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r 80. ROCZNICA POWSTANIA
ARMII KRAJOWEJ
cd. czytaj na str. 8

r MAMY WOLONTARIUSZA
POWIATU 2021 ROKU!
cd. czytaj na str. 15

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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Nowoczesne centrum przesiadkowe
w Kolbuszowej

Prace związane z przebudową dworca w Kolbuszowej dobiegły końca. Obecnie prowadzone są procedury związane z odbiorem
robót i oddaniem inwestycji do użytku. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia br.
Budynek dworca i teren wokół niego zmienił się nie do poznania. Wykonane
zostało zadaszenie nad placem manewrowym i przystankami autobusowymi.
W wyniku realizacji inwestycji zmienił się układ i przeznaczenie pomieszczeń
obiektu. Przestrzeń stała się bardziej funkcjonalna i dostosowana do potrzeb
pasażerów (budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, podróżnych z dziećmi i osób starszych).
W gruntownie zmodernizowanym dworcu będą: poczekalnia krótko i długoterminowa, kącik zabaw dla dzieci i pokój dla matki z dzieckiem, zaplecze
sanitarne, pomieszczenie na minibar, świetlica dla młodzieży z punktem
bibliotecznym oraz pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej,
Centrum Monitoringu, Straży Miejskiej, Działu Świadczeń Rodzinnych
MGOPS, biura podróży, a także pomieszczenia przeznaczone pod działalność
stowarzyszeń i pokój wypoczynku dla kierowców z dostępem do zaplecza
kuchennego.
Wartość inwestycji wynosi ok. 6,5 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach dofinansowania ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest
realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego
w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie
Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich
otoczenia” jest realizowany w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.0018-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.
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MUZYKA PEŁNA NADZIEI

Onegdaj plebani dwóch parafii z Lipnicy i Kolbuszowej z wikarym Dominikiem Leniartem, dyrektorką parafialnych chórów Sylwią Marią Rauch, wpadli na kapitalny pomysł, że można wspólnie pokolędować.
Najlepiej pod koniec okresu kończącego radosny, pełen nadziei
okres Świąt Bożego Narodzenia.
To onegdaj to Anno Domini 2016,
pomysł chwycił i z występu dwóch
zespołów koncert urósł do małego
przeglądu osiągnięć grup muzycznych działających przy parafiach.
Z otwartą formułą angażujących
i innych artystów, mających twórcze
podejście do wykonywania przepięknego niezwykle bogatego repertuaru
świątecznego. W tym roku mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć
rekordową ilość, bo aż dziewięć
podmiotów wykonawczych. Na początek wymienić można dwie grupy
z Kolbuszowej (parafia św. Brata
Alberta) i z Lipnicy (parafia Matki Bożej Pocieszenia Wiernych),
które są z nami od początku (czyli już siódmy raz) i które prowadzi
dyrygentka Rauch. We ,,Wspólnym
Kolędowaniu 2022” (niedziela 23
stycznia), debiutował uroczy nowy
wokalno-instrumentalny zespół
prowadzony przez Ryszarda Kurdę
z parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych z Kolbuszowej Górnej.
Ks. Proboszcz Stanisław Krasoń
w swojej parafii doskonale organizuje do udziału w liturgii dzieci
i młodzież. Debiut młodego, nowego, zespołu uznać można za bardzo
udany. Następnie scenę swoją osobowością wypełniła mała wokalistka
robiąca już karierę koncertową Natalia Kubiś-Mroszczyk. Utwory świąteczne w jej wykonaniu zadziwiają
profesjonalną aranżacją. Wokalistka
posiada ponadprzeciętne zdolności
śpiewacze i ciekawie brzmiący głos.
Po nich wystąpiło studio wokalne
organizatora, prowadzone przez
Katarzynę Liszcz-Starzec, mocno

zdziesiątkowane przez kwarantannę.
Podobnie jak stały bywalec kolędowania, Schola z parafii w Zarębkach
prowadzone przez ks. Proboszcza
Marka Prajsnara, wiecznie poszukującego współczesnego repertuaru
dla swojego zespołu. Obydwie grupy
przysłowiowo ,,dały radę”. Wsparte
przez swoich opiekunów i księdza
z gitarą, któremu pomagał na heligonce Michał Stochel i instruktor
Katarzy. Po raz drugi mieliśmy okazję gościć sympatyczną młodzież
z parafii św. Bartłomieja w Majdanie
Królewskim. Wokalistów wzmocnili
instrumentaliści, co zawsze wzbogaca tego rodzaju koncerty. Używając
języka dominującej na przeglądzie
młodzieży ,,cool, spoko, super”,
bardzo dobrze, dużo, dużo lepiej niż
poprzednio, choć poprzednio też im
wyszło (2021). Kolędnicy z Kosów
to następna pięknie debiutująca grupa
pod opieką proboszcza Stanisława
Orszaka. Zgłosili się bardzo dobrze
przygotowani, rzutem na taśmę dosłownie w ostatniej chwili. Sikorki
księdza proboszcza dr Piotra Setlaka
wystąpiły z gitarzystą i wiolonczelistką. Dziewczęta lubią do nas przyjeżdżać, przez co jest nam ogromnie miło - bardzo przez te siedem
lat wyrosły. Organizator jest pełen
podziwu dla ich księdza motywatora, miłych rodziców i prowadzącej
zespół za efekty pracy kulturalnej,
która uzupełnia wydatnie życie kulturalne miejscowości (oni też dali
radę mimo pandemicznej selekcji).
Po raz pierwszy kolędy i pastorałki
zagrała i zaśpiewała grupa z Zespołu Szkół w Weryni, którą na dobre
tory muzyczne od niedawna kieruje
ks. Wikary Mariusz Uryniak. Zespół
prezentuje wysoki poziom wokalny

(niezwykle ciekawe głosy), nieźli
instrumentaliści, niestandardowe
aranżacje. Ks. Mariusz znany jest
w Kolbuszowej z koncertu zespołu
księży i kleryków, który miał miejsce
blisko dekadę temu w kościele św.
Brata Alberta, jest wszechstronnie
uzdolniony. Na koniec usłyszeliśmy
Chór z parafii pw. Św. Brata Alberta
pod batutą Sylwii Rauch w bardzo
dobrym wykonaniu tradycyjnych
utworów świątecznych. Wycięty nieco przez dominującą ostatnio chorobę włożył dużo wysiłku, żeby wyszło
i wyszło ku zadowoleniu chórzystów
i dyrygenta. Wydarzenie z wrodzoną
lekkością i naturalnością poprowa-

dziła obdarzona pięknym głosem
Izabela Karkut, organistka z parafii
księdza Jana Pępka.
Organizator gorąco dziękuje
wszystkim, którzy tak pięknie zaangażowali się w organizację ,,Wspólnego Kolędowania A. D. 2022”.
Duchownym, prowadzącym zespoły
a przede wszystkim tej blisko stu osobowej grupie artystów. Z Waszych
serdecznych występów, emanuje nadzieja na lepszy świat, któremu co
rok patronuje pamięć o narodzeniu
Chrystusa i wspaniała wytworzona
w związku z tym wydarzeniem na
całym świecie kultura.
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POZYTYWNY SZAŁ CIAŁ
Pozytywnie Skopani ze Skopania to grupa
teatralna, którą mieliśmy przyjemność po raz
trzeci gościć na deskach sceny kolbuszowskiego Domu Kultury. Tym razem zespół, który ze
względu na poziom gry aktorskiej trudno nazwać
amatorskim, wystąpił z najnowszym spektaklem pod tytułem ,,Szał ciał”. Będącym zgrabną
kompilacją częstego motywu, męsko-damskiej
zamiany ciał. Ta zamiana jest pretekstem do
prezentacji wielu wątków obyczajowych. Przenosimy się w hiszpańskie klimaty do miasteczka San Miguel w Andaluzji. Główne postacie
stworzonej przez Wojciecha Gwoździowskiego
i jego grupę komedii, to turysta (zagrany przez
niego) Marcello Nowak podróżujący z żoną Różą
i młoda artystka Karolina (Sofija) zagrana przez
Dorotę Witas. Trupie ze Skopania brakuje dobrych
zabawnych sztuk obyczajowych, dlatego sami
podjęli udaną lecz niełatwą, karkołomną próbę
stworzenia obyczajowego scenariusza. Wszystkie
postacie są bardzo zabawne, dobrze dopasowane
do ról, tragikomiczny Marcello, lekko zagubiona
Róża (Agata Dobrowolska). Z talentem odgrywający niezdecydowanie płciowe, narzeczony Sofiji,
(Mateusz Załuska) czy prezentujący hiszpański
temperament i optymizm skąpanej w słońcu krainy,
hotelarz Pablo (Paweł Dobrowolski). Teatr zaan-

gażował do roli tajemniczego Alonso, mechanika
samochodowego, uziemiającego w hotelu turystów (któremu ciągle brakuje paska klinowego)
jednego z widzów, (którego teść notabene jest
niezłym mechanikiem). Publiczność zdystansowana i odpowiedzialna świetnie się bawiła przez cały
spektakl. Pomysłowa scenografia, przemyślana gra

Panu

świateł, efekty i muzyka, dopełniły spontaniczny,
autentyczny popis grupy (finał ośmiu miesięcy
prób aktorskich). Pozytywni teatralnie, niezwykle
pozytywnie oddziałali w ten pozytywny wieczór (5
lutego 2022 roku) na zawsze niezwykle pozytywnie nastawioną do teatru ze Skopania publiczność.

Panu

Januszowi Stąporowi

Kazimierzowi Samojednemu

Wieloletniemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowalnego w Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Wieloletniemu Zastępcy Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolbuszowa
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

ŻONY

ŻONY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Przekaż 1% podatku organizacji lub osobie
potrzebującej z Gminy Kolbuszowa

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Jest to czas kiedy możemy przekazać 1% swojego podatku dochodowego
na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego lub osoby będącej w potrzebie. Wystarczy przy wypełnianiu zeznania podatkowego wpisać odpowiedni numer KRS oraz określić cel szczegółowy.
W ten sposób sami możemy decydować jak nasze
pieniądze z podatku będą wykorzystane. Nawet
niewielkie kwoty dla wielu organizacji działających w różnych obszarach i dziedzinach życia są
znaczącą formą pomocy.
Jeżeli są organizacje lub osoby potrzebujące
z Gminy Kolbuszowa, które chciałby umieścić
w dedykowanej zakładce na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego (www.kolbuszowa.pl), informację o możliwości przekazania im 1% podatku,
to prosimy o kontakt na adres e-mail: promocja@
ekolbuszowa.pl.
Na naszą pomoc liczą:
· Emilia Wilk - numer KRS: 0000396361, cel
szczegółowy: 0148627 Emilia (Fundacja SIEPOMAGA)
· Julia Gola - numer KRS: 0000140007, cel
szczegółowy: „Dla Julii Gola” (Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie)
· Oliwia Kret - numer KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 39214 Kret Oliwia (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)

Panu
Wojciechowi Wróblowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składa:
Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

· Julia Zygo - numer KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 17241 Zygo Julia (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)
· Jakub Żądło - numer KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 36632 Żądło Jakub (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)
· Szymon Micek - numer KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 29520 Micek Szymon (Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)
· Stanisław Marek - numer KRS: 0000037904,
cel szczegółowy: 36858 Marek Stanisław (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)
· Jakub Wróbel - numer KRS: 0000055578, cel
szczegółowy: zdrowie Jakub Wróbel (Fundacja na
Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy)
· Kamil Cygan - numer KRS: 0000055578, cel
szczegółowy: Kamil Cygan (Fundacja na Rzecz
Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy)
· Zuzia Brudek - numer KRS: 0000270809, cel
szczegółowy: Brudek 13740 (Fundacja Avalon)
· Wo j c i e c h O p a l i ń s k i - n u m e r K R S :
0000037904, cel szczegółowy:14100 Opaliński

