także inwestycje zrealizowane przez
przedsiębiorców.

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła
istotne zmiany do regulacji Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Panu
Pani
Małgorzacie Kożuchowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2
w Kolbuszowej

WAŻNE!
Nowe
obowiązki
dla fundacji i
stowarzyszeń
wpisanych do
KRS

Adamowi Materni
Prezesowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje
prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do
katalogu dodano m.in.: fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg ten omija
stowarzyszenia zwykłe.
Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z
wysokimi karami finansowymi. Ostateczny termin
zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 r.
Więcej informacji w Komunikacie Ministerstwa
Finansów na stronie: https://www.gov.pl/web/
finanse.
Zarejestrować można na stronie: www.podatki.
gov.pl.
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Dodatek osłonowy

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że prowadzi sprawy o wypłatę dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1)
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty
2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty
1500 zł na osobę;
2)
- osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy
wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między
kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód w
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych na osobę.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
· 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
· 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do
3 osób;
· 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
· 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub
paliwami węglopochodnymi, wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności budynków,
wynosi rocznie:
· 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
· 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do
3 osób;
· 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
· 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wpisu do centralnej ewidencji emisyjności
budynków można dokonać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest
wypłacany w dwóch równych ratach w terminie
do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia
2022 r.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę
dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące
przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy
jest wypłacany jednorazowo.

Panu Marianowi Margańskiemu
Byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w
Kolbuszowej
oraz
Jego małżonce Stanisławie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
BRATA i SZWAGRA
składają:
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone
po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się
bez rozpoznania.
Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać
ze strony MGOPS: www.mgops.kolbuszowa.
pl.
Wnioski można składać w Miejsko- Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej na
piśmie oraz w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
uwierzytelnione profilem zaufanym.
NUMER INFOLINI O DODATKU OSŁONOWYM- tel. 22 369 1444

Pani Stanisławie Margańskiej
Wieloletniej nauczycielce
Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
SZWAGRA
składają:
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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Otwarcie kolejnych połączeń kolejowych

Wraz z nowym rokiem w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej uruchomione zostały nowe połączenia kolejowe na
trasie Rzeszów- Kolbuszowa -Rzeszów. Dzięki elektryfikacji linii 71 na tory wyjechało dodatkowo 26 pociągów PKA. Było to możliwe dzięki staraniom i dobrej współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz Posła na Sejm RP
Zbigniewa Chmielowca.
W poniedziałek, 3 stycznia w Kolbuszowej odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Zbigniew
Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Ewa
Draus Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego, Bogdan Romaniuk
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Mieczysław Borowiec dyrektor PKP PLK, oddział w
Rzeszowie, Piotr Grawicz zastępca
dyrektora Regionu Południowego,

Centrum Realizacji Inwestycji PKP
PLK, Bogusław Łoboda dyrektor
Pol-Regio, Józef Kardyś starosta kolbuszowski oraz Jan Zuba burmistrz
Kolbuszowej.
Przejazd Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną z Rzeszowa do Kolbuszowej będzie się odbywać w następujących godzinach: 6:12, 7:17, 8:31,
10:27, 11:33, 14:02, 15:14, 17:07,
18:15, 18:54, 20:15, 21:00, 22:32.
Natomiast z Kolbuszowej do Rzeszowa będzie można pojechać w godzinach: 6:12, 7:22, 7:59, 9:46, 11:33,

12:53, 14:40, 16:29, 17:43, 18:59,
20:15, 21:38, 23:26. Podróż na tym
odcinku będzie trwała średnio około
30 minut.
Za przejazd z Rzeszowa do Kolbuszowej trzeba będzie zapłacić - 7 zł
(bilet normalny), z kolei studenci
zapłacą połowę tej ceny, a zatem 3,43 zł, natomiast uczniowie - 4,41
zł. Oferta miesięczna prezentuje się
atrakcyjnie, bo cena biletu normalnego wynosi - 210,00 zł, dla studentów
- 102,90 zł, a dla uczniów - 107,10 zł.
Uruchomienie pociągów aglomera-

cyjnych w ramach realizowanej przez
samorząd województwa inwestycji
Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej
na linii do Kolbuszowej jest możliwe
dzięki zakończonym pracom związanym z elektryfikacją linii kolejowej
nr 71 (elektryfikacja zrealizowana
przez PKP PLK). Koszt elektryfikacji linii z Rzeszowa do Ocic wraz z
budową mijanki na tej linii wyniósł
w sumie 120 mln złotych.

Wigilijne spotkanie seniorów
We wtorek, 21 grudnia ub.r. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
odbyło się wigilijne spotkanie seniorów z Domu Dziennej Pomocy

św. Brata Alberta. Zgodnie z tradycją odmówiono modlitwę, seniorzy
połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Uczestnicy
spotkania wspólnie kolędowali, a na

stołach nie zabrakło tradycyjnych
potraw wigilijnych.
W spotkaniu uczestniczyli seniorzy,
kierownictwo i pracownicy Dziennego Domu Seniora św. Brata Alberta

oraz zaproszeni goście: ks. Dziekan
Jan Pępek, Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba oraz Prezes Fundacji Grzegorz Romaniuk.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Spotkanie w sprawie organizacji Ogłoszenia
wolnego czasu
UMIG

Z inicjatywy Burmistrza Kolbuszowej w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie
projektów i planów organizacji wolnego czasu dla mieszkańców Kolbuszowej.
W spotkaniu, które odbyło się 30
grudnia ub.r. uczestniczyli Tomasz
Chlebek prezes Fundacji Wspierania i Organizacji Wolnego Czasu
„Chlebek”, Grzegorz Romaniuk
Prezes Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu, Wiesław Sitko
dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Małgorzata Hariasz kierownik
MGOPS, Andrzej Jagodziński dyrektor MiP Biblioteki Publicznej oraz
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Jacek Mroczek Skarbnik Kolbuszowej,
Krzysztof Matejek Sekretarz Kolbuszowej, Andrzej Selwa inspektor ds.
promocji.
Spotkanie dotyczyło możliwości
współpracy pomiędzy fundacją, a
jednostkami realizującymi zadania
z zakresu sportu, kultury i opieki
społecznej działającymi na terenie
miasta i Gminy Kolbuszowa. Tomasz Chlebek przedstawił ramy oraz

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

ZOSTAŁ
WYWIESZONY
płaszczyzny na jakich stowarzyszenie mogłoby nawiązać współpracę
z jednostkami Gminy Kolbuszowa.
Fundacja Wspierania i Organizacji
Czasu Wolnego „Chlebek” realizuje
projekty kierowane do dzieci, młodzieży a także seniorów. Prowadzi
badania, warsztaty oraz szkolenia z
zakresu organizacji wypoczynku.

Jej działalność skupia się na działalności kulturalno- oświatowej, dydaktyczno- wychowawczej oraz opiekuńczo wychowawczej szczególnie
w zakresie organizacji i wspierania
czasu wolnego w tym wspierania i
organizacji wypoczynku zorganizowanego, wycieczek oraz innych form
turystyki.

