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W imieniu samorządu Gminy Kolbuszowa 
składamy życzenia spokojnych, 

bezpiecznych i radosnych  
Świąt Wielkanocnych,wypełnionych nadzieją 

na lepszą przyszłość.

Niech okres Zmartwychwstania Pańskiego 
doda nam wiary i siły do pokonywania 

wszelkich trudności, 
a czas spędzony z najbliższymi 

będzie pełen miłości i pojednania. 

Wesołego Alleluja!

    Jan Zuba
 Burmistrz Kolbuszowej 

Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej
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W Raniżowie i Mazurach przypomniano 
niezłomnych

Obchodzony w dniu 1 marca ogólnopolski Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych przez komunistycznych propa-
gandystów i zbrodniarzy, jest okazją do przypomnienia lokalnych bohaterów walczących o niepodległość po 1944 roku.

Na terenie gminy Raniżów było ich wielu. Dzia-
łali w różnych organizacjach konspiracyjnych, 
podziemnych jak WiN, NOW, PAS. Wszędzie 
gdzie było to możliwe stawiali opór nowym oku-
pantom. A więc zdrajcom niepodległej Ojczyzny, 
wszelkiego typu bolszewickim kłamcom, złodzie-
jom i mordercom, zorganizowanym w szeregach 
Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, 
Milicji Obywatelskiej. Nadzorowanym i wspie-
ranym wojskowo przez sowieckie pułki NKWD. 
Na ziemi raniżowskiej i sąsiedniej dzikowieckiej 
partyzantem niezłomnym, który najdłużej walczył 
z bronią w ręku ze stalinowcami był Andrzej Puzio 
(s. Michała, ur. 1914 r.). Wspaniały odważny pa-
triota, sprytny żołnierz. Świetny strzelec. Strzelał 
szybko i celnie. Posiadał doskonałą orientację w 
okolicznych lasach, a przede wszystkim szerokie 
zaplecze logistyczne. Podobnie jak Wojciech Lis 
na ziemi mieleckiej. 

Partyzantów oddziału dowodzonego przez Puzia 
bali się panicznie zarówno ubowcy, milicjanci, 
ormowcy i inni donosiciele, jak też aktywiści PPR, 
PZPR i ZMP. W celu likwidacji jego oddziału po-
wiatowe UB z Kolbuszowej i Niska organizowały 
specjalne grupy operacyjne. Sprowadzały batalio-
ny wojsk KBW z Rzeszowa. Instalowały dziesiątki 
konfidentów. Zwłaszcza po tym, gdy zastrzelił w 
samoobronie szefa PUBP w Kolbuszowej Fran-
ciszka Sieradzkiego, w lutym 1949 r. W tym czasie 
ukrywał się z kilkoma zaufanymi partyzantami w 
okolicach Wilczej Woli. Udało się go zlikwidować 
dopiero w 1951 r. Do dnia dzisiejszego jego po-

święcenie i zasługi w walce z komuną nie zostały 
rozpropagowane. Nie doczekał się też należnego 
upamiętnienia. Mamy więc kolejny dowód na to, 
że postkomuna w powiecie kolbuszowskim ma 
się dobrze…

Zbieg okoliczności sprawił, że od kilku lat 
organizatorem ogólnopolskiego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Ra-
niżowie jest także Puzio. Jan Puzio – przewod-
niczący Rady Gminy Raniżów, kierownik KRUS 

Start X edycji biegu „Tropem Wilczym” w Raniżowie.  Fot. B. Popek

w Kolbuszowej. Mimo że nic nie wiadomo na 
temat pokrewieństwa pana przewodniczącego z 
dawnym bohaterem antykomunistycznego podzie-
mia, to na pewno obu łączy pragnienie wolności 
i niepodległości naszej Ojczyzny. Tegoroczna X 
edycja gminnego biegu „Tropem Wilczym”, która 
odbyła się w niedzielę 6 marca b.r. osiągnęła liczbę 
około 150 uczestników. W różnym wieku. Oprócz 
Raniżowian biegli mieszkańcy Woli Raniżowskiej, 

Wręczanie pamiątkowych medali przez samorzą-
dowców – J. Puzio (po prawej) i M. Burka.

Starsi uczestnicy biegu z Białorusi i Ukrainy.
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Inscenizacja przesłuchania W. Suskiego przez funkcjonariuszy UB.

Znicz przed pomnikiem ks. St. Bąka i hołd miejscowym niezłomnym składają uczniowie szkoły.

Zielonki, Posuch oraz innych miejscowości. A 
nawet przebywający w Raniżowie obywatele 
Białorusi (uciekinierzy przed represjami reżimu) 
oraz Ukrainy (uchodźcy przed wojną). Start i 
meta znajdowały się obok plebanii. Jako pierw-
szy na metę przybiegł nauczyciel wychowania 
fizycznego szkoły w Raniżowie. Ale tak naprawdę 
nie liczyło się zwycięstwo, lecz udział w nim i 
piękna idea. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale, które wręczali wspomniany 
przewodniczący Rady Gminy Jan Puzio oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek. 

Nieco wcześniej, bo 1 marca b.r., w ogólnopol-
skim Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych bieg 
„Tropem Wilczym” zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa w Mazurach. Uczestniczyli w nim uczniowie 
i nauczyciele. W dwóch kategoriach wiekowych. 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na czas biegu 
zapewniła mazurska OSP. Start i meta znajdowały 
się na parkingu koło kościoła. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczali 
wychowawcy klas.

Tego samego dnia wieczór w miejscowym ko-
ściele odprawiona została Msza św. w intencji 
żołnierzy niezłomnych. Bezpośrednio po Mszy 
uczestniczący w niej mieszkańcy Mazurów mieli 
okazję obejrzeć i wysłuchać program artystyczny 
oraz wyjątkowe przedstawienie, według pomysłu i 
scenariusza pani dyrektor szkoły Renaty Zawartki. 
Uczniowie klas starszych odegrali scenę z prze-
słuchania przez funkcjonariuszy UB oskarżonych 
o „wrogą działalność” ks. Stanisława Bąka i b. 
sołtysa Wawrzyńca Suskiego. Nie były to jednak 
fikcyjne postacie, wymyślone na potrzeby sztuki, 
lecz jak najbardziej autentyczne. Obaj wybitnie 
zasłużeni w zorganizowaniu parafii Mazury i wy-
budowaniu kościoła w okresie wojny. Kilka lat po-
tem aresztowani, torturowani, zapłacili najwyższą 
cenę za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
Była to pierwsza tego typu inscenizacja teatralna 
w Mazurach. Zrobiła duże wrażenie na widzach. 
Pod każdym względem pozytywne. Wyrazem tego 
były długie brawa, zarówno dla aktorów, jak też 
autorki scenariusza i pań nauczycielek, które za-
angażowały się w przygotowanie przedstawienia.

Ostatnia część uroczystości odbyła się po wyj-
ściu z kościoła, przed pomnikiem ks. Bąka. Tam 
proboszcz odmówił okolicznościową modlitwę 
za obrońców Ojczyzny, po czym poszczególne 
delegacje złożyły znicze i wiązanki kwiatów. Wartę 
honorową przy pomniku pełnili strażacy miejsco-
wej jednostki OSP.

Benedykt Popek

Zniesienie naprzemiennego odbioru 
odpadów tworzyw sztucznych i butelki PET

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina o zniesionym naprzemiennym odbiorze odpadów tworzyw sztucznych i butelki PET z nieruchomości 
jednorodzinnych. Wobec tego mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mogą wystawiać wszystkie frakcje odpadów segregowanych (tj. Tworzyw sztucznych, 
Butelki PET, Papieru i Szkła) w jednym terminie.
Uwaga! Nowe grafiki harmonogramu odbiorów odpadów z nieruchomości jednorodzinnych, które znajdują się na stronie www.srodowisko.kolbuszowa.
pl nie wprowadzają zmian w kalendarzu odbioru odpadów.
Pamiętaj!! Do worka z opisem Butelka PET wrzucamy butelki bezbarwne, odcienia niebieskiego i zielonego.

przegląd KOLBUSZOWSKINr 343 5



Wystawa o historii kolbuszowskiej kolei 

Kolbuszowskie 
krokodylki 
W Kolbuszowej można spotkać co-

raz więcej krokodyli. Różnią się od siebie 
wielkością i kształtem. Odlewane figurki 
mają stać się ciekawą atrakcją zachęca-
jącą turystów do zwiedzania miasta nad 
Nilem. Spacer od jednej figurki do dru-
giej i pamiątkowe zdjęcia to dobra zaba-
wa, szczególnie dla najmłodszych, a także 
sposób na spędzenie wolnego czasu.
Pierwsza i zarazem największa figurka krokodyla 
w Kolbuszowej została ustawiona na płycie rynku 
w 2012 r. po przeprowadzonej rewitalizacji cen-
trum miasta. Trzy nowe krokodylki pojawiły się 
pod koniec zeszłego roku na nowo powstałych bul-
warach przy rzece Nil. Piątą można spotkać przy 
Ogródku Jordanowskim na ul. Parkowej, a dwie 
kolejne będą witać podróżnych na kolbuszow-
skim dworcu. Najmniejszy jak dotąd krokodylek 
znajduje się na tarasie Dziennego Domu Pobytu 
Seniora przy bulwarach. Kolejne przewidziane są 
w powstającym Parku Niepodległości w pobliżu 
kościoła św. Brata Alberta. 
Jak krokodyle pojawiły się w naszym miasteczku? 
Figurki nawiązują do rzeki Nil przepływającej 
przez Kolbuszową i związanej z nią opowieścią. 
Według miejskiej legendy magnat Sanguszko- 
właściciel dóbr kolbuszowskich przywiózł z Egiptu 
krokodyla z zamiarem zaaklimatyzowania go w 
naszej niewielkiej rzece. Adaptacja prawdziwego 
gada nie powiodła się, ale mamy za to teraz jego 
namiastkę w postaci przyjaznych, odlewanych 
figur krokodylków.  