Wojciech (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)
Organizacje Pożytku Publicznego:
· Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”
w Kolbuszowej- KRS: 0000214559
· Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M
Goslara w Kolbuszowej- KRS: 0000109497
· Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”- KRS: 0000135556, cel
szczegółowy: szkolenie dzieci
· UKS Fregata Kolbuszowa- KRS 0000457030,
cel szczegółowy: UKS Fregata Kolbuszowa 254
(Fundacja Sportowcy Dzieciom)
· Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej DolnejKRS: 0000270261, cel szczegółowy: Stowarzyszenie Iskierka 9189 ( Fundacja Studencka „MłodziMłodym”)
· F u n d a c j a „ Wa r t o Wi e r z y ć ” - K R S :
0000466471

Panu

Panu

Stanisławowi Zuberowi

Grzegorzowi Dzimierze

Wieloletniemu Skarbnikowi Gminy
Kolbuszowa
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Komendantowi Straży Miejskiej
w Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY

TATY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Emilka walczy o operację serca
Mieszkańcy gminy i powiatu oraz lokalni przedsiębiorcy i instytucje z dużym zaangażowaniem
włączają się w akcje charytatywne organizowane
dla 7-miesięcznej Emilki Wilk, której mama pochodzi z Kupna. Dziewczynka ma ciężką wadę
serca, a jej jedyną szansą na przeżycie jest kosztowna operacja w Stanford w USA, która musi
zostać wykonana w ciągu najbliższych miesięcy.
Kwota do zebrania jest ogromna- ponad 7 mln zł.
Chociaż zbiórka cały czas idzie do przodu, to na
ten moment wciąż brakuje prawie 4 mln zł, a czasu
jest już bardzo mało.
Ostatnie wydarzenie charytatywne, które miało miejsce na terenie gminy w sobotę, 5 lutego
w Szkole Podstawowej nr 1 zakończyło się sukcesem. Organizatorzy poinformowali, że na rzecz
dziewczynki udało się zebrać łącznie ponad 19
tys. zł. Dla uczestników imprezy przygotowano
wiele atrakcji. Były występy sportowe, taneczne
oraz muzyczne z udziałem znanych osób. Przeprowadzono licytacje charytatywne i loterie fantową.
Na targu można było zakupić książki, gry, puzzle,
maskotki i inne atrakcyjne przedmioty, a przed
budynkiem szkoły była strefa gastronomiczna.
Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych
i muzycznych, a czas umilały im żywe maskotki:
Niluś i Kolbusia. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie, a przy okazji wesprzeć
akcję charytatywną.
Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w tego typu wydarzeniach.
Pomóc można na wiele sposobów:
• bezpośrednio na stronie: www.siepomaga.pl/
emilkowe-serce
• przekazując 1 % swojego podatku podczas
składania rocznego zeznania podatkowego:
numer KRS: 0000396361, cel szczegółowy:
0148627 Emilia (Fundacja SIEPOMAGA)
• wysyłając SMS na numer 72365 o treści
0148627. Koszt 2,46 zł (w tym VAT; sieci
heyah, Orange, T-mobile, Plus, Play)
• wpłacając dowolną kwotę przelewem tradycyjnym:

fot. Kuba Kluz

Fundacja Siepomaga, Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań
Numer rachunku: 35 2490 1028 3587 1000 0014 8627, Tytułem: Darowizna Emilia Wilk
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Wystawa o historii
kolbuszowskiej kolei

Pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kolbuszowej przygotowali wystawę o historii kolbuszowskiej
kolei pn. „Kolbuszowa na żelaznej drodze (1871-2021). 150 lat
zmagań o szyny”.

Wystawę będzie można obejrzeć na placu przed budynkiem Oddziału
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP przy ul. Piekarskiej 17 w Kolbuszowej. Wystawa będzie dostępna od marca 2022 r.

80-lecie powstania Armii Krajowej

W powiecie kolbuszowskim, w poniedziałek (14 lutego), uczczono 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.
Armia Krajowa to największa podziemna armia walczącej Europy, która podczas II wojny światowej dzielnie walczyła z okupantem niemieckim i sowieckim. Hołd wszystkim
poległym oraz walczącym w obronie
Ojczyzny złożyli w poniedziałek (14

lutego): Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef
Kardyś oraz Burmistrz Gminy Kolbuszowa Jan Zuba, składając kwiaty
i zapalając znicze przy pomniku poświęconym „Żołnierzom i bohaterom

walczącym i poległym za wolność
i suwerenność Ojczyzny”.
Korzenie AK sięgają powstałej
w nocy z 26 na 27 września 1939
r. Służby Zwycięstwu Polski przekształconej kilka miesięcy później
w Związek Walki Zbrojnej, a na-

stępnie 14 lutego 1942 r. w Armię
Krajową. Liczba zaprzysiężonych
żołnierzy AK wynosiła na początku
1942 roku ok. 100 tys., zaś w lecie
1944 roku już ok. 380 tys., w tym:
ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów.
Opr. B. Żarkowska
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Wspomnienia pułkownika Marcina Kusa - cz. I

Marcin Kus pochodzi z miejscowości Mazury (gmina Raniżów). Gdy wybuchła II wojna światowa miał tylko 18 lat. Jego
wspomnienia z tamtych czasów zachowały się do dzisiaj.
Pułkownik Marcin Kus urodził się
1921 r. w Mazurach jako najstarsze dziecko Tomasza i Zofii Kus
z domu Sączawa. W czerwcu 1939
r. ukończył gimnazjum w Rzeszowie, uzyskując tzw. „małą maturę”
i dostając się do Liceum Pedagogicznego. Niestety we wrześniu 1939 r.
wybuchła wojna. Jako młody chłopak wstąpił do Armii Krajowej, by
walczyć z okupantem. Był odpowiedzialny za sprawne działanie kanału
łączności akowskiego podziemia na
odcinkach Mazury-Raniżów, Mazury-Nienadówka i Mazury-Sokołów
Małopolski. Ósmego stycznia 1945 r.
dostał kartę mobilizacyjną do Wojska
Polskiego i wysłany do Oficerskiej
Szkoły Piechoty w Przemyślu.
W ubiegłym roku płk Marcin Kus
obchodził setne urodziny. Dzisiaj
mieszka w Olsztynie. W Mazurach
została jego rodzina. Pan Marcin
swoje wspomnienia z czasów II
wojny światowej skrupulatnie spisał
w kilku tomach. Część z nich publikujemy poniżej.
„O wojnie z Niemcami mówi się coraz głośniej już od wczesnej wiosny
1939 roku. Hitler – Fuhrer III Rzeszy
stawia żądania terytorialne względem
naszego kraju. Dotychczas jego żądania spełniały się. Najpierw wkroczył
wojskiem do Zagłębia Saary. Złamał traktat wersalski rozbudowując
siły zbrojne na niespotykaną skalę.
Pogwałcił demilitaryzację Nadrenii.
Anektował Sudety od Czechosłowacji zamieszkałe przez Niemców
oraz całej Austrii. Wreszcie dokonał,
za oficjalną zgodą państw Europy
Zachodniej w Monachium, zaboru
Czech i Moraw, godząc się na powstanie przychylnej mu Republiki
Słowackiej. Wiosną 1939 r. zajął litewską Kłajpedę, wielki port morski
u ujścia Niemna. Od Polski zażądał
eksterytorialnej linii kolejowej i drogi przez Pomorze do Prus Wschodnich – czyli ”korytarza”. Rząd Polski odpowiedział ostro „nie”. Żądał
również zniesienia statusu Wolnego
Miasta Gdańska i przyłączenia go do
Rzeszy. Polska zaczęła przygotowywać się do obrony. Wiosną ogłoszono
częściową mobilizację. Rozwinięto
do pełnych stanów niektóre jednostki
wojskowe. Dokonywano dyslokacji

jednostek na granicy z Niemcami.
Urządzano linie i pasy obronne.
Kopano okopy i budowano bunkry
w miejscach strategicznych. Organizowano dowództwo armii i stanowiska dowodzenia.
Przeszły dość spokojnie żniwa.
Wzrosła częstotliwość incydentów
na granicach z Rzeszą. Kończą się
moje wakacje. Zaczynam się pakować na wyjazd do Rzeszowa,
do Liceum Pedagogicznego, gdzie
zostałem przyjęty na dalszą naukę
przed wakacjami. W ostatnich dniach
sierpnia Niemcy koncentrują swoje
siły zbrojne wzdłuż granicy z Polską.
Nasz rząd ogłasza mobilizację powszechną, przerywa ją na dobę i prowadzi dalej, co powoduje znaczny
bałagan w planach mobilizacyjnych.
Rezerwiści masowo idą do koszar.
Powołuje się do wojska również konie i wozy wiejskie. Pamiętam, był to
piątek, kiedy rano ojciec wysłał mnie
z wozem i koniem do wsi Trzeboś,
gdzie komisja wojskowa dokonywała
poboru transportu konnego dla potrzeb wojny. Na pastwisku wiejskim
był duży spęd z okolicznych wiosek.
Dzień jest pochmurny, chwilami mży
deszcz. Czekam na swoją kolej. Byłem spokojny, że nic mi nie zabiorą,
bo kobyła miała małego źrebaka,
a wóz był w nienajlepszym stanie
technicznym. Praca na punkcie poboru trwa od 7.00. Koło godziny 9.00
słychać w oddali detonacje, słychać
też warkot samolotów. Nic jednak
nie widać, bo pułap chmur niski.
Chłopi na wozach dyskutują. Pewnie gdzieś blisko wojsko prowadzi
manewry. Była już chyba godzina
10.00, gdy przyjeżdża do komisji na
motocyklu jakiś wojskowy. Komisja
przerwała pracę. Porozmawiali między sobą i ogłaszają nam zebranym,
że rozpoczęła się wojna z Niemcami
dziś o godzinie 4.45 rano, że detonacje, które słyszeliśmy to bomby,
jakie spadły w Rzeszowie na węzeł
kolejowy i na miasto, że samoloty,
które słyszeliśmy to niemieckie, że
Hitler uderzył ze wszystkich stron,
z zachodu, z południa i północy na
nasz kraj bez wypowiedzenia wojny,
że nasze wojsko broni się bohatersko przed nawałą. Było to 1 września
1939 roku, w piątek. Pierwsza wia-

domość o wybuchu wojny. Polecono nam opuścić otwarte pastwisko
i skryć się z wozami na chłopskie
podwórka, dla zamaskowania swej
obecności. Komisja też przeniosła się
pod osłonę drzew i pracowała dalej.
Około godziny 15.00 sprawdzono
mój wóz i zaprzęg. Jak przewidywałem, nic mi nie zabrano i udałem
się w drogę powrotną do Mazurów.
W Sokołowie zaobserwowałem
wzmożony ruch w sklepach. Ludzie
kupowali przede wszystkim artykuły
pierwszej potrzeby. Wnet znalazłem
się w domu. Tam rodzina wiedziała
już o wybuchu wojny. Mam być jutro
w Rzeszowie, bo licea rozpoczynają
naukę. Trzeba się zbierać do autobusu, do Raniżowa. Jednak niebawem
jeden z kolegów gimnazjalistów –
Staszek Sondej daje mi znać, że był
w radiu komunikat, by jutro do szkół
się nie zgłaszać, bo na razie budynki
zajęte przez wojsko, że nauka zacznie
się dopiero za kilka dni, ze względu
na wybuch wojny.
Na drugi dzień ojciec źle się poczuł.
Matka wysupłała jakieś pieniądze
i mówi, by udać się do Sokołowa
i kupić za wszystko soli, zapałek, mydła i bańkę nafty. Widzę, że wszyscy
sąsiedzi udają się w tymże kierunku,
w tym samym celu. Pojechałem furmanką. Miałem już trudności z zakupami nakazanymi mi przez matkę. Soli kupiłem 50 kg, zapałek dwa
dziesiątki i bańkę 20-litrową nafty.
Mydła już nie dostałem, wykupiono wcześniej. Kupiłem w to miejsce
skórę na buty, twardą na podeszwy
i miękką na przyszwy i cholewki.
Pieniądze zdążyłem wydać, w sklepach zostały już tylko puste półki.
Ludzie, pamiętając trudności aprowizacyjne w czasie I wojny światowej, wiedzieli co kupować i kupowali. Mieli pełną rację, bo niedaleka
przyszłość pokazała jak trudno było
zdobyć wymienione produkty.
Komunikaty wojenne podają co
dnia o ciężkich walkach, o opuszczaniu poszczególnych miast. Najbliżej od nas radio na słuchawki
było u Sikorzynej „za wsią” i tam
się chodziło po wiadomości. Trwoga opanowała ludzi. Dniem kopaliśmy i kopcowali kartofle. Ojciec
orał rolę pod zasiew żyta. Kalendarz