Utrudnienia w ruchu- ul.
Słoneczna w Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z realizacją inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Słonecznej do dnia 15 lutego
2022 r. potrwają utrudnienia
w ruchu drogowym na przedmiotowej ulicy.

Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności wszystkich użytkowników drogi.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin wykonania robót może
ulec wydłużeniu.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE

■ godnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2
ustawy z dnia 21.08.1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) na okres 21 dni wykaz
nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w użyczenie.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2
ustawy z dnia 21.08.1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) na okres 21 dni wykaz
nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w najem.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Budżet Powiatu Kolbuszowskiego uchwalony
Podczas grudniowej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego radni uchwalili budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2022 rok.

W myśl za przyjętym dokumentem
dochody budżetu Powiatu uchwalone
zostały na poziomie 65 543 321 zł.
Wydatki z kolei uchwalone zostały w kwocie 81 752 168 zł, z czego 48 517 877 zł stanowią wydatki
bieżące, zaś 33 234 291 zł wydatki
majątkowe.
Wśród ważniejszych tegorocznych
zaplanowanych wydatków wymienić
można:
- wydatki na drogi powiatowe, które wynoszą 20 114 144 zł, z czego
17 840 354 zł stanowią wydatki majątkowe
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową – 4 815 964 zł
- nieodpłatną pomoc prawną –
132 000 zł
- oświatę i wychowanie – 26 117 286 zł
- ochronę zdrowia – 6 690 300 zł, z
czego 5 225 000 zł stanowią wydatki
majątkowe
- pomoc społeczną – 642 317 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej – 3 501 293 zł

- powiatowy urząd pracy – 2 811 988
zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą
– 1 249 371 zł
Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki
budżetu z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków i niewykorzystanych
środków pieniężnych.

PLANOWANE DOTACJE,
JAKIE ZOSTANĄ
UDZIELONE Z BUDŻETU
POWIATU W 2022 R.:
- 47 900 zł – na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w
ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- 65 000 zł – dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
- 150 000 zł – na dofinasowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej
- 806 515 zł – dla Ośrodka Rewalida-

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego uchwalony został jednogłośnie podczas
grudniowej Sesji Rady Powiatu. Fot. B. Żarkowska
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Korczowiskach
- 1 000 000 zł – na zakup aparatur
i sprzętu medycznego w SP ZOZ w
Kolbuszowej
- 68 328 zł – na pokrycie kosztów
pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie

- 139 920 zł – dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej
- 656 351 zł – dla placówki niepublicznej – Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widełce
- 100 000 zł – na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej
Opr. B. Żarkowska

Szynobusem z Kolbuszowej do Rzeszowa

W poniedziałek (3 stycznia) zainaugurowane zostały połączenia Rzeszów-Kolbuszowa; Kolbuszowa-Rzeszów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.
Samorząd Województwa Podkarpackiego zaplanował od stycznia na
tej trasie łącznie 26 kursów w ciągu
dnia. Przejazd Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną z Rzeszowa do
Kolbuszowej będzie się odbywać w
następujących godzinach: 6:12, 7:17,
8:31, 10:27, 11:33, 14:02, 15:14,
17:07, 18:15, 18:54, 20:15, 21:00,
22:32. Natomiast z Kolbuszowej do
Rzeszowa będzie można pojechać
w godzinach: 6:12, 7:22, 7:59, 9:46,
11:33, 12:53, 14:40, 16:29, 17:43,
18:59, 20:15, 21:38, 23:26. Podróż
na tym odcinku będzie trwać średnio około 30 minut. Za przejazd z
Rzeszowa do Kolbuszowej trzeba
będzie zapłacić - 7 zł (bilet normalny), z kolei studenci zapłacą połowę

tej ceny, a zatem - 3,43 zł, natomiast
uczniowie - 4,41 zł. Z kolei bilet miesięczny normalny kosztował będzie
210 zł, dla studentów - 102,90 zł, a
dla uczniów - 107,10 zł.

KONFERENCJA W
KOLBUSZOWEJ
W konferencji prasowej, która odbyła się w Kolbuszowej udział
wzięli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew
Chmielowiec - Poseł na Sejm RP,
Jolanta Sawicka - Wicewojewoda
Podkarpacka, Bogdan Romaniuk
– Radny Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś – Starosta

Konferencja prasowa z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych
oraz przedstawicieli kolei. Fot. UM Rzeszów
Kolbuszowski, Jan Zuba – burmistrz
Kolbuszowej, Piotr Grawicz - zastępca dyrektora Regionu Południowego,
Centrum Realizacji Inwestycji PKP

PLK, Mieczysław Borowiec - dyrektor PKP PLK, oddział w Rzeszowie
oraz Bogusław Łoboda - dyrektor
Pol-Regio, podkarpackiego zakładu.
Opr. B. Żarkowska
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Wybór szkoły ponadpodstawowej – co
należy wiedzieć i o czym pamiętać

Najpierw przedszkole i pierwsze obawy, jak dziecko poradzi sobie w nowym środowisku. Stawianie pytań o to, jak będzie w
nim funkcjonować?, czy się do niego przekona i je polubi?, czy będzie chętnie opuszczać dom, aby uczestniczyć w przedszkolnych
zajęciach? Potem szkoła podstawowa, nowi nauczyciele, pierwsze przyjaźnie, szkolne problemy i ani się nie obejrzymy jak nasze
dziecko będzie stawać przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Szkoły, z którą wiąże się szereg zmian.
Zmiany te odczuwalne są przez samo
dziecko, ale również jego rodzinę.
Oto bowiem nasz nastolatek opuszcza dobrze znane mu szkolne mury
oraz nauczycieli, z którymi spędził
osiem lat swojego życia. Przed nim
nowe wyznania, nowe znajomości i
nowe środowisko. Jak pomóc dziecku w miarę „bezboleśnie” pokonać
ten trudny etap w życiu.
Na ten temat kilku wskazówek udzieli Beata Zasowska - doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.
- Wybór szkoły ponadpodstawowej
nie jest łatwy, często kojarzy się z
problemem, czymś, co powoduje niepokój, zmusza do decyzji, na które
nie jesteśmy gotowi. To jednak jedna
z pierwszych ważnych decyzji, od
której nie ma ucieczki. To pierwszy
etap planowania kariery edukacyjno
- zawodowej, która dotyczy każdego z nas – wskazuje Beata Zasowska. – Dlatego należy ją przemyśleć,
zastanowić się oraz przeanalizować
własne zasoby. Jak to zrobić?
Po pierwsze, jak podkreśla doradca
zawodowy, nie należy traktować tej
decyzji jako problem, lecz okazję. Ważna jest zmiana myślenia o czekającej Was decyzji. To kluczowy krok
do sukcesu. Jeżeli widzimy coś w
pozytywnym świetle, to jesteśmy do
tego lepiej nastawieni i zaczynamy
traktować to jak okazję do rozwoju.
Pozbywamy się w ten sposób lęku i
niepokoju.
Pomyślcie: wybór szkoły ponadpodstawowej to dla mnie szansa na ...
- podjęcie pierwszej, istotnej decyzji
dotyczącej przyszłości. Pamiętajmy, że umiejętność podejmowania
decyzji należy do jednej z najważ-