Dwa krokodylki wkrótce będą witać podróżnych na dworcu w Kolbuszowej

Trzy krokodyle można spotkać na nowo powstałych Bulwarach nad Nilem

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Kolbuszowej serdecznie za-
prasza do obejrzenia wystawy pn. „Kol-
buszowa na żelaznej drodze (1871-2021): 
150 lat zmagań o szyny”. Wystawa jest 
dostępna dla wszystkich na placu przed 
budynkiem Oddziału Edukacji Kultural-
nej i Regionalnej przy ul. Piekarskiej 17 
w Kolbuszowej (Skwer Regionalistów). 
Druga część ekspozycji znajduje się w bu-
dynku dawnej synagogi. 
Wystawa powstała w oparciu o zasoby Polskiej 
Agencji Prasowej, Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej, Biblioteki Kolejowej w Rzeszowie, 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Kolbuszowej, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, 
Muzeum Pamięci o Ofiarach Holocaustu oraz za-
soby prywatne Pawła Michno, Andrzeja Wesołow-
skiego, Marka Krakowskiego, Grzegorza Nycza 
oraz Roberta Pikora. 

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3436



OSTATNIA Z SERII PŁYTA ,,KAZIMIERZ 
MARCINEK Z KAPELĄ”

,,Kazimierz Marcinek z Kapelą” to ostatnia z cyklu ,,Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej” płyta, której wydawcą jest Miejski 
Dom Kultury w Kolbuszowej. W serii tej udało się wydać wszystkich ,,ostatnich Mohikanów” lasowiackiego folkloru. 

Wydawca zrealizował ten cel i jesz-
cze inny równie ważny, jakim było 
granie żywej muzyki na prostym, 
najlepiej smyczkowym instrumen-
tarium. O kształcie płyt decydowali 
wykonawcy, grając niektóre utwory 
w sugerowany sposób, tworzyli płyty 
według własnego pomysłu. Kapela 
Marcinka prezentuje muzykę z po-
granicza kultur etnograficznych, jej 
prymistą jest Kazimierz Marcinek. 
Kapela ma tradycyjny, najprostszy 
podstawowy, smyczkowy skład, 
kiedyś  powszechny u Lasowiaków, 
Rzeszowiaków i Pogórzan. W Noc-
kowej, z której pochodzi prymista, 
słychać różnorodne wpływy mu-
zyczne sąsiadujących, odmiennych 
grup. Marcinek uczył się gry sam, 
od dawnych muzykantów z Nocko-
wej, Bratkowic i innych sąsiadują-
cych miejscowości. Później, jako 
kilkunastoletni muzykant samouk, 
zdobył średnie  wykształcenie mu-
zyczne. Skrzypek z Nockowej mimo 
olbrzymiego doświadczenia w gra-
niu muzyki ludowej, nigdy nie miał 
możliwości nadania muzyce kapeli 
swojego indywidualnego brzmienia. 
Jego styl to charakterystycznie gra-
ne, popisowe ozdobniki. Gra w jego 
kapeli Wiesław Malec, rzeszowianin 
,skrzypek wykształcony, który całe 
życie przyuczał się do tradycyjnej 
muzyki w różnych składach i u sta-
rych mistrzów. Gra z Marcinkiem ba-
sista Franciszek Materna z rodziny o 
wielopokoleniowych muzykanckich 
tradycjach. Zaczynał jako samouk 
w kapeli wuja. Następnie został wy-
kształconym  kontrabasistą, który 

zawodowo grał w filharmonii. Jed-
nocześnie przez całe życie pasjono-
wał się  ludową muzyką. W ostatnim 
czasie do kapeli zaangażowany został 
utalentowany lasowiacki śpiewak, 
Jan Hodór z Kolbuszowej Dolnej. 
Płyta jest owocem pracy muzykan-
tów pod okiem prymisty i zawiera 
utwory instrumentalne grane tylko 
na smykach i śpiewane z kapelą w 
sposób tradycyjny i folklorystyczny. 
Kapela chce do słuchania płyty za-
chęcić wszystkich w każdym wieku, 
również do spontanicznego śpiewa-
nia przy różnych okazjach. Zespół 
ma kilka propozycji nagraniowych i 
zaczyna być ,, zgrany jak przysłowio-
we kolbuszowskie skrzypce”. 
  Założeniem serii była żywa doku-
mentacja mistrzów skrzypiec i ich 
muzyki z terenów, na których szu-
miała niegdyś puszcza. Olbrzymim 
wsparciem dla realizacji serii ,,Mu-
zykanci z Puszczy Sandomierskiej” 
było docenianie pracy wydawcy 
przez działającą przy Programie II 
Polskiego Radia redakcję Radiowego 
Centrum Kultury Ludowej. Promo-
wał, cenił i współtworzył wydaw-
nictwa redaktor TVP3 w Rzeszowie 
Jerzy Dynia. Dobrym słowem wy-
dawnictwa zawsze wspomagał Prof. 
dr hab. Piotr Dahlig. Pomagali wy-
dawcy również etnograf dr Jolanta 
Dragan i radiowiec Jerzy Dziobak, 
fotografka Magdalena Małaczyńska. 
Z niezwykłym zaangażowaniem 
nad realizacją serii (z sympatią dla 
muzykantów), pracował Mateusz 
Starzec wspomagany przez innych 
pracowników wydawcy. Wszystkie 

płyty niezwykle starannie wydała fir-
ma Mediapixel. Wszystkim bardzo 
dziękujemy, a przed muzykantami 
ściągamy czapki z głów za ich bez-
graniczną miłość do muzyki.           
Płyta ucieszy liczną rzeszę miłośni-
ków talentu Kazimierza Marcinka, 
zadowoli gusta najwybredniejszych 
słuchaczy muzyki ludowej Pod-

karpacia. Niewielka ilość płyt jest 
dostępna w sprzedaży w cenie 39 zł 
za egzemplarz (w przypadku wysył-
ki + jej koszt) w kasie Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej  (inne 
informacje na stronie internetowej 
sprzedawcy). 

Zbiórki dla Ukrainy
W gminie Kolbuszowa trwają zbiórki najpotrzebniejszych 

produktów i towarów dla walczących w Ukrainie oraz uchodź-
ców wojennych. Akcje gminne koordynowane są przez Urząd 
Miejski w Kolbuszowej.
W zbiórkach uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz mieszkańcy. Zebrane dary przewożone są do magazynu w 
Nowej Wsi, a następnie w miarę potrzeb będą kierowane bezpośrednio do 
potrzebujących.
Zbierane są miedzy innymi: środki higieny i czystości, żywność z długim 
terminem przydatności, nowa pościel czy ręczniki. Zebrane produkty są segre-
gowane, pakowane do kartonów, opisywane i przekazywane do magazynów.
Burmistrz Kolbuszowej serdecznie dziękuje darczyńcom oraz ludziom dobrej 
woli pomagającym mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy.
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Nowy Przewodniczący Zarządu Osiedla  
 nr 3 w Kolbuszowej 

W dniu 29 marca br. zostało zorganizowane zebranie mieszkańców Osiedla nr 3 w Kolbuszowej mające na celu wyłonienie 
nowego przewodniczącego zarządu tego osiedla. Wybory uzupełniające zostały zarządzone po śmierci pełniącego tę funkcję śp. 
Jana Warzochy.

Na stanowisko przewodniczącego została zgłoszona tylko jedna kandydatura- Pani Maria Warzocha. 
Na zebranie przybyło 94 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla. Za wyborem kandydatki 
zagłosowały 92 osoby, 2 były przeciwne.
Gratulujemy Pani Marii i życzymy powodzenia w pracy na rzecz mieszkańców. 