przyrodniczy nie czekał. Wieczorami
zakopywano w ziemię po obejściach
beczki ze zbożem i odpowiednio je
maskowano. Kto miał z kim, młócił
w stodole świeżo zwiezione plony
i chował. Ubijano większe prosiaki
i zabezpieczano odpowiednio przetwory. Widać było podniecenie, ale
nareszcie panował spokój. Francja
i Anglia wypowiedziały Niemcom
wojnę. Polska nie jest sama. Za parę
dni uderzą od zachodu i z powietrza
na Rzeszę. Jest nadzieja. Komunikaty radiowe są jednak nieubłagane.
Dywizje pancerne Hitlera zajęły już
Śląsk, Kraków, Bydgoszcz, Częstochowę i prą z trzech stron na Warszawę. Oby nasi żołnierze utrzymali się
jeszcze parę dni, nim ruszy ofensywa
sprzymierzonych od zachodu.
Pewnego ranka widzimy, że przez
Mazury na wschód podąża fala uciekinierów z zachodnich prowincji
kraju, ze Śląska i z Krakowa i jego
okolic. Jadą furmankami drogą
przez wieś. Szosa z Raniżowa na
Sokołów pełna. Wszędzie dwa rzędy furmanek, pojedyncze samochody nie mogą się przebić do przodu.
Wszędzie korki. Piesi z tobołkami,
z dziećmi idą ścieżkami polnymi
i leśnymi. Wszyscy zmęczeni i wyczerpani z odparzonymi nogami podążają na wschód. Uciekają przed
nawałą germańską. Wielu jednak ma
już dosyć wędrówki we wrześniowej spiekocie. Rezygnują z dalszej
ucieczki, kładą się pod drzewami,
szukając cienia, wykończeni. Pragną
tylko wody i schronienia, w szopie
lub stodole. Początek września był
suchy i gorący. Słońce jeszcze prażyło, choć już jesiennie. Od tygodnia nie spadła kropla deszczu. Nad
szosą na Sokołów wisi tuman pyłu.
Bez przerwy ciągną już nie uciekinierzy, ale wojsko – polscy żołnierze. Dzień i noc trwa ten exodus na
wschód. Płynie rzeka ludzi i sprzętu.
Idą na Sokołów, idą na Górno, idą też
na Kamień. Ciągną przez Zielonkę,
Mazury, wloką się i przez Turkę –
Posuchy. Idą policjanci i urzędnicy.
Wielu już ma jednak dość uciekania
i zostaje w Mazurach.
cdn.
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Przebudowa pomieszczeń w budynku
przy ul. Piłsudskiego
Zakończyły się prace budowlane na
parterze bloku przy ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej, których celem
była zmiana sposobu użytkowania
znajdujących się tam pomieszczeń
handlowych na pomieszczenia administracyjne. Wyremontowany lokal
przeznaczony zostanie pod użytkowanie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
Zakres robót obejmował rozbiórkę
części przegród budowlanych, przebudowę instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych w tym modernizację:

instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wodno- kanalizacyjnej.
Pomieszczenia zostały wyposażone w instalacje klimatyzacji oraz
wentylacji. Korekcie uległ fragment
elewacji wraz z wymianą stolarki
i ślusarki okiennej oraz drzwiowej.
W pomieszczeniach biurowych zostały wymienione posadzki oraz
okładziny wewnętrzne.
Wartość inwestycji wyniosła ponad
356 tys. zł, a wykonawcą była firma
KrisBud z Domatkowa.

Utrudnienia w ruchu
ul. Kolejowa w Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z realizacją
inwestycji pn.: „Przebudowa sieci
kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej,
Towarowej, Handlowej i Wiktora
w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej” wykonawca robót
planuje rozpoczęcie prac na ul. Kolejowej początkiem marca 2022 r.
Ulica Kolejowa w miejscu wykonywania robót będzie nieprzejezdna.
Wykonawca rozpocznie roboty od

ulicy Rzeszowskiej i wówczas nie
będzie możliwości wjazdu na ulice
Kolejową z tego kierunku. Z uwagi
na fakt, że przedmiotowa ulica jest
ulicą ślepą oraz mając na względzie
bezpieczeństwo oraz potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców przed
rozpoczęciem tych robót wykonana
zostanie droga dojazdowa od strony
ulicy Ruczki, która umożliwi komunikację.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

DOBRA MUZYKA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO
- KONCERT MARTYNY JAKUBOWICZ
W sobotę 12 lutego 2022 roku mieliśmy okazję gościć Martynę Jakubowicz - niezwykle oryginalną, wybitną polską wokalistkę.
Swoim koncertem dostarczyła ona spragnionej jej występu publiczności, mnóstwa artystycznej przyjemności.

Ponad dwa lata temu na naszej scenie
wystąpiła niezwykle energetycznie
fascynująca Grażyna Łobaszewska.
Obydwie wyjątkowo twórcze i oryginalne gwiazdy polskiej muzyki należą do nielicznej już grupy twórców
z dawnych lat, którzy nie odcinają
tylko kuponów od dawnej sławy,
lecz tworzą nadal. Wszystko to mieliśmy okazję zobaczyć w sobotni
wieczór na scenie kolbuszowskiego
Mdeku. Jakubowicz zaprezentowała
blisko 90 minut świetnego koncertu
z wybitnymi instrumentalistami,

wykonała na żywo wiązankę znanych i nowych rockowych z nutką
bluesa i folku utworów. Promując
piosenki z najnowszych płyt zaprezentowała aktualne trendy, którym
hołduje. Wokalistka jest otwarta na
każdą muzykę, również na hip hop
współpracę z raperami można usłyszeć na jej najnowszych nagraniach.
Piosenkarce na scenie towarzyszyli
wybitni instrumentaliści, gitarzyści
Mieczysław Jurecki, Dariusz Bafeltowski, perkusista Grzegorz Kuligowski. Jurecki stwierdził, że ta sala
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mu niestraszna („bo na wszystkich
możliwych salach już grał”). Co
warte podkreślenia na scenie, dawali
z siebie wszystko! Koncert poprzedziła solidna kilkugodzinna próba
zespołu. Publiczność okazała się być
niesamowita, gorąca i entuzjastyczna, czująca bluesa do Martyny i jej
muzyki. Gromko oklaskując zarówno
utwory w klimacie progresywnego
rocka jak i bluesowe, folkowe ballady, nie dawała zejść artystom ze

sceny. Przez cały czas Martyna Jakubowicz i Mieczysław Jurecki prowadzili z publicznością swobodny
lekko kabaretowy dialog. Wyjątkowa
atmosfera towarzyszy wszystkim jej
występom, przychodzący na nie ludzie wiedzą, czego mogą od artystki
oczekiwać. Zawsze jest to bardzo
dobra, autorska muzyka świetnie
wykonana, szacunek dla widza,
mnóstwo dobrej kultury i pozytywnej energii w jednym. Wyjątkowa
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impreza mogła mieć miejsce dzięki
,,Partnerowi wydarzenia sprzyjającemu wyobraźni ZAiKS -owi”.
Dzięki utalentowanym realizatorom
dźwięku i oświetleniowcowi, wszystko było profesjonalnie i z talentem
nagłośnione i oświetlone. Mimo, że
nie brakuje w kolbuszowskim domu
kultury ciekawych wydarzeń, to taki
jak ten czy też koncert Grażyny Łobaszewskiej to swoiste perełki na muzycznym torcie najlepszych z nich.

Polecamy je szczególnie gorąco tym
wszystkim, którzy podejmują często
całkiem ambitne próby artystyczne
w naszym środowisku. Możliwe jest
zwiększenie tych zjawiskowych wydarzeń pod warunkiem, że chociaż
część kosztów publiczność pokryje
z przecież całkiem niedrogich biletów. Dotyczy to zarówno muzyki,
teatru czy kabaretu. Zapraszamy.
Wstąpcie do elitarnego grona kolbuszowskiej publiczności miłośników
prawdziwej, dobrej, ekscytującej
kultury!

później w Związek Walki Zbrojnej,
a następnie 14 lutego 1942 r. na mocy
rozkazu Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych generała Władysława

Sikorskiego w Armię Krajową, która
stała się symbolem oporu i wzorem
dla innych krajów, tworzących własne państwa podziemne.

• 8 sierpnia 2022 r.- Wielki Dzień
Pszczół
• 15 sierpnia 2022 r.- Święto Matki
Boskiej Zielnej, warsztaty układania zielnych bukietów
• 18 września 2022 r.- „Echa i rezonanse...” – koncert

• wybrane soboty od kwietnia do
października „Przy sobocie
o robocie”
Szczegóły dotyczące imprez i zapisów na niektóre wydarzenia będą
na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej: www.muzeumkolbuszowa.pl.

80. rocznica
powstania Armii
Krajowej
W dniu 14 lutego obchodziliśmy 80.
rocznicę przekształcenia Związku
Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Pamiętając o tych wydarzeniach naszej historii na Rynku w Kolbuszowej
oddano hołd dowódcom, żołnierzom
oraz tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski.
Wiązankę kwiatów pod pomnikiem
poświęconym „Żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za
wolność i suwerenność Ojczyzny”

złożyli Zbigniew Chmielowiec Poseł
na Sejm RP, Józef Kardyś Starosta
Kolbuszowski oraz Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej.
Armia Krajowa była największą
podziemną armią walczącej Europy.
To oni podczas II wojny światowej
dzielnie walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim. Korzenie AK
sięgają powstałej w nocy z 26 na 27
września 1939 r. Służby Zwycięstwu
Polski przekształconej kilka miesięcy

Imprezy i wydarzenia
w skansenie

Zachęcamy do zapoznania się
z kalendarzem wydarzeń i imprez
przygotowanym na 2022 rok przez
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W skansenie zaplanowano muzealne lekcje, imprezy plenerowe, warsztaty oraz spotkania
z kulturą i nauką. Część wydarzeń
będzie się odbywała w barokowym
dworze z Brzezin, część w kościele
pw. św. Marka Ewangelisty, jeszcze
inna część – w szkole z Trzebosi.
Większość jednak odbędzie się na
świeżym powietrzu, wśród pól, lasów i łąk skansenowskiej przyrody,
między malowniczymi zagrodami
Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Plan imprez i wydarzeń na 2022 r.:
• 27 marca 2022 r. - „Echa i rezonanse” – koncert fortepianowy
• 10 kwietnia 2022 r.- Niedziela
Palmowa, warsztaty wykonywania palm wielkanocnych
• 24 kwietnia 2022 r.- Odpust na
św. Marka
• 14 maja 2022 r. Noc Muzeów
• 5 czerwca 2022 r.- Prezentacje
Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków
• lipiec–sierpień 2022 r.- Co niedzielę w zagrodzie
• 12 lipca 2022 r.- Otwarcie leśnictwa
• 7 sierpnia 2022 r.- Koń, jaki jest...
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ORKIESTROWY SWING I HOJNOŚĆ DLA EMILKI