niejszych umiejętności cenionych
na rynku pracy i jest konieczna w
każdym zawodzie,
- przyjrzenie się sobie, skupienie na
tych wszystkich elementach znajomości siebie, które są ważne dla wyboru szkoły i zawodu,
- poznanie różnych zawodów oraz
porównanie ich wymagań z własnymi możliwościami,
- przeanalizowanie systemu edukacji w naszym kraju: różnic między
liceum ogólnokształcącym, technikum a szkołą branżową oraz dalszych
możliwości, jakie wiążą się z wyborem każdej z tych szkół.
Po drugie, należy zastanowić się, po
co chcemy planować karierę.
- Pewnie słyszeliście o planowaniu
kariery i zastanawiacie się, dlaczego
jest to takie ważne? Należy pamiętać,
że wybór szkoły czy zawodu to też
planowanie kariery. Nie chodzi tu
o jednokierunkowy, sztywny plan,
którego trzeba się trzymać do końca
życia. Wasz plan ma opierać się na
tym, co w tej chwili myślicie o swojej
przyszłości, co teraz wydaje się ważne. Kiedyś ulegnie on modyfikacji i
zmianie, gdyż karierę cechuje zmienność, nieprzewidywalność, wielokierunkowość, elastyczność. Plan ma
wynikać z Waszych obecnych zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, z
aktualnej wiedzy o świecie zawodów
(z uwzględnieniem zawodów, które
uważane są za zawody przyszłości).
Nie da się wszystkiego zaplanować
raz na zawsze, gdyż tempo zmian na
rynku pracy jest ogromne.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z
PLANOWANIA?
- Weźmiecie przyszłość we własne
ręce – możecie samodzielnie zdecydować o szkole, zawodzie i miejscu
pracy. Uchronicie się przed zmianą

szkoły: co roku niektórzy uczniowie poszukują innej szkoły, gdyż są
niezadowoleni ze swojego wyboru.
Przeważnie są to uczniowie, którzy
nie stworzyli planu swojej kariery,
nie zastanowili się nad własnymi
możliwościami; dokonali wyboru
przypadkowo.
Po trzecie, pamiętajcie, że planowanie się opłaca.
- Planowanie kariery wymaga wiele
czasu i wysiłku. To nie jest kwestia
jednego dnia czy jednej rozmowy
z doradcą zawodowym. Nie należy
odkładać tego na ostatnią chwilę, np.
na czas po egzaminie ósmoklasisty.
Im wcześniej planujecie, tym bardziej Wasze decyzje będą świadome
i przemyślane. Pogłębiajcie wiedzę
o szkołach, kierunkach i zawodach.
Poznawajcie siebie – to nigdy nie jest
czas stracony.
Po czwarte - stwórzcie plan działań.
Zastanówcie się, co jest Wam potrzebne, abyście mogli dokonać
wyboru. W którym z głównych obszarów (poznanie: siebie, zawodów,
szkół) brakuje Wam informacji? Co
możecie zrobić, aby je zdobyć? Czy
jest ktoś, kto mógłby pomóc? Od czego zacząć? Kiedy? Przeanalizujcie
oferty szkół i zdobądźcie informacje
na temat profili, kierunków i zawodów (wytypujcie szkoły, które mogą
być dla Was najbardziej atrakcyjne).
Oprócz zdobycia orientacji w szkołach i zawodach sprawdźcie, jakie
progi punktowe obowiązują w rekrutacji. Wymagania mogą zmieniać
się co roku, nie będą to jednak duże
zmiany. Spróbujcie wstępnie oszacować swoje możliwości i porównać je
do progów punktowych obowiązujących dotychczas w różnych szkołach.

Po piąte, skorzystajcie z testów preferencji zawodowych.
• Pamiętajcie, aby traktować uzyskany wynik jako ogólną informację,
wymagającą przedyskutowania (np. z
doradcą zawodowym, nauczycielem,
rodzicem), dokładniejszego przeanalizowania, przemyślenia.
• Pamiętajcie, że wynik testów opiera
się zwykle na posiadanej przez Was
wiedzy o sobie: pozwala przede
wszystkim zorientować się, na jakim
etapie kształtowania swoich zainteresowań (wiedzy o sobie) jesteście,
nie zaś, czy macie zostać lekarzem
czy aktorem. Testy nie są wyrocznią!
Nie dają nam pełnej wiedzy o sobie,
ale mogą powiedzieć dużo o naszych
predyspozycjach, cechach charakteru
i zainteresowaniach.
• Pamiętajcie, że brak wystarczającej
wiedzy o sobie na tym etapie życia
nie jest niczym złym. Odkrycie własnych zainteresowań nie dokona się
jednak samo, bez wysiłku. To od Waszej aktywności zależy, jak wystarczająco dobrze poznacie siebie i na
jakim etapie życia łatwiej Wam będzie wybrać zawód. Szukajcie tego,
co sprawia, że chętnie przeznaczacie
na to czas wolny, zapisujcie się na
różne zajęcia, bierzcie udział w różnych inicjatywach i wydarzeniach.
• Pamiętajcie, że każdy człowiek
ma predyspozycje do wykonywania
przynajmniej kilku zawodów: od testów nie oczekujcie zatem recepty na
jeden konkretny zawód.
- Zachęcam do poznawania siebie,
swoich predyspozycji i osobowości,
do aktywności, planowania i brania
swojej przyszłości edukacyjno – zawodowej we własne ręce – podsumowuje doradca zawodowy.
Opr. B. Żarkowska
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Bardzo dobre wyniki kolbuszowskich szkół
ponadpodstawowych

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej znalazło się na wysokim 25. miejscu rankingu „Perspektywy
2022” spośród wszystkich tego typu szkół na Podkarpaciu. Gratulujemy!
W sumie w klasyfikacji, biorąc pod
uwagę województwo podkarpackie,
uczestniczyło 68 liceów ogólnokształcących. Głównymi kryteriami
w rankingu były wyniki matury z
przedmiotów obowiązkowych (30%)
i dodatkowych (45%) oraz sukcesy w
olimpiadach (25%). Po raz kolejny w
tej kategorii uwzględnione zostały
osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. - Cieszy nas fakt, że z
roku na rok awansujemy w rankingu
liceów ogólnokształcących przygotowanym przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”. Ponownie zostali-

śmy odznaczeni brązową tarczą. Jest
to zasługa naszych uczniów, którzy
pracowali pod opieką zaangażowanej i doświadczonej kadry, otoczeni
wsparciem środowiska rodzinnego
– mówi Dariusz Fus, dyrektor kolbuszowskiego liceum.