Dofinansowanie funkcjonowania Dziennego 
Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej ogłosiło wyniki naboru ofert w 
ramach Programu Wieloletniego „Senior 
+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

Gmina Kolbuszowa pozyskała dotację w wyso-
kości ponad 97 tys. zł  na dofinansowanie funk-
cjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie 
Przedborskiej, dzięki czemu 25 seniorów będzie 
mieć zapewnione różnorodne zajęcia terapeutycz-
ne, ruchowe, edukacyjne, a także aktywizację spo-
łeczną i opiekę wykwalifikowanej kadry.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kolbuszowej był odpowiedzialny za przygotowa-
nie wniosku o dofinansowanie zadania.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla 
obywatela Ukrainy 

Obywatelowi Ukrainy, który przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
i został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 
osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej 
oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wys. 300 zł na osobę należy złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej właściwym ze względu na 
miejsce pobytu obywatela Ukrainy ubiegającego 
się o świadczenie. Wniosek o wypłatę jednora-
zowego świadczenia pieniężnego składa osoba 

uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun 
tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pie-
czę nad dzieckiem.
Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej 
www.mgops.kolbuszowa.pl. 
Ponadto mieszkańcy gminy, którzy zapewniają za-

kwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy 
mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów w 
wysokości 40 zł za osobę za każdy dzień. Szcze-
gółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej pod numerem 
tel. 17 22 71 133. 

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3438



Odszedł Józef Fila
Wioska Mazury, a z nią także gmina Raniżów i powiat kolbuszowski poniosły dużą stratę. Niespodziewanie do wieczności 

odszedł jeden z najwybitniejszych aktorów ludowych. Ceniony i oklaskiwany podczas prezentacji dawnych obrzędów wiejskich 
naszego regionu.

Józef Fila, bo o nim mowa, urodził się w Zie-
lonce 1 lutego 1948 roku. Poślubiwszy panią Ma-
rię zamieszkał u teściów w Mazurach. Z czasem 
wykazywał się coraz większą aktywnością w ży-
ciu społeczno-gospodarczym wioski. Od 1972 r. 
należał do Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie w 
latach 1984-1996 pełnił funkcję prezesa. Działał w 
Radzie Sołeckiej. Pełnił też mandat radnego Rady 
Gminy Raniżów, kadencji 2002-2006. Najdłużej 
jednak udzielał się w Zespole Obrzędowym „Ma-
zurzanie”. Był człowiekiem o dużych zdolnościach 
aktorskich. Potrafił nie tylko odgrywać powierzone 
mu dialogi, ale też znakomicie śpiewać i tańczyć 

polki. Ze względu na swą prezencję, w tym sym-
patyczną twarz i okazałe wąsy nadawał się na 
gospodarza domu podczas prezentacji różnych 
obrzędów ludowych, na Borynę z „Chłopów”, 
czy króla Heroda w przedstawianych często „Ko-
lędach z Herodem”. Od wielu lat pełnił też posługę 
kościelnego w kościele parafialnym w Mazurach. 

Miał opinię człowieka uczciwego, uczynnego, 
dobrego, a jednocześnie skromnego. Można by po-
wiedzieć, że jedyną jego słabością było… zdrowie. 
Uskarżał się coraz bardziej na dolegliwości odde-
chowe. Zmarł wkrótce po powrocie ze szpitala w 
Rzeszowie, w dniu 25 marca 2022 r. Przeżył więc 

74 lata. Na pogrzeb przybyły tłumy mieszkańców 
wioski Mazury, w tym strażacy, samorządowcy, 
członkowie Z.O. „Mazurzanie” i mazurska Or-
kiestra Dęta. Także wielu krewnych, przyjaciół, 
współpracowników z miejscowości sąsiednich. 
Można było zauważyć Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy. Pięknie zaprezentowała się mazurska 
Straż Pożarna. Zadbała by pogrzeb miał charakter 
strażacki i uczestniczyły w nim wszystkie poczty 
sztandarowe z terenu gminy Raniżów. 

Dziękujemy Ci za wszystko Panie Józefie. Od-
poczywaj w pokoju…

Benedykt Popek 

Strażacy żegnają swego byłego prezesa.Józef Fila w stroju lasowiackim.  Fot. B. Popek

Przesłanie dla pokoleń
Z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej w 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową po-

wstaje pamiątkowa księga- „Przesłanie dla Pokoleń”. Księga zawierać będzie wpisy żyjących żołnierzy Armii Krajowej, stanowiące 
przesłanie dla młodego pokolenia. 

Z terenu Gminy Kolbuszowa je-
dynym żyjącym żołnierzem Armii 
Krajowej w stopniu podporucznika 
jest Pani Barbara Krudysz. W dniu 
30 marca br. Małgorzata Guła Za-
stępca Kierownika Wydziału Polityki 
Społecznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie odwie-
dziła Panią Barbarę w celu dokonania 
wpisu.
W księdze znajdują się wpisy do-
kumentujące motywacje do walki i 
życiowe przesłania żołnierzy Armii 

Krajowej. Przesłanie Pani Barbary 
brzmi: „Nigdy nie zapomnij kim je-
steś. Bądź wrażliwym, pełnym em-
patii i zrozumienia dla innych. Obyś 
wojnę znał tylko z historii”. 
Po zebraniu wszystkich szesnastu 
części księgi, czyli po jednej z tere-
nu każdego województwa, zostaną 
one przekazane do Muzeum Wojska 
Polskiego.
Pani Barbarze dziękujemy za walkę 
o wolną ojczyznę i życzymy dużo 
zdrowia oraz długich lat życia.
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Wniosek grantowy Gminy Kolbuszowa w 
ramach projektu „Cyfrowa Gmina” został 

oceniony pozytywnie
Wniosek grantowy Gminy Kolbuszowa złożony w dniu 10 lutego 2022 r. w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, został oceniony pozytywnie.

W ramach tego projektu w Gminie 

Kolbuszowa sfinansujemy zakup 

sprzętu i oprogramowania służące-

go wsparciu rozwoju cyfrowego oraz 

zwiększeniu cyberbezpieczeństwa na 

łączną kwotę 739 140,00 zł. Dofi-

nansowanie jest w formie grantu, do 
100% wydatków kwalifikowanych.
Planujemy zakupić m.in. sprzęt IT i 
oprogramowanie, licencje niezbędne 
do realizacji e-usług, pracy i edukacji 
zdalnej, zainwestujemy również w 
edukację cyfrową oraz zwiększenie 

cyberbezpieczeństwa naszych sys-
temów informatycznych. Aktualnie 
oczekujemy na podpisanie umowy 
grantowej, następnie przystąpimy do 
prac przetargowych w celu wyboru 
dostawców sprzętu, który wyszcze-
gólniliśmy we wniosku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Kolbuszowej Dolnej

W czerwcu ub.r. podpisana została umowa na rozbudowę oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej 
Dolnej- etap I. Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca w marcu br. przystąpił do realizacji robót 
na terenie oczyszczalni. 

Głównym założeniem inwestycji 
jest wykonanie drugiego ciągu tech-
nologicznego oraz modernizacja 
już istniejącego. W ramach zadania 
przebudowane i wyremontowane 
zostaną budynki techniczne i zago-
spodarowany będzie teren oczysz-
czalni. Ponadto wybudowane zostaną 
nowe obiekty: reaktor biologiczny, 
osadniki wtórne, kontenerowa stacja 
zlewna, budynek mikrosita, komo-
ra tlenowej stabilizacji osadu oraz 
stacja pix. 
To znaczące przedsięwzięcie dla 
Gminy Kolbuszowa. Inwestycja 

dostosuje istniejącą oczyszczalnię 
do przyjęcia większej ilości ścieków 
komunalnych. Zwiększy przepusto-
wość ścieków z 3600 m3/d do 5500 
m3/d, co pozwoli na wydajniejszą 
pracę. Modernizacja poza korzyścia-
mi ekologicznymi pozwoli również 
na dalszą rozbudowę kanalizacji.
Koszt inwestycji to kwota prawie 
24 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to 
pochodzi z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec 
sierpnia 2023 r. 

Monika Zielińska Mistrzynią Europy!
W sobotę, 2 kwietnia w Tarnowie 
odbyły się Mistrzostwa Europy Se-
niorów w Karate Shinkyokushin, 
w których kolbuszowianka Moni-
ka Zielińska zdobyła złoty medal i 
tytuł Mistrzyni Europy w kategorii 
kobiet +65 kg. Wychowanka Kolbu-
szowskiego Klubu Karate pokonała 
Csenge Tóth z Węgier, Katarzynę 
Jaśkowską z Polski i Marije Sekun-
da z Litwy. Monika obecnie repre-
zentuje barwy Bielańskiego Klubu 
Kyokushin Karate z Warszawy.