W ostatnim koncercie noworocznym bez publiczności, rejestrowanym i odtwarzanym on- line (w dniu 13 lutego 2022 r.) mieliśmy okazję zobaczyć Orkiestrę Dętą Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej z ,,wtopioną” w nią Szkołą Muzyczną I stopnia
z Niwisk wraz z dyrektor Dorotą Wilk. W roli prowadzących orkiestrę debiutowali (na tego rodzaju koncercie) Dariusz Bańka,
pierwszy dyrygent i Kamil Pezda drugi dyrygent, pracujący z orkiestrą ponad pół roku. Młodzi prężni z głowami pełnymi pomysłów
kapelmistrzowie. Twórcy ciekawych aranżacji orkiestrowych, poszukujący indywidualnego brzmienia i charakteru dla kolbuszowskiej orkiestry.
Ze sceny powiało młodością
i świeżością za sprawą orkiestrowej młodzieży, nowego repertuaru
w autorskich aranżach kapelmistrzów, którzy zaangażowali lokalne
talenty solistów i tancerzy. W pięknej aranżacji orkiestrowej usłyszymy nową przebojową kompozycję
,,Motto” Romana Dublańskiego.
Piosenkarz wystąpił z orkiestrą i towarzyszyła mu wyjątkowa wokalistka Sabina Kurek oraz gitarzysta
Przemysław Przywara. Autor słów
i kompozytor Dublański w ostatnim
czasie przeżywa niezwykle twórczy
okres, od ręki pisze słowa i klimatyczną muzykę. Już niedługo usłyszymy próbkę tej twórczości w postaci płyty, którą nagrał z rewelacyjną
formacją ,,Krokodyle”. Na scenie
usłyszeliśmy zawodowy duet operowy, sopranistkę Katarzynę Liszcz-Starzec (również) solo i z tenorem
Tomaszem Furmanem . Wystąpiły
bardzo fajne dziewczęta ze studia
wokalnego sopranistki: Julia Boroń,
Emilia Magda i Julia Kosiorowska. Tancerzy reprezentowały dwie
grupy mażoret ,,Krokodyl Mamba”
i przeurocze małe adeptki debiutantki, ,,Krokodyl Mamba Mini”. Udane
występy to efekt pracy choreograf
Marzeny Płazy. Niespodziewany
vacat uzupełniła gościnnie wszechstronna rzeszowska wokalistka Mariola Niziołek, umożliwiając udaną

prezentację drugiemu dyrygentowi
Kamilowi Peździe. Obdarzona niezwykle ciekawym głosem artystka
pokazała klasę mimo, że na zgranie
się z orkiestrą praktycznie czasu ani
sposobności nie miała. Pezda był też
autorem innowacyjnego pomysłu połączenia Dj Disco Ducka z orkiestrą.
Pomysł chwycił i zdobył uznanie
młodej widowni, warty jest dopracowania i kontynuacji w przyszłości.
Gołym okiem widać i uchem słychać,
że obydwaj dyrygenci wzajemnie się
inspirują i świetnie współpracują nad
tworzeniem nowoczesnej koncepcji
zespołu. Świetnie układa nam się
współpraca z naszą szkołą muzyczną
z Niwisk, w której uczą się kolbuszowskie dzieci i młodzież i pracują
kolbuszowianie z wyjątkową dyrektorką Dorotą Wilk. Rzadko się zdarza
spotkać osobę tak chętnie współpracują i potrafiącą stworzyć wyjątkową
atmosferę życzliwości i współpracy
w środowisku swojej placówki i jej
otoczeniu. Wśród licznych solistów
instrumentalistów wyróżnić można
Tomasza Blicharza syntezator i akordeon, trębacza Wojciecha Fryca czy
klarnecistę Pawła Starca. To pewnie już ostatnie takie nagranie bez
publiczności. Nie zatrzymującą się
w rozwoju orkiestrę z nowymi prowadzącymi mamy nadzieją usłyszeć
za rok na hali w Bytnarze.
Oglądających ten wyjątkowy kon-

cert zachęcamy do gorącego, nie tylko walentynkowego hojnego wsparcia zbiórki na rzecz ratowania serca
Emilki Wilk. Jej i wszystkim, którzy tak wspaniale się zaangażowali
w ratowanie jej życia, dedykując ten

koncert. Wszystkich, którzy jeszcze
zdążą do mocnego licytowanie gitary i wzmacniacza Romana Dublańaskiego, a już niedługo do licytowania
najnowszej i najlepszej, klimatycznej
płyty jego i ,,Krokodyli”.

Szczere wyrazy współczucia

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

RODZINIE i BLISKIM

Rodzinie oraz Bliskim

Śp.

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Bogusława Rychlickiego
wieloletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej

lek. med. Haliny Samojedny

składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego

składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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Nowe przejścia dla pieszych w Kolbuszowej

Na terenie miasta Kolbuszowa zbudowane zostały nowe przejścia dla pieszych zlokalizowane w obrębie ulic: Grunwaldzkiej,
Narutowicza, Krakowskiej oraz dwa przejścia w obrębie ul. Krzaklewskiego.
Przejście dla pieszych zlokalizowane
w pasie drogowym ul. Narutowicza
wykonane zostało w poziomie jezdni
i wyposażone jest w system oznakowania aktywnego informującego
kierowcę o osobie znajdującej się
przy przejściu. Zamontowane zostały
tam punktowe elementy odblaskowe
oraz lampy wczesnego ostrzegania.
Przejście dla pieszych znajdujące się
na ul. Krakowskiej oraz na ul. Krzaklewskiego (przy skrzyżowaniu z ul.
Grunwaldzką) zlokalizowane są na
progu zwalniającym płytowym. Natomiast przejścia dla pieszych na ul.
Grunwaldzkiej i drugie przejście na
ul. Krzaklewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju) wykona-

ne zostały w poziomie jezdni- do tych
przejść poprowadzone zbudowane
zostały również dojścia połączone
z istniejącym już wcześniej chodnikiem.
W obrębie wszystkich przejść przeprowadzone zostały prace polegające
na obniżeniu nawierzchni chodnika
w strefie oczekiwania. Przejścia są
odpowiednio oznakowane i doświetlone. Dodatkowo na ich nawierzchni
pojawiły się fakturowe oznaczenia
dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Koszt budowy przejść wyniósł ponad
298 tys. zł, z czego dofinansowanie
pozyskane z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg to kwota ok. 207 tys. zł.

Przejście na ul. Krzaklewskiego w Kolbuszowej przy skrzyżowaniu z ul.
Grunwaldzką

Obowiązek oznaczania kodami kreskowymi
pojemników i worków na odpady
komunalne

Burmistrz Kolbuszowej przypomina o wprowadzonym ustawowo obowiązku stosowania kodów kreskowych do indywidualnego oznakowania pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych
na terenie Gminy Kolbuszowa. Kody kreskowe ma obowiązek stosować każdy właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z przeprowadzonej przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi analizy wynika, że
w miesiącu styczniu 2022 r. dokonano odczytów
z worków/pojemników u 1781 właścicieli nieruchomości, co stanowi 33 % ogółu gospodarstw domowych zobowiązanych do kodowania odpadów.
W poszczególnych miejscowościach ilość przeprowadzonych odczytów przedstawia się następująco:
- Kolbuszowa 44 %, - Kolbuszowa Górna 18 %,
- Kolbuszowa Dolna 37 %, - Kupno 24 %, - Kłapówka 21 %, - Bukowiec 29 %, - Domatków 29
%, - Nowa Wieś 37 %, - Poręby Kupieńskie 34
%, - Huta Przedborska 38 %, - Przedbórz 21 %, Świerczów 29 %, - Widełka 32 %, - Werynia 26
%, - Zarębki 27 %.
W związku z powyższym informuję, że odpady
wystawione w workach/ pojemnikach z niedoklejonym kodem będą traktowane jako odpady podrzucone, a ich odbiór nastąpi po prawidłowym
oznakowaniu kodem kreskowym. Wobec osób
niewykonujących obowiązków nałożonych regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie
Kolbuszowa będą wyciągane konsekwencje zgod-

nie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888), tj. kto nie wykonuje
obowiązków określonych w regulaminie podlega
karze grzywny.
Informuję, że przypadku właścicieli, którzy
w roku 2020 oraz 2021 otrzymali kody kreskowe i ich nie wykorzystali, mogą je stosować do
wyczerpania. Właściciele nieruchomości,
którzy nie posiadają pakietu kodów
kreskowych oraz właściciele, którzy wykorzystali
wszystkie kody, proszeni są o ich odbiór
w biurze Referatu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu
Miejskiego przy
ul. Piekarskiej 15
w Kolbuszowej.
Kody kreskowe należy nakleić w wi-

docznym miejscu, w przypadku pojemnika na zewnętrznej ścianie, natomiast w przypadku worka,
w wyznaczonym miejscu oznaczonym napisem
− kod kreskowy. Kody kreskowe mają uszczelnić
system odpadów, a co za tym idzie wyeliminować podrzucanie odpadów komunalnych spoza
nieruchomości objętych opłatą oraz do wskazania
nieruchomości na których nie jest prowadzona
segregacja odpadów komunalnych.

przegląd KOLBUSZOWSKI

14

Nr 341

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Porozumienie międzygminne
podpisane

W dniu 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej zostało zawarte porozumienie określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030.
Dokument podpisali Józef Kardyś
Starosta Kolbuszowski oraz przedstawiciele sześciu gmin: Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej, Eugeniusz
Galek Wójt Gminy Cmolas, Józef
Tęcza Wójt Gminy Dzikowiec, Jerzy
Wilk Wójt Gminy Majdan Królewski, Elżbieta Wróbel Wójt Gminy
Niwiska oraz Władysław Grądziel
Wójt Gminy Raniżów.
Celem porozumienia jest wypracowanie dokumentów strategicznych,
które zdefiniują najważniejsze potrzeby kulturalne, społeczne i ekonomiczne społeczności lokalnych
w postaci priorytetów i celów długookresowych. Strategia umożliwi
skuteczną współpracę samorządów

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

ZOSTAŁ
WYWIESZONY
w zakresie wspólnego planowania
działań rozwojowych, aplikowania
o środki zewnętrzne oraz realizacji
przedsięwzięć.
Na mocy porozumienia powołany
został Komitet Sterujący, w skład

którego wchodzą Burmistrz Kolbuszowej oraz Wójtowie poszczególnych Gmin. Utworzony został
również Zespół do spraw przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego.

Przebudowano drogę
w Domatkowie
W Domatkowie zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 248 w miejscowości Domatków”. Roboty budowlane prowadzone były na odcinku
ok. 440 m.
Zadanie obejmowało m.in.: poszerzenie korpusu drogi, wykonanie
warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego, wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego, umocnienie
poboczy oraz wykonanie zjazdów
o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej, wykonanie nowego przepustu
pod drogą.
Wykonawcą inwestycji jest Eurovia
Polska S.A. z Kobierzyc, a jej wartość wynosi ponad 219 tys. zł.

Ogłoszenia
UMIG

■ 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 lokalowych 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 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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Mamy Wolontariusza Powiatu 2021 roku!

Maria Krogulec z Kolbuszowej została laureatką konkursu powiatowego na Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021
Roku. - Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie, a pomoc drugiemu to tylko radość i szczęście – mówiła wzruszona laureatka.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas Sesji Rady Powiatu
w Kolbuszowej – 27 stycznia. Wśród
nominowanych do tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego
znalazły się następujące kandydatki:
Maria Krogulec, Lucyna Kwaśnik,
Renata Bomba oraz Magdalena Matejko. Ostatecznie, decyzją Kapituły
Konkursowej, której przewodniczyła
Elżbieta Mikołajczyk – była dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021
otrzymała pani Maria Krogulec.