TECHNIKA TAKŻE
WYSOKO
Ale to nie wszystko. Również technika z powiatu kolbuszowskiego uplasowały się na wysokich pozycjach.
Na 70. ocenianych tego typu szkół,
w województwie podkarpackim,
technikum z Zespołu Szkół Agro-

Powiat Kolbuszowski
w Związku
Samorządów

Powiat Kolbuszowski przystąpił do stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. Taką decyzję podjęli radni Rady Powiatu podczas grudniowej sesji.
Celem Związku Samorządów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami
stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów.
Inspiracją powołania Związku natomiast była łącząca jego założycieli świadomość wspólnych wartości chrześcijańskich, wyrażająca się przywiązaniem do
polskiej tradycji samorządności demokratycznej oraz chęć wspólnego dążenia
do budowy silnego polskiego społeczeństwa, które będzie potrafiło zadbać o
przyszłość swoich małych samorządowych ojczyzn.
Opr. B. Żarkowska

techniczno-Ekonomicznych im.
KEN w Weryni znalazło się na 20.
miejscu. - To bardzo dobry wynik.
Szkoła utrzymuję doskonałą formę
mimo trwającej pandemii. Uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik niż w
roku ubiegłym (2021 r. - 28 miejsce).
Tę pozycję zdobyliśmy dzięki pracy
uczniów i zaangażowaniu nauczycieli – mówi Zbigniew Bogacz, dyrektor
ZSAE w Weryni. Z kolei technikum
z Zespołu Szkół Technicznych im.
Bohaterów Września 1939 r. z Kolbuszowej na 35. pozycji. Kryteria, jakie
były uwzględnianie podczas rankin-

gu techników to: sukcesy szkoły w
olimpiadach (20%), wyniki matury z
przedmiotów obowiązkowych (20%)
i dodatkowych (30%) oraz wyniki
egzaminu zawodowego (30%).
Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów!
B. Żarkowska

Prawie 7 milionów
na drogi

6 mln 629 zł – taka kwota przeznaczona została w 2021
roku na przebudowy i remonty dróg powiatowych. Fundusze
te pozwoliły na modernizację 11 kilometrów traktów w różnych
miejscowościach naszego powiatu.
Prace remontowe na drogach prowadzone były m.in. w: Komorowie, Woli
Raniżowskiej, Porębach Kupieńskich, Przedborzu, Kolbuszowej, Zapolu,
Wilczej Woli, Cmolasie oraz Spiach.
Jedną z większych tegorocznych inwestycji był remont drogi powiatowej
Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba. Samorząd Powiatu
Kolbuszowskiego na realizację tego zadania otrzymał z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg prawie 5 mln zł.
Pozyskane fundusze pozwolą na modernizację drogi na długości ponad 2,5
kilometra. Wybudowany zostanie także ciąg pieszo – rowerowy o długości
prawie 2 kilometrów i szerokości 3 metrów. Efekt końcowy tej inwestycji
będzie imponujący. Zadanie to zostało rozłożone na dwa lata i w obecnym
roku będzie jego kontynuacja.
B. Żarkowska

Jednym z celów Związku Samorządów Polskich jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego. Reprezentację w pracach stowarzyszenia powierzono Staroście
Kolbuszowskiemu. Fot. B. Żarkowska

Jedną z odremontowanych, w ubiegłym roku, traktów była droga powiatowa
Wola Raniżowska-Raniżów. Fot. B. Żarkowska
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Miliony na przeciwdziałanie bezrobociu

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, w 2021 roku, na różne formy pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
oraz przedsiębiorcom przeznaczył prawie 11 milionów złotych.
Zadania mające na celu wsparcie pracodawców, aktywizację zawodową
osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, w tym niepełnosprawnych
oraz udzielanie wsparcia przedsiębiorcom poszkodowanym wskutek
pandemii COVID-19 – to główne
zadania realizowane w 2021 r. przez

kolbuszowski Powiatowy Urząd Pracy. Na ich realizację wydatkowano
środki finansowe w wysokości 10
816 490 zł, w tym na:
- kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników – 298 917 zł
(kształceniem objęto 11 pracodawców i 87 pracowników)

- aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
wsparcie pracodawców – 6 858 163
zł (aktywizacją objęto 642 osoby)
- instrumenty wprowadzone ustawą
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych – 3 659
409 zł (wsparciem objęto 326 firm/
organizacji).
Opr. B. Żarkowska

Świąteczna Paczka dla rodzin z powiatu

Dwie rodziny z powiatu kolbuszowskiego zostały obdarowane Świątecznymi Paczkami, przygotowanymi przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
Tradycyjnie, jak co roku, wśród
pracowników Starostwa Powiatowego oraz radnych Rady Powiatu
Kolbuszowskiego prowadzona była
dobrowolna zbiórka. Uzyskane w ten
sposób datki pozwoliły na obdarowanie potrzebujących rodzin z naszego
terenu, wskazanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

POMOC DLA RODZIN
W tym roku świąteczna pomoc trafiła
do dwóch rodzin z gminy Raniżów.
Wśród najpotrzebniejszych rzeczy,

jakie zostały im dostarczone znalazła
się pościel, ręczniki, obuwie, odkurzacz, podkłady higieniczne, urządzenie wspomagające poruszanie się,
nawilżacz powietrza, odtwarzacz CD
oraz inne wskazane przez rodziny
artykuły.

ULUBIONE MELODIE
Odtwarzacz płyt CD trafił do dorosłej
kobiety, która od urodzenia boryka
się z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną. Dziewczyna bardzo
lubi słuchać muzyki. W domu ma
dużo płyt CD z ulubionymi melo-

diami, jednak brakowało sprawnego
odtwarzacza, który bez przeszkód
pozwoliłby jej na relaksowanie się
przy muzyce. Gdy świąteczna pomoc
dotarła do domu kobiety cała rodzina
nie kryła radości i wzruszenia. Wszyscy dziękowali za okazaną pomoc i
serce.
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w
przygotowanie świątecznych paczek.
Barbara Żarkowska
W tym roku Świąteczne Paczki trafiły
do dwóch rodzin z powiatu kolbuszowskiego.

Zakończenie realizacji programu rządowego
„Za życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej, od 2017 r., pełniąc funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego realizowała program rządowy „Za życiem”.
W ramach programu wczesnym
wspomaganiem rozwoju objęte zostały dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub zagrożone
niepełnosprawnością. Gdy program
ruszał wsparciem objęto troje dzieci,
natomiast w ubiegłym roku było ich
sześcioro w przedziale wiekowym od
2 do 6 lat. Wszyscy są mieszkańcami
powiatu kolbuszowskiego.

PORADY I WSKAZÓWKI

KORZYŚCI DLA DZIECI…

… I RODZICÓW

Wieloprofilowe programy usprawniania dzieci w sferze intelektualnej,
ruchowej, społecznej i emocjonalnej realizowane były w formie zajęć
indywidualnych, a także spotkań
w małej grupie. Rodzice korzystali
również z porad i wskazówek dotyczących sposobów usprawniania
dziecka w warunkach domowych
oraz wsparcia emocjonalnego.

W trakcie trwania programu dzieci i ich rodziny korzystały z kompleksowych form specjalistycznej
pomocy. W projekt zaangażowani
byli specjaliści z zakresu: psychologii, autyzmu, oligofrenopedagogiki,
logopedii, neurologopedii, a także
terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeutki, diagnostka i terapeutka SI,
surdopedagog oraz tyflopedagog, co
stwarzało szansę na różnorodność
prowadzonego wspomagania.