Przypominamy, że w czerwcu zeszłe-
go roku zawodniczka również zdoby-
ła złoty medal podczas Wagowych 
Mistrzostw Europy rozegranych 
w Gruzji (Tbilisi). Otrzymała wte-
dy także nagrodę specjalną „BEST 
SPIRIT” za swoją postawę i ducha 
w walkach.  
Monice serdecznie gratulujemy i 
życzymy powodzenia podczas ko-
lejnych rozgrywek!
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BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Kolbuszowej 
przy ulicy Obrońców Pokoju 

21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ 
WYWIESZONY

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 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

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA 
UMIG

Budowa chodnika w 
miejscowościach Kupno i Widełka

W ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach Kupno i Widełka trwa budowa chodnika. 
Prowadzone roboty obejmują budowę jednostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej o 
łącznej długości 2,13 km wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. 

Inwestycja realizowana jest przez 
Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie, a jej wyko-
nawcą jest konsorcjum firm: Firma 
Handlowo Usługowo Produkcyjna 
Bruk-Mar (Lider) i Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynieryjno-Drogo-
wego M-Via sp. z o.o. (Partner).
Inwestycja ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu pieszych i in-
nych niechronionych uczestników ru-
chu, korzystających z odcinków dróg 
krajowych, a także poruszających się 
samochodami, dzięki uporządkowa-
niu ruchu pieszych poza jezdnią, a 
także zwiększeniu bezpieczeństwa 
pasażerów komunikacji zbiorowej i 
ruchu autobusów.

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Weryni 

W Weryni realizowany jest pierwszy 
etap budowy kanalizacji sanitarnej, 
która umożliwi części mieszkańcom 
sołectwa podłączenie się do sieci. 
Prace inwestycyjne rozpoczęły się 
w grudniu 2020 r. Realizacja przed-
sięwzięcia pozwoli na wykonanie 
przyłączy do około 92 budynków 
(szacowana liczba osób podłączo-
nych do systemu kanalizacyjnego to 
ponad 300). Na chwilę obecną zre-
alizowanych zostało ok. 75 % robót 
ujętych w zakresie inwestycji, której 
zakończenie zaplanowane jest na ko-
niec sierpnia br.

Całość prac obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
o łącznej długości około 6 km, sieci 
kanalizacji tłocznej o łącznej długo-
ści około 1,4 km, przyłącza kanaliza-
cji sanitarnej o długości 0,6 km oraz 
pompowni ścieków z utwardzeniem 

i ogrodzeniem terenu wokół pom-
powni. 
Wartość zadania wynosi ponad 2 
mln zł, z czego dofinansowanie w 
wysokości ok. 1 miliona zł pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 
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Roboty kanalizacyjne w przemysłowej 
części miasta

W zeszłym roku na terenie Kolbuszowej rozpoczęła się realizacja dużej inwestycji kanalizacyjnej w przemysłowej część mia-
sta- rejon zlewni ul. Rzeszowskiej. W  ramach projektu do nowej sieci kanalizacji rozdzielczej podłączonych zostanie ok. 50 go-
spodarstw domowych oraz 58 firm korzystających dotychczas z kanalizacji ogólnospławnej lub w ogóle niepodłączonych do sieci 
kanalizacyjnej.

Cały zakres inwestycji obejmuje trzy 
zdania:
1. Przebudowę sieci kanalizacji 
ogólnospławnej w obszarze ulic Rze-
szowskiej, Kolejowej, Towarowej, 
Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej 
na system kanalizacji rozdzielczej,
2. Przebudowę drogi gminnej ul. Ko-
lejowej w Kolbuszowej,
3. Odtworzenie  ulicy Wiktora w 
Kolbuszowej po robotach kanaliza-
cyjnych.

Roboty kanalizacyjne są na ukończe-
niu w rejonie ul. Towarowej, ul. Wik-
tora oraz ul. Rzeszowskiej. Obecnie 
trwają prace przy przebudowie sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej na 
system rozdzielczy na ul. Kolejowej. 
Po zakończeniu robót związanych z 
infrastrukturą podziemną wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia jezdni 
oraz chodniki, zjazdy i miejsca par-
kingowe. Równocześnie wykonywa-
ne są roboty odtworzeniowe ulicy 

Wiktora po robotach kanalizacyj-
nych. Tutaj prace prowadzone są na 
długości ok. 250 m, tj. od skrzyżo-
wania z ul. Handlową w kierunku 
firmy Piast. Wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa oraz zjazdy 
publiczne i indywidualne.  
Wartość przeprowadzanych prac to 
kwota prawie 8,4 mln zł. Z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
gmina otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 5 mln zł. Planowo roboty 
mają zakończyć się w październiku 
br.
Przypominamy, że w ramach odręb-
nej inwestycji w zeszłym roku prze-
budowana została sieć kanalizacji 
ogólnospławnej na ul. Handlowej.

Roboty prowadzone na ul. Wiktora Roboty budowlane na ul. Kolejowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulicy Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej

Kolejną znaczącą inwestycją kanalizacyjną na terenie Kolbuszowej jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
ciśnieniowej w rejonie ulicy Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej. Prace przy jej realizacji rozpoczęły się w styczniu br. 

Zakres wykonywanych robót obej-
muje budowę sieci kanalizacji gra-
witacyjnej na łącznym odcinku o 
dł. ponad 4,5 km, montaż rurocią-
gu tłocznego oraz montaż 66 szt. 
przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto 
zamontowane zostaną dwie pompow-
nie ścieków z przyłączami elektro-
energetycznymi: pierwsza na terenie 
Parku Etnograficznego przy ul. Wol-
skiej, a druga w rejonie budynków 
wielorodzinnych przy ul. Wolskiej. 
W ramach zadania utwardzony i 
ogrodzony zostanie także teren wo-

kół pompowni oraz wybudowane 
zostaną zjazdy z drogi gminnej.
Zakończenie inwestycji zaplanowa-
ne jest na połowę października br. 
Wartość zadania 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 Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin z miejscowościami, w których 
funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej. 
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego stara 
się o 30 milionów złotych

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego w ramach Polskiego Ładu stara się o dotację w łącznej wysokości ponad 30 milionów 
złotych. Fundusze mają zostać przeznaczone na modernizację budynków oraz dróg powiatowych, a także odnawialne źródła ener-
gii w placówkach służby zdrowia na terenie powiatu kolbuszowskiego.

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych (Polski Ład) uruchomiono 
dwa równoległe nabory wniosków. W naborze 
zwykłym - tak jak w pierwszej edycji - wnioski 
mogły składać wszystkie jednostki samorządu te-
rytorialnego. Dodatkowo, gminy, powiaty, związki 
międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował 
jako samorządy popegeerowskie mogły złożyć 
wnioski także w równoległym naborze przezna-
czonym tylko dla nich. Z obu rozwiązań skorzystał 
Powiat Kolbuszowski, który łącznie złożył pięć 
wniosków do tegorocznej edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych. 
Wnioski złożone w ramach Polskiego Ładu: 
Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2
1. Budowa i modernizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej na terenie powiatu kolbuszow-
skiego
Zadanie obejmuje trzy obiekty:
1) Budowę siedziby Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kolbuszowej wraz z zeroemisyjnym źródłem 
ogrzewania oraz instalacją fotowoltaiczną. 
2) Modernizację budynku Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kolbuszowej: remont pomieszczeń pole-
gający na zerwaniu starych wykładzin, frezowaniu 
posadzek z położeniem wylewki samopoziomują-
cej oraz nowych płytek, szpachlowanie i malowa-
nie ścian, wymiana inst. elektrycznej, wymiana 
stolarki drzwiowej. Całość dopełni budowa insta-
lacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Pracy. 
3) Modernizację Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 
powyżej 50kW.
Szacowana wartość inwestycji 5 263 000 zł

Wkład własny: 263 150 zł
Dotacja: 4 999 850 zł
2. Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg 
powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskie-
go wraz z infrastrukturą drogową
Zakres rzeczowy obejmuje roboty inwestycyjne 
w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na 
drogach powiatowych Nr 1325 R Blizna – Leszcze 
– Przedbórz – Poręby Kupieńskie oraz Nr 1227 
R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno i 
obejmuje rozbudowę (modernizację) dróg, w tym 
budowę chodników dla pieszych oraz ścieżek ro-
werowych na wybranych odcinkach wraz niezbęd-
ną drogową infrastrukturą techniczną. 
Szacowana wartość inwestycji: 11.578.947,37 
zł, w tym: wkład własny: 578.947,37 i dotacja: 
11.000.000,00 zł.
3. Zeroemisyjne źródło ogrzewania oraz od-
nawialne źródła energii w placówkach służby 
zdrowia na terenie powiatu kolbuszowskiego.
Zadanie obejmuje modernizację źródeł ogrzewa-
nia w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej oraz 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach 
służby zdrowia należących do Powiatu Kolbu-
szowskiego, tj. na: Wiejskim Ośrodku Zdrowia 
w Woli Raniżowskiej, Przychodni Rejonowej nr 
1 w Kolbuszowej (ul. Obrońców Pokoju), Przy-
chodni Rejonowej nr 2 w Kolbuszowej (ul. Tysz-
kiewiczów), Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 
(ZOL) w Kolbuszowej (ul. Obrońców Pokoju), 
Oddziale Nefrologii i Dializoterapii w Kolbuszo-
wej (ul. Kolejowa), Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej - bu-
dynek główny szpitala przy ul. Grunwaldzkiej. 
Szacowana wartość inwestycji: 9.000.000,00 zł, 