WZÓR DO NAŚLADOWANIA
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś pogratulował wszystkim nominowanym oraz podziękował za ich
służbę niesioną na rzecz drugiego
człowieka. Podkreślił, że rola lidera jest szczególnie istotna dla tych,
którzy chcą iść tą drogą i pomagać
potrzebującym. – Można z was brać
wzór i iść waszymi śladami – dodał.

INSPIROWAŁA DO
PODEJMOWANIA WYZWAŃ
Sylwetkę laureatki przedstawiła
Elżbieta Mikołajczyk – przewodnicząca Kapituły Konkursowej. Jak się
okazuje pani Maria od lat angażuje
się w szereg różnorakich inicjatyw.
Jeszcze jako nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni
(obecnie jest na emeryturze) dbała
nie tylko o rozwój sprawności fizycznej uczniów, ale również wychowywała do wiary we własne siły, inspirując do podejmowania kolejnych
wyzwań. Promowała wolontariat
wśród młodzieży i dorosłych. Organizowała także pomoc dla uczniów
będących sierotami, pochodzących
z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Przez rok przyjęła bezinteresownie pod swój dach uczennicę
z niezamożnej rodziny.

TAM, GDZIE BYŁ
ALKOHOL…
Pełniła także funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kolbuszowej. Pomagała wielu
osobom w problemach wynikłych
z nadużywania alkoholu, szczególną
zaś troską otaczała dzieci i młodzież
z rodzin dotkniętych alkoholizmem.
Współorganizowała dla nich wycieczki, kolonie letnie czy pogadanki.

POMOC
NIEPEŁNOPRAWNYM
Pani Maria od 25 lat aktywnie uczestniczy w realizacji zadań Parafialnego
Zespołu Caritas przy kolegiacie pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Była jedną z założycielek katolickiej grupy pomocy najuboższym
SERCE przy parafii w Weryni.
– Bezinteresownie niesie pomoc drugiemu człowiekowi, zawsze chętna
do pracy, pełna inicjatyw i podejmująca szereg działań z innymi osobami
czy organizacjami w celu udzielenia
wsparcia potrzebującym – mówiła
podczas Sesji przewodnicząca Kapituły. Pani Maria jest człowiekiem
wrażliwym, otwartym na problemy
innych ludzi. Pomogła trójce niepełnosprawnych dzieci z Dzikowca,
Domatkowa i Kolbuszowej. Od wielu
lat pomaga i opiekuje się rodziną żyjącą w ubóstwie, cierpiącą na choroby psychiczne, przekazując jej żywność oraz talony na środki czystości
i produkty żywnościowe. Organizuje
pomoc finansową dla potrzebujących
rodzin. W poprzednich latach wielokrotnie współorganizowała charytatywnego Sylwestra Caritas oraz
uczestniczyła w organizacji Wigilii
dla ubogich.

mi sprawia, że niepostrzeżenie i cicho wnosi do czyjegoś życia radość
i spokój. Jest na swój sposób osobą
wyjątkową, a przy tym skromną i niezabiegającą o uznanie – mówiła pani
Elżbieta Mikołajczyk o tegorocznej
laureatce. Ona sama była nieco onieśmielona słowami, jakie padły pod jej
adresem. - Miałam różne odczucia
czy mam tu stanąć czy nie. Wolontariusz przecież pracuje bez wyróżnień,
bez zapłaty, bez laurów – zaczęła tuż
po odebraniu statuetki. Jednak, jak
dalej tłumaczyła, mając na uwadze
to, że w tej chwili jest duża konieczność pracy wolontariuszy szczególnie wśród ludzi starszych, zrobiła
to. - Nikt z nas nie żyje tylko dla
siebie, a pomoc drugiemu to tylko
radość i szczęście – dodała. Podkreśliła również, że tego typu konkursy
pokazujące osoby działające na rzecz
drugiego człowieka są w obecnych
czasach szczególnie potrzebne. - Muszę tutaj podkreślić znaczenie takiego
konkursu. Ma on wielkie znacznie
dla promocji wolontariatu. Młodzież
zaczyna interesować się pomocą, ale
my musimy ją wesprzeć – mówiła.
Sama zadeklarowała, że jeśli tylko
zdrowie jej pozwoli w dalszym ciągu
będzie chciała udzielać się charytatywnie. - Jak mi zdrowie posłuży na-

dal będę kontynuować tę pracę. Daje
mi ona takiego powera do życia, do
radości – dodała.

DOTYCHCZASOWI
WOLONTARIUSZE
Przypominamy, że podczas I edycji
konkursu tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego otrzymała Barbara Burek. Rok później wyróżnienie
przyznane zostało Stanisławowi Kosiorowskiemu. W 2012 r. laureatką
powiatowego konkursu została Ewa
Wójcicka. W kolejnym roku Kapituła
Konkursowa postanowiła wyróżnić
Marię Strzępę z Niwisk. Następną
laureatką konkursu „Wolontariusz
Powiatu Kolbuszowskiego” została Władysława Gorecka. W dalszej
kolejności tytuł ten trafił do Zenony
Chodorowskiej, przewodniczącej
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej, a następnie
do Krystyny Stygi – popularyzatorki Nordic Walking oraz osoby zaangażowanej w akcję „Szlachetna
Paczka”. Po niej laureatem konkursu
został Jan Puzio z Raniżowa – aktywnie działający na rzecz lokalnego środowiska. Rok później statuetka trafiła
do Ewy Kopeć z Huty Komorowskiej. Po niej wyróżnienie to otrzymała Janina Jadach z Kolbuszowej.
Barbara Żarkowska

CICHO
I NIEPOSTRZEŻENIE…
- Pani Maria emanuje autentycznym
ciepłem i otwartym sercem. Dobrymi
uczynkami, nieraz drobnymi gesta-

Nominowani do tytułu „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2021”
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„Największym dobrem, które jesteśmy w stanie uczynić drugiemu człowiekowi to pomóc w odkrywaniu jego talentów i możliwości”
Louis Lavelle

Dziecko musi być kochane, by samo mogło
kochać innych…

W jaki sposób, my rodzice, możemy pomóc dziecku w harmonijnym wzrastaniu, rozwoju, wkraczaniu w świat rówieśników?
Jakie są potrzeby dziecka będącego w wieku szkolnym? W jaki sposób je zaspokajać? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła
Jolanta Bystrek – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.
Osobowość dziecka kształtuje się
niemal już od urodzenia. W jej rozwoju niebagatelne znaczenie mają
wrodzone składniki temperamentu,
które decydują o większej lub mniejszej aktywności dziecka. Ważne są
również czynniki pozabiologiczne,
do których należy motywacja do
uczenia się, rozwijania swoich zainteresowań czy kształtowania postaw
moralnych. Jednakże, aby dziecko
miało motywację do nauki, rozwijania pasji i pracy nad sobą musi mieć
zaspokojone podstawowe potrzeby
biologiczne i psychiczne.

ZASPOKAJANIE POTRZEB

I o ile z zaspokajaniem potrzeb biologicznych większość rodziców radzi
sobie dość dobrze, o tyle zaspokojenie potrzeb psychicznych może rodzić pewne kłopoty. I tu zaczynają się
„schody”, ponieważ niezaspokojenie
tych potrzeb (będących warunkiem
prawidłowego rozwoju psychicznego), może prowadzić do pojawienia
się nieprawidłowych postaw i reakcji, tj. agresywności, negatywizmu,
kłamstw, nadpobudliwości psychoruchowej, nieśmiałości, zahamowania,
niedojrzałości uczuciowej, kradzieży,
przestępczości, sięgania po używki oraz objawów nerwicowych np.
tików nerwowych, lęków czy jąkania. I nie chodzi tu o zaspokajanie
zachcianek dziecka, lecz uczenie
go, jak ma reagować w sytuacjach,
gdy potrzeby nie można zaspokoić,
uczenie go zauważania i szanowania
potrzeb innych.

JAKIE ZATEM POTRZEBY
PSYCHICZNE DZIECKA
MOGĄ ZASPOKOIĆ
RODZICE?
Pierwszą z nich jest potrzeba doznawania miłości, czułości i opieki.
Właśnie miłość jest dla rozwoju psychicznego dziecka szczególnie istotna. Dziecko będzie umiało kochać
i będzie miało przyjazny stosunek
do innych w przyszłości, jeśli samo
było i jest kochane. A więc dziecko
musi być kochane, by samo mogło
kochać innych i miało motywację
czynienia dobra. Wzorce wychowania utrwalone w domu rodzinnym
rzutują na całe życie człowieka, stąd
powiedzenie, że „rodzice wychowują
przyszłych rodziców”. Oczywiście
ważne jest też, jaka jest ta miłość
i opiekuńczość. Często właśnie w mi-

łości popełnia się poważny błąd wychowawczy, jakim jest nadopiekuńczość, czyli zaspokajanie wszystkich
zachcianek, chronienie przed każdym
samodzielnym wysiłkiem i braniem
odpowiedzialności za swoje czyny.
Rodzice kierują się tu pragnieniem,
by dziecko miało łatwiejsze, szczęśliwsze dzieciństwo niż oni sami.
Rezultatem takiej postawy jest wychowanie osób niedostosowanych
społecznie, biernych, bez inicjatywy,
niedojrzałych, często znerwicowanych bądź zarozumiałych, egoistycznych i samolubnych.

DRUGĄ JEST POTRZEBA
AKTYWNOŚCI
I WYPOCZYNKU
Aktywnością dziecka w wieku
szkolnym jest nauka, pomaganie
rodzicom, zabawa, aktywność sportowa i każde inne zajęcia angażujące sprawność ruchową, intelekt czy
zmysły. Rodzice powinni zadbać
o te aktywności i odpowiednie ich
proporcje. Z aktywnością wiąże się
potrzeba odpoczynku codziennego,
weekendowego, w czasie ferii czy
wakacji. Wypoczynek powinien zapewnić dziecku dotlenienie organizmu i obniżenie napięcia nerwowego.

TRZECIA TO POTRZEBA
SAMODZIELNOŚCI ORAZ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
I POCZUCIA OBOWIĄZKU
Potrzeby te związane są z potrzebą
aktywności. Naturalnym jest dążenie
dziecka do samodzielnej, swobodnej
aktywności i rodzice nie powinni lekceważyć tego dążenia, ani krytykować czy ograniczać. Powinni raczej
uszanować je i pochwalać. Samodzielność i odpowiedzialność gwarantuje dobre współżycie z ludźmi,
radzenie sobie w życiu i osiąganie
efektów w nauce, później w pracy.
Dyscyplina w wychowaniu jest nieodzowna, by dziecko w przyszłości
umiało dostosować się do wymagań
i zasad. Musi mieć jednak margines
swobody, prawo do samodzielnego
wyboru, do samodzielnych decyzji
i osobistej odpowiedzialności za ten
wybór czy decyzję. Nie można żądać
absolutnego posłuszeństwa, bo wtedy
psychicznie ubezwłasnowolnia się
dziecko, pozbawia się go godności
i możliwości samostanowienia. By
wykształcić u dziecka poczucie odpowiedzialności i obowiązku dziecko

musi wiedzieć dokąd zmierza, jaki
jest cel nauki, pracy. Znając cel bardziej zainteresuje się nauką, lepiej
się będzie uczyło. Powinno wiedzieć,
dlaczego od niego się coś wymaga,
jakie będą czy byłyby skutki sprzeciwu, niewykonania polecenia. Gdy dla
przykładu wołamy dziecko do domu
przerywając mu zabawę z rówieśnikami, to nie dlatego, by sprawdzić
jego posłuszeństwo, lecz dlatego, że
jest ważna przyczyna np. ma się zająć
młodszym rodzeństwem.