Terapeuci realizujący zajęcia w ramach programu „Za życiem”, dostosowywali je do indywidualnych
potrzeb i możliwości dzieci. W pracy
sięgali po nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, zakupione w ramach
Programu, jak i będące na wyposażeniu poradni. Ponadto specjaliści
uczestniczyli w licznych kursach i
szkoleniach, doskonaląc i wzbogacając warsztat pracy.

Program przyniósł wymierne efekty,
zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.
Nastąpił wzrost zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą,
wzrost motywacji do poprawnego
wykonywania zadań przez dzieci,
mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych”, wzrost
kompetencji komunikacyjnych,
umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego,
społecznego i emocjonalnego dzieci,
poprawę funkcjonowania układów
sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę
sprawności fizycznej w możliwym
dla dziecka zakresie, zwiększenie
umiejętności i aktywności dzieci w
środowisku rodzinnym i społecznym,
wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci.

Z kolei rodzice szczególnie doceniali możliwość wspierania rozwoju
dziecka oraz wsparcia udzielanego
rodzinie, w tym między innymi: przekazywanie im instruktażu i porad w
zakresie specjalistycznej pracy z
dzieckiem, w dostosowaniu środowiska domowego do jego potrzeb oraz
przekazywaniu informacji na temat
pomocy i środków dydaktycznych
wspierających rozwój dziecka.
Ponadto na terenie Poradni uruchomiony został, raz w miesiącu,
Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla
rodziców, nauczycieli i specjalistów
pracujących z małymi dziećmi.
Aktualnie Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Przygotowywane są nowe porozumienia na lata 2022 – 2026.

SPECJALIŚCI

POMOCE DYDAKTYCZNE

Opr. B. Żarkowska
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AB.6740 .6. 9. 2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i
w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2022 z dnia 17.01.2022 r dla Wójta
Gminy Majdan Królewski o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej
nr 104118 R „Stawisko-Gadka” w miejscowości Rusinów, na
odcinku 0,992 km na działkach położonych w Rusinowie objętych
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (oznaczonymi linią ciągłą
w kolorze czerwonym na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji) (sygn.

sprawy: AB.6740.6.9.2021).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (oznaczonym linią ciągłą
w kolorze czerwonym
Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
110, 257/1, 258/1, 302.
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
3 podlegająca podziałowi na działki: 3/1 i 3/2;
4 podlegająca podziałowi na działki: 4/1 i 4/2;
5 podlegająca podziałowi na działki: 5/1 i 5/2;
6 podlegająca podziałowi na działki: 6/1 i 6/2;
7 podlegająca podziałowi na działki: 7/1 i 7/2;
8 podlegająca podziałowi na działki: 8/1 i 8/2;
243 podlegająca podziałowi na działki: 243/1 i 243/2;
244 podlegająca podziałowi na działki: 244/1 i 244/2;
245 podlegająca podziałowi na działki: 245/1 i 245/2;
250 podlegająca podziałowi na działki: 250/1 i 250/2;
251 podlegająca podziałowi na działki: 251/1 i 251/2;
252 podlegająca podziałowi na działki: 252/1 i 252/2;
253 podlegająca podziałowi na działki: 253/1 i 253/2;
254 podlegająca podziałowi na działki: 254/1 i 254/2;
255 podlegająca podziałowi na działki: 255/1 i 255/2;
256 podlegająca podziałowi na działki: 256/1 i 256/2;
259 podlegająca podziałowi na działki: 259/1 i 259/2;
260 podlegająca podziałowi na działki: 260/1 i 260/2;
261 podlegająca podziałowi na działki: 261/1 i 261/2;
262 podlegająca podziałowi na działki: 262/1 i 262/2;
263/1 podlegająca podziałowi na działki: 263/3 i 263/4;
264 podlegająca podziałowi na działki: 264/1 i 264/2;
265 podlegająca podziałowi na działki: 265/1 i 265/2;
266 podlegająca podziałowi na działki: 266/1 i 266/2;
267 podlegająca podziałowi na działki: 267/1 i 267/2;
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268 podlegająca podziałowi na działki: 268/1 i 268/2;
269 podlegająca podziałowi na działki: 269/1 i 269/2;
270 podlegająca podziałowi na działki: 270/1 i 270/2;
271 podlegająca podziałowi na działki: 271/1 i 271/2;
272 podlegająca podziałowi na działki: 272/1 i 272/2;
273 podlegająca podziałowi na działki: 273/1 i 273/2;
274 podlegająca podziałowi na działki: 274/1 i 274/2;
275/1 podlegająca podziałowi na działki: 275/3 i 275/4;
275/2 podlegająca podziałowi na działki: 275/5 i 275/6;
276 podlegająca podziałowi na działki: 276/1 i 276/2;
277 podlegająca podziałowi na działki: 277/1 i 277/2;
278 podlegająca podziałowi na działki: 278/1 i 278/2;
279 podlegająca podziałowi na działki: 279/1 i 279/2;
280 podlegająca podziałowi na działki: 280/1 i 280/2;
281 podlegająca podziałowi na działki: 281/1 i 281/2;
282/1 podlegająca podziałowi na działki: 282/3 i 282/4;
283 podlegająca podziałowi na działki: 283/1 i 283/2;
284 podlegająca podziałowi na działki: 284/1 i 284/2;
285 podlegająca podziałowi na działki: 285/1 i 285/2;
286 podlegająca podziałowi na działki: 286/1 i 286/2;
287 podlegająca podziałowi na działki: 287/1 i 287/2;
810 podlegająca podziałowi na działki: 810/1 i 810/2;
821 podlegająca podziałowi na działki: 821/1 i 821/2.
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN
KRÓLEWSKI (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji
oznaczony linią ciągłą w kolorze czerwonym):
Obręb 0006 Rusinów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
257/1, 258/1, 3/1 (3)*, 4/1 (4)*, 5/1 (5)*, 6/1 (6)*, 7/1 (7)*, 8/1 (8)*, 243/1
(243)*, 244/1 (244)*, 245/1 (245)*, 250/1 (250)*, 251/1 (251)*, 252/1 (252)*,
253/1 (253)*, 254/1 (254)*, 255/1 (255)*, 256/1 (256)*, 259/1 (259)*, 260/1
(260)*, 261/1 (261)*, 262/1 (262)*, 263/3 (263/1)*, 264/1 (264)*, 265/1
(265)*, 266/1 (266)*, 267/1 (267)*, 268/1 (268)*, 269/1 (269)*, 270/1 (270)*,
271/1 (271)* , 272/1 (272)*, 273/1 (273)*, 274/1 (274)*, 275/3 (275/1)*,
275/5 (275/2)*, 276/1 (276)*, 277/1 (277)*, 278/1 (278)*, 279/1 (279)*,
280/1 (280)*, 281/1 (281)*, 282/3 (282/1)*, 283/1 (283)*, 284/1 (284)*, 285/1
(285)*, 286/1 (286)*, 287/1 (287)*, 810/1 (810)*, 821/1 (821)*.
*W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
pomarańczowym, niebieskim, granatowym i oliwkowym): nie dotyczy.
Z treścią decyzji można się zapoznać w terminie czternastu dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia w poniedziałki od 800 do 1500, zaś
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Panu
Adamowi Materni
Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni 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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KOLBUSZOWSKIE BAJKOWE KLIMATY
Kolbuszowa to miasto, które może
zainspirować, może nie dość mizerną materialną współczesnością, ale
ukrytym w jej przeszłości potencjałem. Od lat historia Kolbuszowej stanowi natchnienie dla małomiejskiego
wątku twórczości Ryszarda Szilera.
Autor popełnił był (trochę na zamówienie) napisaną pięknym językiem,
bajkę poetycką pt. Nocą w Kolbuszowej. Bajka zawiera ujęte literacko
fakty historyczne i legendy miejskie
o Nilu, krokodylu, Kolbuszu, Białej
Damie. W przerwie pandemicznej w
pracy teatru, który wraz z żoną prowadzi, nagrał wykorzystując tekst
słuchowisko, angażując do tego siebie, małżonkę i kilku aktorów trupy.
Wiosną próbowaliśmy zarazić bajką
uczestników Festiwalu Małych Krokodyli w Mieście na Nilem. Trzeba
przyznać, że dzieciaki przedszkolne
i ich nauczycielki zachwyciły inwencją twórczą, pomysłowością i przygotowały bardzo ciekawe przedstawienia. Konkurs ,,Kolbuszowskie
fantazje i inspiracje” skierowany
był do dorosłych plastyków i fotografików. Ich wyobraźnię pobudzić
miało też słuchowisko Szilerów. Bardzo dobrze zagrane, profesjonalnie
nagrane z muzyką Andrzeja Serafina.
Opartą na ,,Hejnale Kolbuszowskim”
kompozycji Agenora Burkiewicza
(graną przez kolbuszowskie orkiestry przed wojną), a upowszechnioną
przez Jana Stygę. W konkursie, który
trwał w listopadzie i grudniu, wzięło
udział 14 plastyków i 5 fotografików
z Kolbuszowej, Głogowa, Sokołowa
i innych miejscowości.