w tym: wkład własny: 450.000,00 zł i dotacja: 
8.550.000,00 zł.
WNIOSKI ZŁOŻONE w ramach Polskiego 
Ładu do Programu Inwestycji Strategicznych 
(PGR) - edycja 3
1. Modernizacja infrastruktury drogowej po-
wiatu kolbuszowskiego poprzez rozbudowę i 
przebudowę wybranych dróg powiatowych
Zadanie dotyczy inwestycji w zakresie moderniza-
cji i przebudowy infrastruktury drogowej poprzez 
budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162 
R Mielec – Rzochów – Przyłęk - Ostrowy Tuszow-
skie - Podtrąba oraz przebudowę skrzyżowania na 
drodze powiatowej Nr 1176R Tuszyma – Niwiska 
– Kolbuszowa. 
Całkowita szacowana wartość 1.734.694,00 zł 
w tym:
Wkład własny 34.694,00 zł
Dotacja 1.700.000,00 zł
2. Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa 
wybranych dróg powiatowych na terenie po-
wiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą 
drogową
Zakres rzeczowy obejmuje roboty inwestycyjne w 
zakresie poprawy infrastruktury drogowej poprzez 
rozbudowę drogi powiatowej Nr 1217 R Kłapówka 
– Pogwizdów oraz przebudowę przepustu i budo-
wę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1216 R 
Kolbuszowa Górna – Kłapówka.
Szacowana całkowita wartość: 3.877.552,00 zł, w 
tym: 77.552,00 zł wkład własny
Dotacja 3.800.000,00 zł. 

Opr. B. Żarkowska 
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy  
dla kolbuszowskiej PSP

Flota Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 MAN TGM 

18.320 GCBA 5/42. 
Nowy nabytek kosztował 1 mln 50 
tys. złotych. Samorząd Powiatu Kol-
buszowskiego wsparł zakup samo-
chodu kwotą w wysokości 100 tys. zł. 

WYPOSAŻENIE 
SAMOCHODU 

Jest to pierwszy i jedyny tego typu 
sprzęt w powiecie kolbuszowskim. 
Samochód posiada system piany 
sprężonej CAFS, gdzie zasięg rzutu 
piany mokrej wynosi 20 m, a piany 
suchej 10 m. Pojemność zbiornika 
na środek pianotwórczy wynosi 500 
l, zaś zbiornika systemu CASF 100 l. 
Jak tłumaczy Adam Haptaś gaszenie 
pianą sprężoną jest skuteczniejsze od 
tych stosowanych przez większość 
jednostek. Pojazd posiada dwuza-
kresową autopompę o wydajności 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy PSP w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 

4200 l/min, z dwoma nasadami ssaw-
nymi, czterema tłocznymi i dwoma 
zasilającymi. Wyposażony jest także 
w linię szybkiego natarcia o długo-
ści węża 60 m oraz pneumatyczny 
obrotowy maszt oświetleniowy za-
silany z akumulatorów. Na dachu 
zamontowane jest działko wodno-
-pianowe o wydajności 2400 l/min. 
Ponadto samochód posiada kabinę 
jednomodułową, mieszczącą sześciu 
ratowników. Aktualnie nowy wóz jest 
doposażany w niezbędny sprzęt.

TO DOPIERO POCZĄTEK 
Jak zapowiada st. bryg. Jacek Nita 
– komendant kolbuszowskiej PSP 
nowy samochód jaki trafił do jednost-
ki jest jednym z trzech. – Wkrótce 
otrzymamy dwa kolejne – mówi. Jed-
nym z nich będzie ciężki samochód 

przeznaczony do gaszenia pożarów 
na terenach leśnych, zaś trzeci będzie 
to samochód średni, wyposażony w 

sprzęt do udzielania pomocy przy 
wypadkach komunikacyjnych. 

B. Żarkowska 

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego wsparł zakup samochodu kwotą w 
wysokości 100 tys. zł 

Nowy nabytek kosztował ponad milion złotych

Mieszkańcy Romanowa w Ukrainie odebrali 
dary z powiatu kolbuszowskiego

Kolejny transport darów, w niedzielę (20 marca), z powodzeniem dotarł do Regionu Romanowskiego w Ukrainie. Przedstawi-
ciele ukraińskiej ziemi dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa nie-
przerwanie od 24 lutego. Naród ukra-
iński dzielnie broni się przed wro-
giem. Do Polski wciąż napływają ko-
lejni uchodźcy, ale wielu Ukraińców 

decyduje się zostać w swoim kraju. 
I to właśnie do nich skierowany był 
transport darów, który wyruszył z po-
wiatu kolbuszowskiego w czwartek 
(17 marca). 

Mieszkańcy Regionu Romanowskie-
go odebrali je w niedzielę (20 marca). 
Specjalne podziękowania w stronę 
wszystkich darczyńców skierowali 
przedstawiciele Ziemi Romanow-

skiej w Ukrainie oraz ks. Ryszard 
Dziuba, proboszcz parafii pw. Św. 
Stanisława w Romanowie. 

B. Żarkowska 
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Świadczenie ratownicze dla strażaków 
ratowników OSP

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2490) świadczenie ratownicze 
PRZYSŁUGUJE STRAŻAKOWI 
RATOWNIKOWI OSP, KTÓRY:
- mężczyzna: osiągnął 65. rok ży-
cia i czynnie uczestniczył w dzia-
łaniach ratowniczych lub akcjach 
ratowniczych (przynajmniej 1 raz 
w każdym roku) przez co najmniej 
25 lat
- kobieta: osiągnęła 60. rok życia 
i czynnie uczestniczyła w działa-
niach ratowniczych lub akcjach 
ratowniczych (przynajmniej 1 raz 
w każdym roku) przez co najmniej 
20 lat

Uwaga: nie jest wymagane zacho-
wanie ciągłości wysługi lat w OSP.

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O 
ŚWIADCZENIE RATOWNICZE 
SKŁADA DO KOMENDANTA 
POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W KOLBU-
SZOWEJ NASTĘPUJĄCE DOKU-
MENTY:
1. WNIOSEK o przyznanie świad-
czenia ratowniczego, który jest 
załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 2 lutego 2022 
r. w sprawie wniosku o przyznanie 

świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 
2022 r. poz. 316);
2. Dokumenty potwierdzające bez-
pośredni udział w działaniach ratow-
niczych, tj.:
- do 31 grudnia 2011 r. – pisemne 
oświadczenie 3 świadków,
- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 
2021 r. – dokumentacja prowadzona 
przez PSP lub pisemne oświadczenie 
3 świadków,
- od 1 stycznia 2022 r. – dokumenta-
cja prowadzona przez PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Kolbuszowej do 
dnia 30 czerwca 2015 r. nie prowa-
dziła imiennej ewidencji udziału 
strażaków OSP w działaniach ra-
towniczych.
 
Oświadczenia 3 świadków po-
twierdzające czynne uczestnictwo 
wnioskodawcy w działaniach ra-
towniczych lub akcjach ratow-
niczych muszą spełniać poniższe 
wymagania:
– oświadczenia świadków mają for-
mę pisemną;
– każde oświadczenie jest zwery-
fikowane przez właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) pod 
względem jego wiarygodności;
– jednym ze świadków musi być 
osoba, która pełniła funkcje publicz-

ne lub była zatrudniona w urzędzie 
obsługującym organ administra-
cji samorządowej w okresie, który 
ma potwierdzić bezpośredni udział 
wnioskodawcy w działaniach ratow-
niczych lub akcjach ratowniczych;
 
Świadkiem nie może być:
1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, 
zstępny lub powinowaty do drugiego 
stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą 
tytułem przysposobienia, opieki lub 
kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnio-
skodawcy w stosunku podrzędności 
służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wy-
rokiem sądu za popełnione umyślnie 
przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skar-
bowe;
 
Każdy świadek jest obowiązany do 
zawarcia w oświadczeniu klauzuli 
o następującej treści: „Jestem świa-
domy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kolbuszowej na 
wniosek strażaka ratownika OSP lub 
jego przedstawiciela ustawowego, 
pełnomocnika albo opiekuna praw-
nego przyznaje, w formie decyzji, 

świadczenie ratownicze i ustala jego 
wysokość po:
1) sprawdzeniu kompletności wnio-
sku o przyznanie świadczenia ratow-
niczego;
2) spełnieniu przez wnioskodawcę 
wymagań dotyczących osiągniętego 
wieku i potwierdzonego udziału w 
działaniach ratowniczych.
3) osiągnięciu przez wnioskodawcę 
wieku uprawniającego do przyznania 
świadczenia ratowniczego.
 
Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 
niekompletny wniosek o przyznanie 
świadczenia ratowniczego pozosta-
wia bez rozpoznania.