KOLEJNĄ JEST
POTRZEBA POWODZENIA
I SUKCESÓW ORAZ
POTRZEBA ZNACZENIA,
SATYSFAKCJI I UZNANIA
U OSÓB NAJBLIŻSZYCH
I DALSZYCH
Dziecko idzie chętnie do szkoły,
gdy ma sukcesy. Pragnie zrobić coś
przyjemnego dla rodziców, gdy ma
z nimi dobre relacje uczuciowe. Właśnie aprobata, uznanie, zachęta ze
strony otoczenia, pozytywna ocena
jego możliwości, działań sprawiają,
że dziecko zaczyna wierzyć w siebie,
z zapałem podejmuje trud ćwiczenia
swoich umiejętności, opanowywania
niepożądanych reakcji, ma motywację do nauki. Skoro rodzice oceniają
je pozytywnie, to ono samo wierzy
w siebie. Przeciwnie, nadmierne wyolbrzymianie wad i błędów oraz stałe
strofowanie ( np. „ty zawsze jesteś
taki niegrzeczny”, „ty nic nie potrafisz zrobić dobrze”, „jesteś guzdrała”) hamuje aktywność, powoduje
utratę wiary w siebie i chęć pracy
nad sobą. Dziecko przyzwyczaja się
do takiej negatywnej opinii o sobie
i przestaje się trudzić, by zasłużyć
sobie na pochwałę. Myśli sobie: „Czy
będę się starał, czy nie to i tak będę
zły, najgorszy, więc lepiej nie będę
się wysilał”. Często ocenia się dziecko, jako leniwe. Bywa tak, że jest to
dziecko rozdrażnione, z poczuciem
małej wartości, z brakiem wiary we
własne siły, może nie lubiane lub
obserwujące konflikty między rodzicami, wyczerpane złą atmosferą
w domu i warunkami nauki. Staje
się w takiej sytuacji zniechęcone
do odrabiania zadań, do pomagania
w domu. Jego „ lenistwo” może być
formą obrony przed zmęczeniem
psychicznym, przed nadmiarem
nauki, nierzadko narzucanej przez

ambitnych rodziców lub po prostu
nie radzi sobie z wymaganiami szkolnymi. Trzeba starać się poznać dziecko, zrozumieć, dlaczego przynosi złe
oceny, dlaczego jest niegrzeczne, niestaranne, niechętnie pomaga w domu.
W poznaniu przyczyn trudności
w nauce, niepokojącego zachowania
pomogą psycholodzy, pedagodzy,
w razie potrzeby też inni specjaliści
zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

NASTĘPNA TO POTRZEBA
WIARY WE WŁASNE SIŁY,
W SIEBIE I POTRZEBA
SAMOREALIZACJI
Potrzeby te wiążą się z poprzednimi powodzenia, sukcesów i uznania. Dążenie do samorealizacji jest wrodzonym dążeniem osiągnięcia czegoś np.
dobrych ocen, doskonałości fizycznej
czy moralnej. Jednak tylko dziecko,
które wierzy w siebie, w swoje siły
podejmuje inicjatywę i ryzyko, by
coś osiągnąć. Dlatego powinno się
dodawać wiary, otuchy, podtrzymywać go „ na duchu”, szczególnie to
dziecko, które jest słabsze intelektualnie, niepewne, lękliwe.

OSTATNIĄ POTRZEBĄ
JEST POTRZEBA
KONTAKTÓW Z INNYMI,
WSPÓŁDZIAŁANIA
I WSPÓŁPRACY
Dzieci kontaktują się z rodzicami,
rodzeństwem, z rówieśnikami i innymi ludźmi. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie dziecko ma
szansę nauczyć się prawidłowego
komunikowania z innymi, współżycia i współdziałania. Wychowanie
w pełnej rodzinie ma nieocenione
znaczenie. Rola ojca jest równie
ważna, jak rola matki. Istotne są
prawidłowe postawy rodzicielskie.
Postawa odtrącająca wobec nielubianego dziecka przejawiająca się
stałym krytykowaniem, rozkazywaniem, karami wyzwala u dziecka
agresję, nieposłuszeństwo, kłamstwo
lub lękliwość, reakcje nerwicowe np.
tiki, obgryzanie paznokci, moczenie
nocne, jąkanie. Niekorzystna jest
również postawa obojętna, w której
ograniczone są do minimum kontakty
z dzieckiem, pozostawia się mu nadmierną swobodę, nie ma zainteresowania jego sprawami. W takiej sytuacji dziecko ma problem ze stałością
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uczuciową, nie umie koncentrować
się na nauce, jest bojaźliwe, może też
popadać w konflikty z rodzeństwem,
z rówieśnikami. Wspomniana przy
przedstawianiu potrzeby doznawania
miłości i opieki postawa nadopiekuńczości także nie przygotuje dziecka do nawiązywania prawidłowych
relacji z innymi, gdyż nie będzie
wierzyło w siebie, nie będzie umiało
kontrolować impulsów, będzie mało
odpowiedzialne. Najkorzystniejszą
jest postawa akceptująca, wrażliwa

na potrzeby dziecka, skoncentrowana na dziecku i jednocześnie konsekwentna, wymagająca i kontrolująca.
Dziecko ukształtuje się na niezależne, towarzyskie, asertywne, współpracujące z rodzicami, zadowolone,
nastawione na sukcesy, samokontrolujące się, ufne we własne siły czy
eksplorujące.

MOC ROZMOWY
W zaspokojeniu potrzeby kontaktów
z rodzicami istotne znaczenie mają
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rozmowy z nimi prowadzone w spokojnej atmosferze, kiedy dziecko ma
możliwość swobodnego wypowiadania się, nie jest strofowane, oceniane.
Tematem takich rozmów mogą być
uzyskiwane oceny, sposób uczenia
się, zainteresowania, plany na nadchodzący, wolny od nauki dzień, samopoczucie w szkole, relacje z kolegami czy udział w życiu rodziny.

OSIĄGANIE SUKCESÓW
W dzisiejszej sytuacji dominowania

mediów, przebywania dzieci w świecie wirtualnym konieczne jest zapewnienie dzieciom aktywnych form
wypoczynku, wspólne spędzanie
czasu wolnego, zadbanie o rozwój
ich zainteresowań oraz umożliwianie
kontaktów z rówieśnikami. Efektem
zaspokojenia wspomnianych potrzeb
psychicznych dziecka, będzie kształtowanie się prawidłowej osobowości
i osiąganie sukcesów w różnych sferach życia.
Opr. Barbara Żarkowska

Wkrótce ruszą szkolenia uczniów

Już niebawem 40 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 52 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni weźmie udział w szkoleniach zawodowych. Z pewnością udział w tych zajęciach pozwoli na wzrost ich
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.
Realizacja szkoleń zawodowych
możliwa jest dzięki udziałowi Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego
w projekcie „Powiat Kolbuszowski
stawia na kształcenie zawodowe”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanym w ramach Działania
9.4 Poprawa jakości kształcenia
zawodowego, Priorytet IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W sumie
jego wartość wynosi 1 868 867,52 zł,
z czego dofinansowanie z funduszy
UE stanowi 1 588 537,39 zł.

W RAMACH
TEGO DZIAŁANIA
ZORGANIZOWANE
ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE
KURSY I SZKOLENIA:
- szkolenie elektryczno-energetyczne do 1 kW. Maksymalnie weźmie
w nim udział 20 uczniów. Miejsce
realizacji: Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej (łącznie 30 h
szkolenia).

- kurs wózka widłowego. Maksymalnie weźmie w nim udział 20
uczniów. Miejsce realizacji: Zespół
Szkół Technicznych w Kolbuszowej (łącznie 35 godzin, w tym 25
h zajęcia teoretyczne, 10 h zajęcia
praktyczne).
- kurs cukiernika. Maksymalnie
weźmie w nim udział 20 uczniów.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych
w Weryni. Czas trwania kursu wynosi 40 godzin.
- kurs barmana. Maksymalnie
weźmie w nim udział 20 uczniów.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół
Agrotechniczno-Ekonomicznych
w Weryni. Czas trwania kursu wynosi 40 godzin.
- kurs baristy. Maksymalnie weźmie
w nim udział 20 uczniów. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Czas
trwania kursu wynosi 40 godzin.
- szkolenie ekonomiczne – Podstawy rachunkowości. Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do
pracy w zawodzie księgowego, który
został ujęty w klasyfikacji zawodów

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
dla

JANUSZA STĄPORA
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
wraz z pracownikami

i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014
r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1145) oraz uzyskanie
certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu
księgowego (certyfikacja typu jak ta
prowadzona przez Stowarzyszenie
Księgowych Polskich). Maksymalnie
weźmie w nim 20 uczniów. Miejsce
realizacji: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Czas trwania kursu wynosi 94 godziny (1 h= 45 min.)
- kurs prawa jazdy kat. T (uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolni-

czym lub pojazdem wolnobieżnym,
zestawem pojazdów składającym się
z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM).
Maksymalnie wezmą w nim udział
cztery osoby. Czas trwania kursu: 50
godzin, w tym 30 h zajęcia teoretyczne, 20 h zajęcia praktyczne (zajęcia
teoretyczne 1 h= 45 min, zajęcia
praktyczne 1 h = 60 min).
- szkolenie informatyczne - Kurs
grafiki komputerowej. Maksymalna
liczba uczestników: 8 osób. Miejsce
realizacji: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Barbara Żarkowska

„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem
nie na czas….”
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
dla

JANUSZA STĄPORA
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
w trudnych chwilach po śmierci

ŻONY
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Zabójczy tlenek węgla

Okres jesienno-zimowy to czas kiedy nasilają się przypadki zatruć tlenkiem węgla. Powstaje on podczas procesu niepełnego
spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla: jest
gazem niewyczuwalnym zmysłami
człowieka (bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku), blokuje
dostęp tlenu do organizmu.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych są niesprawne
przewody kominowe: wentylacyjne i dymowe. Wadliwe działanie
wspomnianych przewodów może
wynikać z:
- ich nieszczelności
- braku konserwacji, w tym czyszczenia
- wad konstrukcyjnych
- okien i drzwi, w związku z wymianą
starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu,
a nawet do powstawania zjawiska
ciągu wstecznego polegającego na
tym, że dym zamiast wydostawać
się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia
należy:
- przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie
je czyścić
- użytkować sprawne techniczne
urządzenia, w których odbywa się

proces spalania, zgodnie z instrukcją
producenta
- stosować urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać
okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw.
deklaracji zgodności, tj. dokumentu
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu
i zakresie stosowania danego urządzenia
- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny
sposób kratek wentylacyjnych
- w przypadku wymiany okien na
nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe

okna są najczęściej o wiele bardziej
szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację
- systematycznie sprawdzać ciąg
powietrza, np. poprzez przykładanie
kartki papieru do otworu bądź kratki
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki
- często wietrzyć pomieszczenie,
w których odbywa się proces spalania
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić,
nawet niewielkie, rozszczelnienie
okien.
Opr. B. Żarkowska

Kształcenie zawodowe w ZSA-E w Weryni

Kierunki kształcenia oferowane przez Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni znalazły się w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla którego prognozuje się zapotrzebowanie na rynku pracy.
Na poziomie technikum szkoła
w Weryni proponuje następujące
kierunki:
• technik eksploatacji portów i terminali
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik architektury krajobrazu
• technik rachunkowości

• technik ekonomista.
Z kolei na poziomie szkoły branżowej do wyboru pozostają:
• operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych
• operator maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych
• kucharz

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my, my widzimy ją jako ciemny
mur, Bóg jako bramę...”
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia
dla

Gabrieli PLIS
Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej
w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA
składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