wyraźną przyjemność. Wyeksponowane przez opiekuna galerii Marka
Krakowskiego prace zaprezentowały
się bardzo efektownie. Jury w składzie Ryszard Sziler przewodniczący
(plastyk, literat), Magdalena Małaczyńska (plastyczka i fotograficzka),
Marek Krakowski(malarz i rzeźbiarz)
mając trudności, ustaliła wcześniej
werdykt. Komisja konkursowa przyznała dwie pierwsze nagrody, które otrzymały Dorota Snopkowska i
Katarzyna Cesarz, drugą otrzymała
Lucyna Organiścik, cztery trzecie
przypadły Józefie Czachor, Marii
Kani, Teresie Matule i Marii Wit,
wszyscy pozostali otrzymali wyróżnienia. Przewodniczący jury wyraził
się z uznaniem o nagrodzonych pracach, życząc jednocześnie dalszych
sukcesów. Spontanicznie wernisaż
swoją gitarą i głosem wzbogacił inny
zakochany w mieście piosenkarz i
kompozytor Roman Dublański. Z
formacją ,,Krokodyle” złożoną z najlepszych kolbuszowskich, rzeszowskich i innych muzyków, nagrywa
właśnie autorską płytę. Artysta wciąż
komponuje nowe utwory, których ma
już kilkadziesiąt, ich kanwą są wspomnienia z lat młodości spędzonych w
miasteczku nad Nilem. Kolbuszowa
to miasto, w którym czasem ponad
połowę mieszkańców stanowiła społeczność żydowska. W nawiązaniu
do tej historii, miejscowe mistrzynie
kuchni przygotowały dla wszystkich,
,,Cymes i Śledzia po żydowsku”,
Janina Olszowy (niestety, chwilowo nieobecna), podała wyjątkowo
smaczne ,,Kapuśniaczki”.

Wernisaż wystawy pokonkursowej
odbył się w dniu 18 grudnia w Galerii pod Trąbami i Bębnem Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchania, (przy wygaszonym oświetleniu) słuchowiska będącego kanwą
konkursu. Gdy rozbłysły światła,
oczom wszystkich ukazały się prace
konkursowe. Autor i reżyser słuchowiska opowiedział o prezentowanym
utworze i fascynacji adoptowanym
przez niego mentalnie i duchowo
mieście. Kolbuszową nazywając ją
czule ,,Miasteczkiem nad Nilem”
pokochał również jego teść przybyły z kresów za kolbuszowianką
Michał Czartoryski, nauczyciel polonista, animator teatralny. Publiczne w nocnej konwencji wysłuchanie
słuchowiska sprawiło słuchaczom

Wystawa prac, słuchowisko, koncert,
potrawy wszystko w prawdziwie najlepszym kolbuszowskim autentycznym odrębnym klimacie, którego
każdemu miastu nigdy dość!
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MUZYCZNE SANIE Z UŚMIECHEM OD
MIKOŁAJA Z NIEBA
Muzyczne Sanie Świętego Mikołaja (5 grudnia 2021) to impreza,
która ma już kilkuletnią tradycję,
jest przeglądem osiągnięć dzieci i
młodzieży uczestników zajęć artystycznych oraz pracy dydaktycznej
instruktorów. Kadry instruktorskiej
wykształconej, kompetentnej i traktującej swoją pracę z pasją. Urok i
umiejętności blisko 200 wychowanków mogliśmy obserwować podczas
występów na scenie. Na pierwszy
ogień poszła grupa mażoret ,,Krokodyl Mamba”. Dziewczęta ćwiczące ten trudny rodzaj tańca od kilku
lat, zaprezentowały się w nowych
strojach bardzo ładnie. Od października ćwiczymy ich następczynie w
grupie Krokodyl Mamba Mini. Zajęcia prowadzi choreograf Marzena
Płaza, kompetentna i miła pasjonatka tego tańca. Na zajęciach instruktorki w domu kultury w Majdanie
(gdzie pracuje na co dzień) jest tylu
chętnych, że szpilki nie wciśniesz.
Zapraszamy maluchy na zajęcia w
Kolbuszowej w każdą sobotę, są
jeszcze wolne miejsca. Udział w
nich to świetny sposób na integrację
w grupie, podniesienie sprawności
fizycznej, zręczności oraz umiejętności tanecznych.
Następnie przyszła kolej na tancerzy tańca współczesnego, najliczniejszej grupy uczestników zajęć w
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej oraz filiach w Kolbuszowej
Górnej i Domatkowie. Prowadząca
Magdalena Chlebek przygotowała
pomysłowe układy, z którymi doskonale współgrają stroje, w które ubrane są dzieci. Większość naboru to
małe tancerki ćwiczące od niedawna.
Te ze stażem prezentują już bardzo
dobry poziom, co znajduje odzwierciedlenie w nagrodach w konkursach,
gdzie zajmują czołowe miejsca. Taniec to wyjątkowo ekspresyjna forma sztuki, którą instruktor bardzo
dobrze przekazuje. Po tancerzach na
scenie pojawiły się młode wokalistki
prowadzone przez Katarzynę Liszcz-Starzec. Instruktorka jest jedyną
osobą w mieście ze specjalistycznym akademickim wykształceniem,
ucząca śpiewu. Sama jest utalentowaną sopranistką współpracującą z
zespołami filharmonicznymi. Młode