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kolbuszowej po-
stępowanie o przyznanie świadczenia 
ratowniczego kończy nie później niż 
w terminie 60 dni od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie tego świadcze-
nia wydając decyzję, którą doręcza 
wnioskodawcy.
 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/kgpsp/roz-
porzadzenie-swiadczenie-ratowni-
cze-luty-2022. 

Prace przy szpitalu idą pełną parą
Prace budowlane przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej idą pełną parą. 

W ramach tego zadania przebudo-
wywane są parkingi, chodniki oraz 
drogi dojazdowe na terenie Szpita-
la Powiatowego. Wykonywane jest 

również oświetlenie, monitoring oraz 
kanalizacja deszczowa. 
Inwestycja ta realizowana jest w ra-
mach projektu pn. „Poprawa funk-
cjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej 

wraz z ograniczeniem emisyjności 
w środowisko oraz zapewnieniem 
dostępu osobom ze szczególny-
mi potrzebami”, dofinansowanego 
z Rządowego Funduszu Inicjatyw 

Lokalnych. Na to zadanie Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał 
3 500 000 zł. 

B. Żarkowska 

Słoneczna aura sprzyjała wykonywaniu prac budowlanychPrace przy Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 
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Kolejny transport darów wyruszył do Romanowa
Artykuły spożywcze, środki pielęgnacyjne i higieniczne, koce, śpiwory, kurtki dla mężczyzn, pościele, pampersy dla dzieci i 

wiele innych potrzebnych materiałów, w czwartek (17 marca), wyruszyły do Romanowa (Obwód Żytomierski) na Ukrainie. 

W sumie wszystkie artykuły zapa-
kowane zostały na dziesięć palet. 
Wśród przekazanych darów znalazły 
się materiały, których mieszkańcy 
Regionu Romanowskiego na Ukra-
inie dzisiaj potrzebują najbardziej. 
Były to: kasze, ryż, mleko dla dzieci, 
żywność dla dzieci, soczki, słodycze, 
konserwy, zupki instant, cukier, mąka 
czy sól. W transporcie nie zabrakło 
też płynów do kąpieli, szamponów 
do włosów, pampersów i chusteczek 

dla dzieci czy pieluchomajtek dla 
osób dorosłych. Przekazane zosta-
ły również baterie, latarki, gaśnice 
oraz inne artykuły. Łączny tonaż 
przekazanych materiałów wyniósł 
ponad 12 ton. 

PODZIĘKOWANIE 
Przekazanie tak dużego transportu do 
zaprzyjaźnionego z Powiatem Kolbu-
szowskim Regionu Romanowskiego 

nie byłoby możliwe, gdyby nie za-
angażowanie wielu osób, instytucji 
oraz firm. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania: Nadle-
śnictwu Kolbuszowa, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raniżowie, Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Raniżowie 
oraz Gminie Dzikowiec, która do tej 
pory już trzykrotnie przekazała dary 
do Powiatowego Magazynu. Dzięku-
jemy również prywatnym firmom za 
udzielone wsparcie, przekazane dary 

i serce okazane naszym wschodnim 
sąsiadom. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do MPDiM z Rzeszo-
wa, które przekazało bardzo dużą 
pomoc rzeczową.
Jeszcze raz dziękujemy za Waszą 
szczodrość i szlachetny gest, który 
jest wyrazem Państwa empatii oraz 
chęci niesienie pomocy potrzebują-
cym.

B. Żarkowska 

Załadunek i przeładunek przeszedł bardzo sprawnieArtykuły poukładane zostały na dziesięciu paletach

Zapraszamy do udziału w konkursie 
patriotycznym!

Już po raz siódmy ogłaszamy Powiatowy Konkurs Twórczości Patriotycznej. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Kocham 
Cię Polsko!”. Zapraszamy do udziału. 

Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych (klasy VII i 
VIII) oraz ponadpodstawowych z 
powiatu kolbuszowskiego. Jego 
ideą jest kształtowanie postaw pa-
triotycznych wśród młodzieży, 
uwrażliwienie na tradycje narodowe, 
dziedzictwo kulturowe i historycz-
ne oraz podnoszenie świadomości 

patriotycznej wśród młodych miesz-
kańców naszego powiatu. 

KATEGORIE DO WYBORU 
Zadaniem uczestników Konkursu jest 
przygotowanie pracy, odwołującej 
się do hasła przewodniego, które 
brzmi: „Kocham Cię Polsko!”. Jego 
interpretację należy przedstawić w 
jednej z trzech kategorii: plastycz-
nej (technika dowolna, minimalny 

format A4), literackiej (do wyboru: 
reportaż, opowiadanie, wywiad lub 
utwór wierszowany) lub multime-
dialnej (przygotowanie prezentacji 
multimedialnej).

DO 25 KWIETNIA
Warunkiem uczestnictwa w Konkur-
sie jest dostarczenie lub nadesłanie 
pracy konkursowej w terminie do 25 
kwietnia br., do Starostwa Powiato-

wego w Kolbuszowej, wejście głów-
ne od strony Dworca PKS – „Biuro 
Podawcze”(parter budynku), ul. 11 
Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 
Szczegółowe informacje znaleźć 
można w regulaminie. W razie do-
datkowych pytań proszę dzwonić do 
Wydziału Promocji – tel. 17 7445 
730. 

Opr. B. Żarkowska 
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Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kolbuszowskiego za ubiegły rok

Na marcowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu przed-
łożyła Barbara Dudzińska – Powiatowy Inspektor Sanitarny. Sporo miejsca poświęciła chorobie zakaźnej SARS-cOV-2, na którą 
w naszym powiecie w 2021 r. zmarło 110 osób. 
Na wstępie dyrektor kolbuszowskiej 
Inspekcji Sanitarnej poinformowała, 
iż nadrzędnym celem jednostki jaką 
kieruje jest ochrona zdrowia ludzkie-
go przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środo-
wiskowych, a także zapobiegania 
powstawaniu chorób, w tym chorób 
zakaźnych i zawodowych. 

KONTROLE I WYWIADY 
Kolbuszowska Inspekcja Sanitarna, 
w 2021 r., prowadziła nadzór sani-
tarny w ponad 950 placówkach na 
terenie powiatu. Były to m.in. przed-
szkola, szkoły, stołówki czy gabinety 
opieki medycznej. 
Natomiast, jeśli chodzi o liczbę 
kontroli, to tych w ub.r. w powiecie 
przeprowadzono w sumie 6 082, w 
tym w ramach bieżącego nadzoru sa-
nitarno-epidemiologicznego - 631. 
Ponadto w związku z wystąpieniem 
na obszarze kraju epidemii i wpro-
wadzeniu licznych obostrzeń, prze-
prowadzono 376 kontroli/wizytacji w 
zakresie przestrzegania nowych ogra-
niczeń zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epi-
demii oraz 5075 wywiadów epide-
miologicznych.

PRÓBY DO BADAŃ 
Ponadto pracownicy PSSE Kolbu-
szowa, w ramach nadzoru sanitarne-
go, pobrali do badania 496 prób - rok 
wcześniej tych prób było 290. Były 
to m.in. próbki do badań żywności, 
próbki wody z wodociągu czy wyma-
zy od osób chorych lub z kontaktu z 
osobami chorymi, lub podejrzanych 
o nosicielstwo Salmonella i Shigella

ZAPOBIEGANIE 
CHOROBOM ZAKAŹNYM 

Jednym z podstawowych zadań 
działania Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej jest sprawowanie nadzoru 
epidemiologicznego. Zadanie to re-
alizowane jest głównie przez pion 
epidemiologii, który każdego roku 
wdraża i kontroluje programy zapo-
biegania i zwalczania zakażeń i cho-
rób zakaźnych oraz pasożytniczych, 
w tym prowadzi nadzór nad wyko-
nywaniem szczepień ochronnych, 
które są skuteczną formę zapobie-
gania chorobom zakaźnym. Ponadto 
opracowuje i ocenia stan sanitarny 
podmiotów działalności leczniczej. 

COVID-19 W LICZBACH 
Jeśli chodzi o choroby zakaźne, to 
najnowszą tego typu chorobą jest 
COVID-19, wywołany przez koro-
nawirusa SARS-CoV-2. W powiecie 
kolbuszowskim, w 2020 r., odnoto-
wano 1354 przypadków tej choroby, 
w tym 50 osób zmarło. Rok później 
tych przypadków było znacznie 
więcej, bo 2353, w tym 110 osób 
zmarło. Ryzyko zgonu było bezpo-
średnio skorelowane było z wiekiem 
pacjentów:
• 5-9 lat -1 osoba,
• 30-39 lat – 2 osoby,
• 40-49 lat – 2 osoby
• 50-59 lat – 5 osób,
• 60+ - 99 osób. 