• monter sieci i instalacji sanitarnych.
Jak się okazuje kierunki te znalazły
się w wydanym 28 stycznia 2022 r.
Obwieszczeniu Ministra Edukacji
i Nauki dotyczącym prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na

krajowym i wojewódzkim rynku
pracy. „Kształcimy uczniów zgodnie
z polityką oświatową kraju, zgodnie
z zapotrzebowaniem na rynku pracy,
a także w oparciu o europejskie standardy – wyjaśniają przedstawiciele
szkoły”.
Opr. Barbara Żarkowska

„To nie śmierć przychodzi Cię szukać, ale dobry Bóg”
Łącząc się w żałobie i smutku
z powodu tragicznej śmierci

Śp.
Emilii Suszek
Byłej uczennicy Zespołu Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej

składamy Rodzinie i Bliskim Zmarłej
słowa współczucia, wsparcia i otuchy
w tych trudnych chwilach
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu
Przewodniczący Rady oraz
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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AB.6740.8.4.2021

Kolbuszowa dnia
01.02.2022 r

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 (t.j.: Dz.
U. z 2020 r, poz. 1363)

zawiadamiam

że w dniu 27.12.2021 r na żądanie Wójta Gminy Cmolas z. s. Cmolas
237B, 36-105 Cmolas, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
rozbudowa drogi gminnej Cmolas - Ścieżki na odcinku 422,50 m,
na działkach położonych w Cmolasie (sygn. sprawy: AB.6740.8.4. 2021).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze pomarańczowym): 4991 Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze pomarańczowym):
- Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
4657/1 (podlegająca podziałowi na działki: 4657/3, 4657/4)
4658/26 (podlegająca podziałowi na działki: 4658/28, 4658/29)
4659/26 (podlegająca podziałowi na działki: 4659/28, 4659/29)
4660/4 (podlegająca podziałowi na działki: 4660/10, 4660/11)
4661 (podlegająca podziałowi na działki: 4661/1, 4661/2)
4662 (podlegająca podziałowi na działki: 4662/1, 4662/2)
4664/2 (podlegająca podziałowi na działki: 4664/5, 4664/6)
4665/3 (podlegająca podziałowi na działki: 4665/5, 4665/6)
4666/3 (podlegająca podziałowi na działki: 4666/4, 4666/5)
4667/6 (podlegająca podziałowi na działki: 4667/12, 4667/13)
4669/8 (podlegająca podziałowi na działki: 4669/14, 4669/15)
4670 (podlegająca podziałowi na działki: 4670/1, 4670/2)
4673/4 (podlegająca podziałowi na działki: 4673/5, 4673/6)
4674 (podlegająca podziałowi na działki: 4674/1, 4675/2)
4675 (podlegająca podziałowi na działki: 4675/1, 4675/2)
4676 (podlegająca podziałowi na działki: 4676/1, 4676/2)
4677 (podlegająca podziałowi na działki: 4677/1, 4677/2)
4681/14 (podlegająca podziałowi na działki: 4681/15, 4681/16)
4682/13 (podlegająca podziałowi na działki: 4682/14, 4682/15)
4690 (podlegająca podziałowi na działki: 4690/1, 4690/2)
4689/1 (podlegająca podziałowi na działki: 4689/6, 4689/7)
4691 (podlegająca podziałowi na działki: 4691/1, 4691/2)
4692/5 (podlegająca podziałowi na działki: 4692/6, 4692/7)
4693/2 (podlegająca podziałowi na działki: 4693/3, 4693/4)
4694 (podlegająca podziałowi na działki: 4694/1, 4694/2)
4992 (podlegająca podziałowi na działki: 4992/1, 4992/2)
4993 (podlegająca podziałowi na działki: 4993/1, 4993/2)
4994 (podlegająca podziałowi na działki: 4994/1, 4994/2)
4995 (podlegająca podziałowi na działki: 4995/1, 4995/2)
4996/1 (podlegająca podziałowi na działki: 4996/3, 4996/4)
5020 (podlegająca podziałowi na działki: 5020/1, 5020/2)
5021/1 (podlegająca podziałowi na działki: 5021/4, 5021/5)
5023 (podlegająca podziałowi na działki: 5023/1, 5023/2)
5024 (podlegająca podziałowi na działki: 5024/1, 5024/2)
5025 (podlegająca podziałowi na działki: 5025/1, 5025/2)
5034 (podlegająca podziałowi na działki: 5034/1, 5034/2)
5035 (podlegająca podziałowi na działki: 5035/1, 5035/2)
5036 (podlegająca podziałowi na działki: 5036/1, 5036/2)
5037 (podlegająca podziałowi na działki: 5037/1, 5037/2)
5038 (podlegająca podziałowi na działki: 5038/1, 5038/2)
5039 (podlegająca podziałowi na działki: 5039/1, 5039/2)
5042 (podlegająca podziałowi na działki: 5042/1, 5042/2)
5043 (podlegająca podziałowi na działki: 5043/1, 5043/2)
5044 (podlegająca podziałowi na działki: 5044/1, 5044/2)
5045 (podlegająca podziałowi na działki: 5045/1, 5045/2)
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5050 (podlegająca podziałowi na działki: 5050/1, 5050/2)
5051/1 (podlegająca podziałowi na działki: 5051/3, 5051/4)
5052/1 (podlegająca podziałowi na działki: 5052/3, 5052/4)
5063/1 (podlegająca podziałowi na działki: 5063/3, 5063/4)
* 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 CMOLAS:
- obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
4657/3(4657/1), 4658/28 (4658/26), 4659/28 (4659/26), 4660/10 (4660/4),
4661/1 (4661), 4662/1 (4662), 4664/5 (4664/2), 4665 (4665/3), 4666/4
(4666/3), 4667/12 (4667/6), 4669/14 (4669/8), 4670/1 (4670), 4673/5
(4673/4), 4674/1 (4674), 4675/1 (4675), 4676/1 (4676), 4677/1 (4677),
4681/15 (4681/14), 4682/14 (4682/13), 4690/1 (4690), 4689/6 (4689/1),
4691/1 (4691), 4692/6 (4692/5), 4693/3 (4693/2), 4694/1 (4694), 4992/1
(4992), 4993/1 (4993), 4994/1 (4994), 4995/1 (4995), 4996/3, 4996/1), 5020/1
(5020), 5021/4 (5021/1), 5023/1 (5023), 5024/1 (5024), 5025/1 (5025), 5034/1
(5034), 5035/1 (5035), 5036/1 (5036), 5037/1 (5037), 5038/1 (5038), 5039/1
(5039), 5042/1 (5042), 5043/1 (5043), 5044/1 (5044), 5045/1 (5045), 5050/1,
(5050), 5051/3 (5051/1), 5052/3 (5052/1), 5063/3 (5063/1)
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
- obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
4651, 5695;
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu
w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć
swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
Z up. S T A R O S T Y
(-)
Grzegorz Jaje
KIEROWNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony został na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10
na okres 21 dni: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Kolbuszowskiego, przeznaczonej do
zbycia w drodze zamiany. (Działka nr
1125/3 obr. Kolbuszowa Górna)
Ww. wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej:
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski

chomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 214
tel. 17 7445 732.
Zarząd Powiatu w Kolbuszowej,
Kolbuszowa,
dnia 26 stycznia 2022 r.

http://bip.powiat.kolbuszowa.
pl.

w zakładce - Komunikaty i Ogłoszenia oraz na informacyjnej stronie
internetowej Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej.
Szczegółowe informacje dot y c z ą c e w w. w y k a z u n i e r u -

POWIATOWY
q

P O W I AT

q

RADA

q

S TA R O S T W O

q

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail:
b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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11 lutego 2004r. - zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. Informacje przekazane przez niego do CIA, pozwoliły ówczesnemu
amerykańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi, bez konfliktu zbrojnego zakończyć trwającą przez blisko 50 lat „zimną
wojnę”.
„Żołnierz może odmówić wykonania
rozkazów swoich dowódców, którzy
są nielojalni wobec Ojczyzny”

Ryszard
Kukliński

Ryszard Kukliński urodził się 13
czerwca 1930r. w Warszawie w rodzinie robotniczej. Jego ojciec był
żołnierzem Armii Krajowej, aresztowany przez Gestapo trafił na Pawiak,
a stamtąd do obozu koncentracyjnego
Oranienburg – Sachsenhausen, gdzie
zmarł. Nastoletni Ryszard chciał
walczyć w AK, ale na przeszkodzie stanął zbyt młody jego wiek.
Został zaprzysiężony w organizacji
konspiracyjnej o nazwie „Miecz
i Pług” i przenosił tajną pocztę, roznosił ulotki. Po zakończeniu II wojny
światowej wyjechał do Wrocławia.
W wieku 17 lat wstąpił do Ludowego
Wojska Polskiego i został studentem
Oficerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu. W latach 50-tych ubiegłego
stulecia wojsko bardzo szybko przestało być bezpartyjne. Pod zarzutem
działalności w „faszystowskim” (jak
uważali wówczas komuniści) „Mieczu i Pługu”, został relegowany ze
szkoły. Kolejnego rozczarowania postępowaniem sowietów doświadczył
w czasie wojny koreańskiej w latach
1950-1953. Ale wówczas nie załamał
się. Później pozwolono mu ukończyć
szkołę oficerską i jako zdolny oficer
robił karierę, a w 60-tych latach pracował w Sztabie Generalnym Ludowego Wojska Polskiego, był również
wykorzystywany przez kontrwywiad
wojskowy. Został wysłany do Wietnamu do Międzynarodowej Komisji
Nadzoru, tam poznał „jedynie słuszną walkę komunizmu”. Ukończył
kurs w Wojskowej Akademii Sztabu
Generalnego Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego im. Woroszyłowa.
Po tym kursie został mianowany
szefem Oddziału Planowania Strategiczno-Obronnego. Przeżył kolejne
rozczarowanie, bo nie miało to nic
wspólnego z obroną. Strategia Układu Warszawskiego była nie obronna,
a ekspansywna i w pełni podporządkowana Moskwie, a dla Polaków

na wypadek konfliktu nuklearnego
oznaczało totalną zagładę. Sowieci uważali pozostałe armie Układu
Warszawskiego za „mięso armatnie”. Jego największym zawodem
było stłumienie przez armie Układu
Warszawskiego „praskiej wiosny”
w 1968r. Po grudniu 1970r., kiedy
partia robotnicza kazała strzelać do
klasy robotniczej, zbrodnia ta przelała czarę goryczy. Zdecydował się na
współpracę z Amerykanami. Okazja
nadarzyła się w 1972r. Wyremontowanym przez Kuklińskiego jachtem
„Legia” oficerowie Sztaby Generalnego jako zwykli turyści udali się
na wycieczkę po Bałtyku i Morzu
Północnym, ale ich właściwym celem
było rozpoznanie terenów, które według planów Układu Warszawskiego miały być celem inwazji bloku
wschodniego. Z niemieckiego portu
Wilhelmshaven Kukliński wysłał
list do Amerykanów stacjonujących
w Niemczech, w którym pisał: „
Jestem oficerem komunistycznego
państwa. Chciałem spotkać się potajemnie z oficerem amerykańskich sił
zbrojnych. My Polacy , w następstwie
podziału świata na dwa obozy znaleźliśmy się w strefie wpływów sowieckich. Nie był to jednak nasz wybór
i nie chcemy uczestniczyć w wojnie
przeciw NATO”. CIA podejrzewała
sowiecką prowokację, ale zaryzykowali i do spotkania doszło w Hadze.
W tym samym roku przekazał Amerykanom pierwsze strony dokumentów na mikrofilmach i był sprawdzany przez CIA. Kiedy Amerykanie nie
mieli wątpliwości co do przesyłanych
dokumentów wojskowych i potwierdzili jego wiarygodność, nadali mu
pseudonim „Jack Strong”, „Mewa”.
Od tej chwili pułkownik Ryszard Kukliński rozpoczął podwójne życie.
W czasie 9-cio letniej współpracy
z Amerykanami pułkownik Kukliński przekazał ponad 40 tysięcy stron
tajnych wojskowych dokumentów,
które pozwoliły prezydentowi Ronaldowi Reaganowi bez użycia siły
wygrać „zimną wojnę” i rozmontować pojałtański porządek w Europie
Wschodniej i Środkowej. W 1981r.
wokół pułkownika Kuklińskiego zaczął się zaciskać pierścień kontrwy-