śpiewaczki zaprezentowały bardzo
dobrze przygotowany repertuar świąteczny i rozrywkowy. Na zajęcia studia wokalnego nauczycielka przyjmuje osoby, które marzą o śpiewaniu
mniej i bardziej utalentowane. Systematyczna praca sprawia, że występ
wokalistów zawsze jest atrakcyjny.
Ciekawymi koncertami udowadnia,
że każdy może śpiewać… Akcję plastyczną z dziećmi głównie w wieku
od 2 do 5 lat prowadził samorodny
talent plastyczny (malarz, rzeźbiarz
i rysownik) Marek Krakowski, wyświetlając efekty tej pracy na ekranie.
Praca artystów i instruktorów nagrodzona została gromkimi brawami!
W tym roku Szkoła Muzyczna w
Niwiskich, stały partner naszego wydarzenia, wespół z czterema kobietami i małą dziewczynką przygotowała
blok muzyczno- charytatywny, promujący akcję ,,Uśmiech od Mikołaja z Nieba”. Pomysłodawczyniami
akcji są cztery kobiety, które po raz
drugi postanowiły zebrać środki na
spełnienie mikołajkowych marzeń
najmłodszych z biedniejszych rodzin.
W tej edycji dzieci typują sołtysi z
poszczególnych miejscowości. Organizatorki z pasją i emocjonalnie,
pięknie opowiedziały o swoim pomyśle, który realizują po raz drugi.
Są to: Monika Ślęzak, Joanna Procak,
Malwina Błąd, Agnieszka Lasota z
córeczką Hanią. Dwie ostatnie zaśpiewały specjalnie na potrzeby akcji
skomponowany przez Sarah Britton z
Alaski utwór muzyczny. Towarzyszyli jej nauczyciele szkoły muzycznej
z Niwisk, wszyscy z Kolbuszowej,

dyrektor Dorota Wilk (flet), Wojciech
Front (kontrabas), Tomasz Blicharz
(pianino) oraz uczeń perkusista
Maksymilian Wilk. Inicjatorkom,
wszystkim darczyńcom, muzykom
(nauczycielom i uczniom) wciągniętym w akcję należą się gorące brawa! Rozpoczynając koncert szkoły,
w którym wzięli udział uczniowie,
świetnie zapowiadający się instrumentaliści. Dyrektor szkoły, jak zwykle bardzo kompetentnie poprowadziła tą niezwykłą mikołajową lekcję
umuzykalniającą. Probierzem zainteresowania były malujące pod sceną
najmniejsze maluchy, które przestały
,,brykać” i zaczęły z zainteresowaniem słychać muzyki. ,,Muzyczne sanie świętego Mikołaja”
to wydarzenie, które od samego
początku (bardzo chętnie wręcz
z entuzjazmem), uświetniają muzycy
ze szkoły muzycznej w Niwiskach,
za co Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej jest im niezwykle wdzięczny!

Osobą, która jest również niezbędna
do jazdy w muzycznych saniach jest
Tomasz Łępa, dziennikarz Radia
Leliwa z Mielca. Prowadzi on imprezę i wciela się w rolę świętego,
nie ma on wypasionej mikołajowej
bryki, zasilanej wysoko oktanowymi
reniferami. Nie ma też wystylizowanego markowego stroju, niczym od
renomowanego projektanta. Nawet
nie miał lagi, którą w ostatniej chwili
wystrugał mu zdolny rzeźbiarz Marek Krakowski. Ma natomiast olbrzymie ,,serducho” do dzieciaków, co
widać, słychać i czuć. Z wiadomych
względów na imprezę mogliśmy
wpuścić ograniczoną ilość widzów,
wszystkim obecnym jesteśmy bardzo
wdzięczni za przestrzeganie zaleceń
sanitarnych. Dla pozostałych zorganizowaliśmy profesjonalną transmisję internetową, ciągle dostępną
na stronie organizatora Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej.

przegląd KOLBUSZOWSKI

24

Nr 340

Działania wspierające Seniorów w Gminie
Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa w odpowiedzi na zdiagnozowany na przestrzeni ostatnich lat wzrost liczby Seniorów na terenie tut. gminy (w
2019 r. - 5 175, 2020 r. - 5 261, 2021 r. - 5 293 osób powyżej 60 r.ż. - dane z UM Kolbuszowa), aktywnie podejmuje działania wspierające Seniorów, służące polepszeniu ich sytuacji, nastawione na zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Na przestrzeni ostatnich lat, działania skoncentrowano m.in. na rozwoju infrastruktury społecznej,
poprzez tworzenie miejsc dla Seniorów, gdzie do
dyspozycji jest wykwalifikowana kadra, zapewniająca nie tylko opiekę, wparcie i pomoc, ale
również organizująca twórczo czas wolny, gdzie
można wspólnie spotykać się, spożywać posiłki,
podejmować aktywność ruchową i relaksować się.

Jednym z takich miejsc jest Dzienny Dom „Senior+” w Hucie Przedborskiej, który powstał w
2017 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020.
W Dziennym Domu „Senior+” można korzystać
z: sali spotkań, sali do ćwiczeń, pokoju do odpo-

czynku, pomieszczenia klubowego z biblioteczką
i prasą, wyposażonego w sprzęt RTV, komputera
z dostępem do internetu. Ponadto w budynku znajdują się: pokój pielęgniarski, pomieszczenia administracyjne, socjalne i sanitarne przystosowane dla
osób z niepełnosprawnościami.

Zajęcia aktywności ruchowej

Terapia zajęciowa

Zajęcia edukacyjne

Działania aktywizacji społecznej

Usługi socjalne

- kinezyterapia
- gimnastyka indywidualna
i grupowa
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia sportowo - rekreacyjne

- arteterapia – malowanie,
wyklejanie, rysowanie, zdobienie, dekorowanie
- muzykoterapia – zabawy
przy muzyce, nauka tekstów
wierszy i piosenek oraz ich
wspólne śpiewanie
- bilbioterapia – lektura
książek i czasopism
- ergoterpaia – szycie, wyplatanie, robótki na drutach

- pogadanki
i spotkania tematyczne
- warsztaty wspomagające
pamięć
i koncentrację
- warsztaty rozwijające zainteresowania uczestników

- spotkania
i imprezy towarzyskie
- uroczystości okolicznościowe
- zajęcia kulturalno – oświatowe
- zajęcia relaksacyjne

- dwa posiłki,
w tym jeden gorący

W Dziennym Domu „Senior+” oferowany jest
szeroki zakres usług:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
godzinach od 8.00 do 16.00.
Na bieżąco funkcjonowaniem ośrodka wsparcia
oraz kierowaniem do Dziennego Domu „Senior+”
w Hucie Przedborskiej zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Nabór osób zainteresowanych udziałem w
zajęciach w Dziennym Domu „Senior+” w Hucie
Przedborskiej jest ciągły.

Kierowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w
Hucie Przedborskiej następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego
elementem jest wywiad środowiskowy. Przyznanie
miejsca w ośrodku wsparcia odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej (art. 106 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej). Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu „Senior+” zapraszamy
do kontaktu z pracownikami:
Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz ze środków
gminy Kolbuszowa.

- pomoc
w codziennym funkcjonowaniu
i radzeniu sobie
z podstawowymi czynnościami,
w tym
w utrzymaniu higieny

Huta Przedborska 26
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 747 90 96
e-mail: seniorplus@mgops.kolbuszowa.pl
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-16.00
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 133
www.mgops.kolbuszowa.pl
e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl
godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
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Kolejnym miejscem, gdzie Seniorzy z terenu
gminy Kolbuszowa będą mogli spędzać czas
jest nowo tworzony budynek Dziennego Domu
Pobytu Seniora w Kolbuszowej powstający w
ramach rewitalizacji miasta. Budynek mieści się
w okolicy Kościoła pw. Wszystkich Świętych i
budynku plebani.
Planowane otwarcie placówki nastąpi w marcu
2022 r. Już teraz do końca stycznia 2022 r. trwa
rekrutacja osób zainteresowanych po 60 roku życia
do udziału w zajęciach „Dziennego Domu Pobytu
Seniora” w Kolbuszowej. Rekrutację prowadzi
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej.
Wszystkich zainteresowanych seniorów zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych
(przyp. do 31.01.2022 r.), które można pobrać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
lub ze stron internetowych Gminy Kolbuszowa,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej /za-

kładka Dzienny Dom Pobytu Seniora/ lub Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do kontaktu z pracownikami socjalnymi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej pod numerem tel. 17 2271 133, którzy
udzielą więcej informacji, a w razie potrzeby pomogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne.
W nowopowstającej placówce wsparcia dziennego zostanie zapewnionych 30 miejsc, w którym
będą realizowane usługi w zakresie aktywności
ruchowej, edukacyjnej i opiekuńczej. Stałą opiekę
oraz ćwiczenia rehabilitacyjne, będzie prowadziła
specjalistyczna kadra.
Obiekt będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie.
Uczestnicy będą mieli zapewniony dowóz, wyżywienie (śniadanie oraz dwudaniowe obiady).
Budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowa-
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ny do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. 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.
Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym
Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej zapraszamy
do kontaktu z pracownikami socjalnymi:
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 133
www.mgops.kolbuszowa.pl
e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl
godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora” jest realizowany przez Gminę Kolbuszowa w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w
Mielcu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych oraz z budżetu Państwa.

Przekazanie umundurowania specjalnego
dla druhów OSP w Kupnie

W środę, 22 grudnia 2021 r. Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Komendant
Gminny Związku OSP Tadeusz Serafin przekazali druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupnie profesjonalne wyposażenie w
postaci odzieży ochronnej niezbędnej w codziennej pracy strażaka.
Druhowie otrzymali 7 kompletów
ubrań specjalnych (kurtka ciężka i
spodnie) o wartości 22 386 tys. zł.
Odzież została dofinansowana w
kwocie 20 000 zł przez Fundusz
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Burmistrz Jan Zuba podziękował
Panu Posłowi za zaangażowanie w
pozyskanie środków oraz prosił o
przekazanie podziękowań za udzie-

lone wsparcie Panu Ministrowi Marcinowi Warchołowi.
Na spotkaniu doceniono wymagającą
pracę strażaków oraz trudy z jakimi
mierzą się na co dzień. Na uznanie
zasługuje fakt, że druhowie z OSP
Kupno wsparli akcję charytatywną
dla Emilki Wilk oddając na rzecz
zbiórki pieniężnej swoje ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 2300 zł.
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„Laboratoria Przyszłości” w szkołach
Gminy Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa otrzymała 732 000 zł w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Laboratoria Przyszłości”. Pozyskane wsparcie finansowe skierowane jest do szkół i ma na celu wyposażenie placówek w sprzęt techniczny niezbędny do
rozwoju umiejętności praktycznych oraz rozwoju kompetencji kreatywnych wśród uczniów. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu
szkoły podstawowe w naszej gminie zostaną wyposażone w taki sprzęt, jak:

· drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami,
slicerami, ploterami etc.),
· mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
· sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich
osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.),
· stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
· wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne.
Wsparcie finansowe przyznano w zależności od
liczby uczniów w szkole.

Nazwa szkoły / placówki

Kwota (zł.)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOMATKOWIE

30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BUKOWCU

30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. JÓZEFA BATOREGO W WERYNI

60 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANDRZEJA JADACHA W ZARĘBKACH

30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLBU155 400
SZOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
186 600
W KOLBUSZOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KUPNIE

60 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIDEŁCE

60 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANKA ZAWISZY W PRZEDBORZU

30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W KOLBUSZOWEJ
60 000
GÓRNEJ

Mecz Noworoczny

W pierwszy dzień stycznia na stadionie sportowym przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej rozegrany został Noworoczny Mecz o
Puchar Burmistrza Kolbuszowej.
Kilka minut po godz. 12 rozpoczęło się spotkanie
pomiędzy MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna, a
drużyną KKS Kolbuszowianka Kolbuszowa. W
wyrównanym i emocjonującym meczu spotkanie
zakończyło się remisem 0:0. O wygranej zadecydowały rzuty karne, które wygrał zespół z Kolbuszowej Dolnej wynikiem 4:2.

Bramki dla „Sokoła” zdobyli, Jakub Mokrzycki,
Bartłomiej Szalony, Jakub Skowroński, Andrzej
Skowron, natomiast dla „Kolbuszowianki” Kazimierz Wiącek oraz Tomasz Warzocha.
Puchar dla zwycięzców oraz statuetkę dla strzelca
I bramki w 2022 roku wręczyli Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP oraz Marek Gil zastępca

Burmistrza Kolbuszowej. Tradycyjnie statuetka
ufundowana została przez posła Zbigniewa Chmielowca.
Mecz, który już na stałe wpisał się w kalendarz
imprez sportowych był również okazją do złożenia
noworocznych życzeń.
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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!!!

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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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 340

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
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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

M ul. Handlowa 5 (obok Budmax)
36-100 Kolbuszowa
Z 609 993 946
E biuro@axon-el.com
D www.axon-el.com
Axon Electric jest hurtownią dla
profesjonalistów. Nasze wieloletnie
doświadczenie, zdobyta wiedza, indywidualne
podejście do klienta sprawia, że pomożemy
w wyborze produktów oraz w rozwiązaniu
niejednego problemu.

Sprzedaż
hurtowa

Sprzedaż
detaliczna

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

Nr 340
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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