Obecnie pojawiły się nowe warianty 
koronawirusa SARS-CoV-2 o więk-
szych zdolnościach do transmisji. 
Na obszarze Polski od stycznia 2021 
roku monitorowana jest obecność 
poszczególnych wariantów korona-
wirusa, która potwierdza do czerwca 
2021 roku dominujący udział warian-

tu „brytyjskiego” oznaczonego 20I 
Alpha V1, a następnie przewagę w 
udziale wariantu indyjskiego ozna-
czonego 21 A(Delta). W okresie 
grudnia 2021 roku pojawił się wa-
riant B.1.1.529 21 K (Omikron). 

SZCZEPIENIA 
Punktem zwrotnym w walce z pan-
demią było opracowanie szczepionek 
przeciw COVID-19. Szczepionka jest 
ogromną szansą na uodpornienie spo-
łeczeństwa na zakażenie, zdobycie 
kontroli nad transmisją wirusa SAR-
S-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do 
normalności. Wdrożenie masowych 
szczepień, przy wysokim procencie 
osób zaszczepionych, spowoduje po-
wrót do pełnej funkcjonalności życia 
społecznego, jak również wydolności 
służby zdrowia. Pokonanie korona-
wirusa jest możliwe poprzez prze-
rwanie jego transmisji z człowieka 
na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Każda osoba, która 

się zaszczepi, ma szansę przerwać 
łańcuch zakażeń. 

DANE W PROCENTACH 
W Polsce szczepienia rozpoczęto 
27.12.2020 r. (dane dotyczące wy-
konawstwa szczepień uzyskano z 
raportów Ministerstwa Zdrowia pu-
blikowanych na stronie internetowej 
www.gov.pl/web/szczepimysie/ra-
port-szczepien-przeciwko-covid-19). 
Na dzień 01.03.2022 r. procentowy 
udział osób w pełni zaszczepionych 
dla poszczególnych powiatów woje-
wództwa podkarpackiego waha się 
w przedziale od 31 % w powiecie 
kolbuszowskim do 56 % w powiecie 
Miasto Tarnobrzeg, średnia wynosi 
43 %. Natomiast w kraju 63,35% 
mieszkańców jest w pełni zaszcze-
pionych.

Opr. B. Żarkowska 

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolbuszowskiego 
przedstawiona została na marcowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 
Fot. B. Żarkowska
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P O W I A T O W Y
Promocja i Kultura Powiatu

tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Kolbuszowa dnia 
30.03.2022r.

AB.6740.7.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2022.176)

Starosta 
Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, 
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w 
drodze bezprzetargowej. Wykaz nieruchomości 
został zamieszczony również na stronie interne-
towej Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.
kolbuszowski.pl) i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 
(bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości 
położonej w Raniżowie, przeznaczonej do zby-
cia można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, 
tel. (17) 744 57 52.

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 listopada 10
36-100 Kolbuszowa

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji z dnia 30.03.2022r. o umo-
rzeniu w całości postępowania wszczętego na 
żądanie Burmistrza Kolbuszowej, w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn: „Budowa ul. Starzyńskiego 
w Kolbuszowej – od km 0+000 do 0+638, ze 
zbiornikiem retencyjno – infiltracyjnym wraz 
z drogą dojazdową od km 0+000 do 0+075 
oraz niezbędną infrastrukturą i urządzenia-
mi budowlanymi” w jednostce ewidencyjnej 
Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
na działkach wchodzących pod inwestycję w 
obrębie Kolbuszowa (położonych w liniach roz-
graniczających teren inwestycji):
działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
942, 986/35, 986/50, 995/1, 994/2, 995/2, 995/3, 
995/4, 1032/1, 1034/4, 1034/5, 1033, 1034/3, 
1035, 1043/1, 1045/1, 1047/1, 1042/1, 1043/2, 
1045/2, 1047/2, 1044/3, 1046/1, 1048/1, 1049/1, 
1049/2, 1050/1, 1051/1, 1051/2, 1053, 1055, 
1057/1, 1105
działki dzielone pod inwestycję: 986/37 (986/51, 
986/52), 986/43 (986/53, 986/54), 994/1 (994/9, 

994/10), 923/4 (923/14, 923/15), 2348 (2348/1, 
2348/2, 2348/3), 1036 (1036/1, 1036/2), 1052/1 
(1052/2, 1052/3), 1054/1 (1054/2, 1054/3), 
1056/1 (1056/2, 1056/3), 1058 (1058/1, 1058/2), 
993/11 (993/13, 993/14, 993/15)
(w nawiasach wskazano działki po podziale. Po-
nadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki 
powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwe-
stora).
2) działki położone w terenie niezbędnym do 
realizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 993/4, 
1120, 
 1059/7, 1059/18, 1059/20, 1059/28, 1274/2, 
1059/6, 1059/21, 1008/3

Z treścią decyzji można się zapoznać w ponie-
działki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni pracy 
Urzędu w godz. 730 – 1530 w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10. 
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest 
w decyzji. Zgodnie z art.49 ustawy kpa, dorę-
czenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia.

Ogłoszenie o naborze 
Program

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022

Gmina Kolbuszowa przystąpiła do realizacji Pro-
gramu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
finansowanego ze środków Funduszu Solidarno-
ściowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.  
Całkowita wartość  dofinansowania to 384 000,00 
zł.
Głównym celem Programu „Opieka wytchnienio-
wa” jest wprowadzenie usługi opieki wytchnie-
niowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla członków rodzin, opiekunów osób niepełno-
sprawnych, którzy muszą podporządkowywać 
swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czyn-
ności związanych z opieką i pomocą, co najczę-
ściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego 
obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej 

sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, 
zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też 
inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywi-
dualnych aspiracji.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów osób niepełno-
sprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych 
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastęp-
stwa. Dzięki Programowi opiekunowie dyspono-
wać będą czasem, który będą mogli przeznaczyć 
na odpoczynek i regenerację, jak również na zała-
twienie niezbędnych spraw.
Program jest adresowany do członków rodzin lub 
opiekunów OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
pozostających we wspólnym gospodarstwie do-
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Ogłoszenie o naborze Program
 “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Gmina Kolbuszowa przystąpiła do realizacji Pro-
gramu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
finansowanego ze środków Funduszu Solidar-
nościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepeł-
nosprawnej” – edycja 2022.  Całkowita wartość  
dofinansowania to 1 239 150,00 zł.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asy-
stenta osobistego jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 
Program ma na celu również przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z 
niepełnosprawnościami. Jest elementem polityki 
społecznej państwa w zakresie poprawy jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami przez umoż-
liwienie im jak najbardziej niezależnego życia, 
zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do 
potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z  
niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne/
kulturalne.
Program jest kierowany jest do: 
· dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
oraz
· osób niepełnosprawnych posiadającym orzecze-
nie o niepełnosprawności:
1. o stopniu znacznym lub
2. o stopniu umiarkowanym lub
3. traktowane na równi do wyżej wymienionych 
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 573).
Limit godzin usług asystencji osobistej finanso-
wanych ze środków Funduszu przypadających na 
1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
· 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną 

(niepełnosprawność sprzężona rozumiana jako wy-
stępowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
· 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,
· 360 godzin dla: 
o osób niepełnosprawnych posiadających orzecze-
nie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
o dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności.
Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej pole-
gać głównie będzie na pomocy osobie z niepełno-
sprawnościami m. im. w: 
· wykonywaniu czynności dnia codziennego dla 
uczestnika Programu;
· wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem 
Programu w wybrane przez uczestnika miejsca ( 
no. Placówki służby zdrowia, kościoły);
· załatwianiu spraw urzędowych;
· korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, 
kino, galerie sztuki, wystawy);
· zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności do placówki oświatowej lub przy-
prowadzaniu ich z niej.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za 
usługi asystenta osobistego.
Procedura przystąpienia do Programu:
Osoba z niepełnosprawna lub jej opiekun, chęt-
na do skorzystania z Programu musi złożyć  w 
Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecz-
nej  w  Kolbuszowej „Kartę zgłoszenia do Pro-
gramu Asystent osobisty   osoby   niepełnospraw-
nej”  wraz  z  kserokopią   orzeczenia  o niepeł-
nosprawności  oraz wymaganymi załącznikami, 
które są do pobrania na stronie internetowej www.
kolbuszowa.pl. 
W  sprawie  Programu  osoby  zainteresowane  
lub  ich  opiekunowie  mogą  się  kontaktować 
z pracownikami  socjalnymi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej tel. 
17 2271 133 lub osobiście w budynku Ośrodka 
Pomocy przy ul. Obrońców Pokoju 21 a w Kol-
buszowej.

mowym z osobą niepełnosprawną sprawujących 
bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami 
posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem trak-
towanym na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, które wymagają usłu-
gi opieki wytchnieniowej.
Program będzie realizowany w formie świadczenia 
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za 
usługę opieki wytchnieniowej.
W ramach Programu został ustalony limit do 240 
godzin dla usług opieki wytchnieniowej świad-
czonej w ramach pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Procedura przystąpienia do Programu: Przyzna-
nie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na 
podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka 

wytchnieniowa”, orzeczenia o niepełnosprawności 
oraz innych niezbędnych dokumentów, które są 
do pobrania na stronie internetowej www.kol-
buszowa.pl. 
O s o b y  z a i n t e r e s o w a n e  P r o g r a m e m 
mogą kontaktować s ię  z  pracownikami  
socjalnymi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolbuszowej tel. 17 2271 133 lub 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Obrońców Pokoju 21 a w Kolbuszowej.