wiadu PRL. Tajne wojskowe służby
uznały, że w wąskim gronie Sztabu
Generalnego działa informator, który Amerykanom przekazał plany
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Kukliński zdecydował się
wraz z rodziną na ucieczkę z PRL-u.
Doszło do niej w nocy z 7/8 listopada
1981r. Tę ucieczkę zorganizowały
amerykańskie służby. W 1984r. Sąd
Warszawskiego Okręgu Wojskowego
uznał Kuklińskiego winnym uchylania się od służby wojskowej oraz
popełnienia zdrady Ojczyzny i skazał
go na karę śmierci, pozbawienie praw
publicznych na zawsze i konfiskatę
mienia. Informacje przekazane przez
„Jacka Stronga” pozwoliły Zachodowi dzięki wprowadzonym przez nich
sankcjom gospodarczym doprowadzić do zmian społecznych w Europie Wschodniej i upadku Związku
Radzieckiego, który zakończył swój
żywot 25 grudnia 1991r. (Bóg się rodzi, moc truchleje). Ale służby specjalne bloku wschodniego deptały po
piętach pułkownikowi Kuklińskiemu. Cena, jaką zapłacił była wielka.
Były nieudane na niego zamachy,
w niewyjaśnionych okolicznościach
stracił dwóch synów. W 1984r. jego
syn Bogdan wyruszył jachtem po
Zatoce Meksykańskiej. Straż przybrzeżna odnalazła tylko jacht bez
żeglarza. W chwilę po tym starszego
syna Waldemara przejechał terenowy
samochód, sprawcy nie ustalono. Po
wyborach 4 czerwca 1989r. w bloku wschodnim powiewa wolnością,
pada mur berliński. W wolnej Polsce
Lech Wałęsa zostaje prezydentem.
Wydawałoby się, że rehabilitacja Ku-

klińskiego za prezydentury Wałęsy
to zwykła formalność. Nic bardziej
mylnego. Wałęsa, którego tak podziwiał w 1980r. pułkownik Kukliński,
odmawia mu rehabilitacji i uważa
go za zdrajcę. Pierwszy w III RP
demokratycznie wybrany prezydent
kazał Kuklińskiemu pisać prośbę
o ułaskawienie, którą „rozpaczem,
ale nie muszem”. Pułkownik uniósł
się honorem i o łaskę prezydenta nie
prosił. Gdyby nie misja Kuklińskiego, który działał w stanie wyższej
konieczności, to Wałęsa nie piłby
wódki z Jaruzelskim i Kiszczakiem
w Magdalence, a herbatę z aluminiowego garnuszka w areszcie. W 1995r.
Zbigniew Herbert wezwał Wałęsę do
unieważnienia wyroku Kuklińskiego. Niespodziewanie Wałęsa przegrał
wybory prezydenckie z Aleksandrem
Kwaśniewskim, a premierem został
jego poPZPR-owski kolega Leszek
Miller. Chichotem historii jest to,
że byli poplecznicy hunty Jaruzelskiego wykorzystali sprawę Kuklińskiego. Jego rehabilitacja stała się
jednym z warunków przystąpienia
Polski do NATO. Uchylono PRL-owski wyrok z 1984r. i przywrócono Kuklińskiemu stopień pułkownika, a w 1997r. sprawę umorzono,
uznając, że „działał on w stanie wyższej konieczności”. Sprzeciwił się
temu Jaruzelski, Kiszczak, Michnik
i Gazeta Wyborcza. W 1997r. pułkownik odwiedził Polskę, otrzymał
honorowe obywatelstwo Krakowa
i Gdyni. Zmarł 11 lutego 2004r. na
udar mózgu. W czerwcu tegoż roku
jego prochy spoczęły w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na
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warszawskich Powązkach. W 2016r.
został pośmiertnie awansowany do
stopnia generała brygady. Od czasów Pieńkowskiego1 Kukliński był
tym, którego informacje przekazane
Zachodowi, miały zasadniczy wpływ
na losy ówczesnego świata. Należy
zadać zasadnicze pytanie: kim byłby
Kukliński w czasach nam współczesnych? Gdyby żył teraz w Polsce, czy

pobierałby mundurową emeryturę,
czy byłby jej pozbawiony, bo był
w kontrwywiadzie, sztabie generalnym i innych PRL-owskich służbach
specjalnych?
Stanisław Gorzelany
1. Oleg Władymirowicz Pieńkowski – pułkownik Armii Radzieckiej,
oficer wywiadu wojskowego GRU,

aresztowany 22 października 1962r.
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz
USA i Wielkiej Brytanii. Film z wykonania kary śmierci na Pieńkowskim przez wrzucenie go żywcem
do pieca hutniczego wyświetlany
był na początku szkolenia kandydatów do służb specjalnych w ZSRR
i państwach bloku wschodniego, by
odstraszyć potencjalnych szpiegów

21
na rzecz Zachodu. Jego informacje
miały dla prezydenta Kennedyego
kluczowy wpływ na bezkrwawe pokonanie ZSRR podczas kryzysu kubańskiego. Nikita Chruszczow przechwalał się, że sowieci produkują rakiety międzykontynentalne i głowice
nuklearne jak „parówki”. Informacje
przekazane przez Pieńkowskiego potwierdziły to, że sowiecki przywódca
chwalił się na wyrost.

Ogólnopolskie Zawody Pływackie
w Kolbuszowej

W sobotę, 5 lutego w Kolbuszowej gościliśmy pływaków klubów sportowych z województwa podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Na Krytej Pływalni „Fregata” odbyły się Ogólnopolskie Zawody pn. „Spełniaj
Pływackie Marzenia”. W otwarciu wydarzenia wziął udział Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.
Łącznie w zawodach wystartowało
250 sportowców. Konkurencje rozgrywane były na dystansach 50 i 100
metrów z podziałem na kategorie
wiekowe i płeć. Wszyscy zawodnicy otrzymali pakiety startowe od

organizatora, a trzy pierwsze miejsca
w każdej kategorii wiekowej nagradzane były medalami i dyplomami.
Wyróżniono również najlepszego
zawodnika i zawodniczkę według
punktacji FINA w każdej kategorii

wiekowej- do zwycięzców powędrowały statuetki oraz gadżety od
sponsorów.
Wszystkim reprezentantom klubów,
którzy podjęli rywalizację w zawodach oraz ich trenerom serdecznie

gratulujemy wspaniałych występów
i wysokich wyników!
Organizatorami wydarzenia byli
UKS Fregata Kolbuszowa, Stowarzyszenie Sportowe Proswim oraz
Kryta Pływalnia „Fregata”.

fot. Stowarzyszenie Sportowe Proswim

Roboty kanalizacyjne w rejonie ulicy
Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej

Na przełomie stycznia i lutego br. w rejonie ul. Słonecznej w Kolbuszowej przeprowadzone zostały prace związane z budową
kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulicy Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej
w Kolbuszowej”.
Całość przedsięwzięcia, które jest
realizowane w tym roku, obejmuje
budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej na łącznym odcinku ponad 4,5
km, montaż rurociągu tłocznego oraz
montaż przyłączy kanalizacyjnych
(66 szt.). Ponadto zbudowane zostaną
dwa zbiorniki pompowni z przyłączami elektroenergetycznymi: pierw-

szy na terenie Parku Etnograficznego
przy ul. Wolskiej, a drugi na terenie
znajdującym się przy budynkach
wielorodzinnych dawnego gospodarstwa rybackiego. W ramach zadania
utwardzony i ogrodzony zostanie
także teren wokół pompowni oraz
zbudowana będzie droga dojazdowa
do zbiorników.

Wartość inwestycji wynosi ponad
2,5 mln zł, z czego dofinansowanie
w wysokości 1,2 mln zł pochodzi
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz 1 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwido-

wane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej.
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Puchar Świata
Nordic Walking 2022
w Kolbuszowej

Już dzisiaj Gmina Kolbuszowa wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Nordic Walking serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w zawodach Pucharu Świata Nordic Walking 2022, które odbędą się w dniach 14 i 15 maja w Kolbuszowej.

W pierwszy dzień zawodnicy będą mogli zmierzyć się na dystansach 5 km, 10
km i półmaratonu na terenie skansenu w Kolbuszowej, a w drugi dzień będą
rywalizować sztafety 4x5 km na terenie stadionu miejskiego przy ul. Wolskiej.
Zapisy na wydarzenie już ruszyły! Rejestracja oraz regulamin znajdują się
na stronie: http://nwwcup2022.eu/. Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mogą
wziąć udział w rozgrywkach bezpłatnie, ale konieczne jest wcześniejsze
zapisanie się online.
Zawody odbędą się pod patronatem International Nordic Walking Federation
oraz Patronatem Honorowym Pana Władysława Ortyla- Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Magda Niemczyk ze
złotymi medalami!

Kolejne znakomite wyniki i zwycięstwa w zawodach lekkoatletycznych
odnotowała Magdalena Niemczyk- podopieczna klubu sportowego Tiki Taka
Kolbuszowa. Z tej okazji w dniu 14 lutego br. z zawodniczką i jej trenerem
Bogdanem Karkutem spotkali się Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Prezes Fundacji na Rzecz Kultury
Fizycznej i Sportu Grzegorz Romaniuk.
Podczas spotkania Magdalena Niemczyk zaprezentowała dwa złote medale,
które zdobyła na ostatnich Halowych Mistrzostwach Polski U20 w Rzeszowie. Lekkoatletka na dystansie 200 m pobiegła z czasem 23.49 s., pobijając
swój własny rekord Polski. Złoty medal zdobyła również na dystansie 60 m
z czasem 7.37 s. Spotkanie było okazją do przypomnienia sukcesu Mistrzostw
Europy 2021, które odbyły się w Tallinie skąd zawodniczka przywiozła brązowy medal zdobyty w sztafecie 4x100 m. Pan Poseł i Pan Burmistrz otrzymali
od Magdy pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia z autografem.
Złotej medalistce złożono gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Ciężka
praca zawodniczki wykonywana na treningach, wytrwałość i pasja owocują
wysokimi osiągnięciami sportowymi na arenie krajowej i międzynarodowej.
Cieszymy się, że sukcesy Magdy przyczyniają się do promocji klubu oraz
Miasta i Gminy Kolbuszowa.

fot. UKS Tiki Taka Kolbuszowa

Nabór wniosków na odbiór wyrobów
zawierających azbest od mieszkańców
Gminy Kolbuszowa w 2022 roku
Urząd Miejski w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest” na odbiór
wyrobów zawierających azbest od
mieszkańców Gminy Kolbuszowa
w 2022 roku.
Wnioski na odbiór azbestu należy
składać w Referacie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Urzędu
Miejskiego w Kolbuszowej przy ul.
Piekarskiej 15 w terminie do 15 marca 2022 roku.

Uwaga! Wnioski złożone po 15 marca 2022 r. będą realizowane w przyszłym roku.
Odbiór z nieruchomości wyrobów
zawierających azbest planowany jest
na miesiąc wrzesień 2022.
Więcej informacji pod numerem 017
22 72 222 lub 017 22 71 333 wew.
425.
Wniosek można pobrać na stronie:
www.srodowisko.kolbuszowa.pl.
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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 341

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

przegląd KOLBUSZOWSKI
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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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 341

przegląd KOLBUSZOWSKI

27

Ż
A
D
E
ZAŻ W
R
P
D
Ó
E
Y
Z
R
R ÓW
E
W
P
R
W
E
WY W
O
O
RR
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