Rodzinie
Mariana Koprowskiego

Wieloletniego Kierownika Referatu 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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ZDOLNĄ MAMY MŁODZIEŻ NAD NILEM
Zupełnie spontanicznie potoczył się koncert  ,,Młodzi Artyści Kobietom z okazji ich Święta” w dniu 6 marca 2022 r. 

Atakowani bez przerwy tragicznymi informacjami, 
straszeni przepowiedniami na zrealizowanie się, 
których i tak żadnego wpływu nie mamy  ani mieć 
nie będziemy. Korzystając z okazji zniesienia ogra-
niczeń sanitarnych zorganizowaliśmy przy pełnej 
Sali w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 
imprezę dla Pań. Wspaniałych kobiet w różnym 
wieku i rozmiarze, na scenie zobaczyliśmy mło-
de artystki, głównie dzieci i młodzież. Wszystkie 
niezwykle piękne i uzdolnione, po prostu wspa-
niałe swoją pasją i zaangażowaniem w rozwijanie 
swoich talentów. Imprezę poprowadził  Dj Disco 
Duck (Dawid Trznadel debiutujący na tego rodzaju 
wydarzeniu). Pozbywał się tremy z każdą minutą 
wydarzenia, nowa twarz bardzo dobrze została 
przyjęta przez publiczność, z którą złapał szyb-
ki kontakt. Ma dobry głos, wyczucie atmosfery 
i świeżość, z braków zdaje sobie sprawę i będzie 
pracował nad ich poprawą.
W koncertowym dedykowanym Paniom aperiti-
fie wystąpił Roman Dublański z częścią formacji 
Krokodyle. Zagrali akustycznie na scenie, usły-
szeliśmy zapowiedź pierwszej płyty zespołu, kli-
matyczne utwory napisane i skomponowane przez 
Dublańskiego w aranżacji członków zespołu. Gru-
pa zagrała akustycznie. Wystąpiło dwóch wybit-
nych gitarzystów Tomasz Stężalski i Przemysław 
Przywara, duet wokalny stanowił lider zespołu i 

subtelna wokalistka z wszechstronnym głosem 
Sabina Kurek. Usłyszeliśmy gitarowy koncert, 
który w naszym domu kultury nie jest codzien-
nością, każda minuta ich gry była wyjątkowa! 
Wokaliści stworzyli wyjątkowy duet, idealnie do-
pasowany do wydarzenia. Świetnie w szczegółach 
wyreżyserowany z ruchem, dialogiem i emocjami, 
które Romanowi rzadko udaje się opanować, gdy 
śpiewa dla swojej publiczności. Mała próbka ta-
lentu muzyków zapowiada świetną płytę, na którą 
czekamy z niecierpliwością (ci, co ją słyszeli mogą 
zapewnić, że jest unikalna). Mało która polska 
metropolia, wielkie miasto może poszczycić się 
muzyką promującą jego walory na takim poziomie, 
jak mieścinka z nad Nilu. Muzyka autorska zagrana 
i zaśpiewana przez wybitnych instrumentalistów i 
wokalistów, których przyciąga nieprzeciętna twór-
czość i osobowość Dublańskiego.                                                              
Zdolną mamy młodzież - często padało z ust Dj, 
pod czym podpisać się może każdy widz niedziel-
nego koncertu. A jakie zdolne instruktorki Katarzy-
nę Liszcz-Starzec od śpiewu, Magdalenę  Chle-
bek od tańca współczesnego, Marzenę Płazę od  
mażoret. Te trzy gracje przygotowały przepiękną 
prezentację prowadzonej przez siebie pracy w trud-
nym czasie ograniczeń sanitarnych. Na dodatek 
niekorzystny układ ferii, w które były bezgranicz-
nie zaangażowane nie pozwolił na dopieszczenie 

koncertu. Co bardzo ważne w domu kultury, każdy 
może rozwijać swój talent niezależnie od tego, czy 
jest on mały, średni czy ogromny. Nie wyłusku-
jemy talentów, najważniejsza jest chęć szczera 
do pracy.  Zarówno instruktorki jak i uczestnicy 
zajęć z tym problemu nie mają. Młode talenty 
spędzają tu pożytecznie swój wolny czas, bez przy-
musu i atrakcyjnie. Na co dzień obserwujemy, 
jakie nasi uczestnicy i my otrzymują wsparcie od 
wielopokoleniowych, doskonale funkcjonujących 
rodzin. Współpracują z instruktorami, rzeszą mam, 
tatusiów, cioć i wujków oraz babć i  dziadków 
zapatrzonych w swoje pociechy i skłonnych mimo 
trudnych i wymagających co do zapewnienia bytu 
materialnego  czasów, poświęcić ich  rozwojowi 
jak najwięcej.
Po raz kolejny mieliśmy przyjemność udzielenia 
wsparcia akcji charytatywnej na rzecz Oliwki Kret. 
W pięknym wystąpieniu mama Natalia i inicjatorka 
przeniesienia zbiórki na zasadzie podaj dalej z 
Emilki na następnych potrzebujących, Katarzyna 
Furtak-Draus wraz z Oliwką pięknie poprosiły o 
wsparcie, co zaowocowała kwotą 1531 złotych 
wrzuconą błyskawicznie do puszki  przez  nie-
zwykle w tym dniu hojną i elegancką publiczność. 
Dopełniając w ten sposób dwudniową zbiórkę 
sportową organizowaną przez zaangażowaną bez-
granicznie w pomoc dziecku rodzinę i przyjaciół.  

BŁYSKAWICZNY TRANSFER SERC EMILKA 
POMAGA OLIWCE

  Niezwykle aktywna i skuteczna organizatorka akcji zbierania środków  na rzecz ratowania życia malutkiej Emilki Wilk 
błyskawicznie przeniosła inicjatywę pomocy na rzecz jej starszej koleżanki, zbierającej  środki na diagnozę i operację Oliwki Kret 
z Kolbuszowej. 

Emilia już niedługo otrzyma pomoc w USA, dzię-
ki wszystkim zaangażowanym w zbiórkę  pod 
kierunkiem  Katarzyny Furtak-Draus. Koncert 
(26 lutego 2022r.), który wyszedł z inicjatywy 
niedawno powstałego kolbuszowskiego zespo-
łu ,,RAISED ABOVE THE NILE”. Grupa chce, 
aby muzyka hardcorowa i metalowa z charakte-
rystycznym gardłowym wokalem unosiła się nad 
rzeczką szumnie nazywającą się Nilem. Perkusista 
zespołu Maks Starzec (wytrawny muzyk punkowy) 
wraz z kolegami tworzy koncepcję artystyczną 
nowej rockowej kapeli. Wspólnie spontanicznie 
zaplanowali koncert charytatywny dla Emilki. W  
poprzednim tygodniu okazało się, że zakończyła 
się szczęśliwie zbiórka dla Emilki Wilk. Do ze-
branej blisko czteromilionowej kwoty, brakującą 
drugą połowę dołożył Narodowy Fundusz Zdro-

wia. Wszyscy organizatorzy przyjęli błyskawiczne 
pomysł Katarzyny Furtak-Draus i zmienili nazwę 
koncertu na „Gramy dla Oliwki - Emilka poma-
ga Oliwce”. Dla wymagającej pomocy Oliwki 
zagrali i zaśpiewali raperzy z Weryni, kryjący 
się pod nazwą TFM, otwierając ten wyjątkowy 
i różnorodny koncert. Hiphopowcy nie są nowi-
cjuszami, nagrali już samodzielnie płyty, tworzą 
ciekawe teksty, nieźle rapują i tworzą własne bity. 
Muzycy dobrze orientują się w nowych trendach 
polskiego rapu, brakuje im koncertów wstrzy-
manych pandemią. Po ich koncercie (zaledwie 
po czterech  próbach) wystąpiła nowa formacja 
CZARNY JEDNOROŻEC. Muzycy wywodzą się 
z EXITU, jednej z  twórczych grup działających 
w złotych czasach zainteresowania czynnym gra-
niem rocka, punka, reagge, hardcoru, metalu przez 

kapele MDK. Część z nich następnie wstąpiła do 
sławnego zespołu Le Moor. Rafał Czachor zaan-
gażował do obecnego projektu swoją sześcioletnią 
uzdolnioną wokalnie córeczkę Julkę. Muzycy grają 
zawodowo, malutka Julia zaśpiewała dla Oliwki  
z zapałem i bardzo dobrze. Debiutujący zespół  
z ciekawie zinterpretowaną, coverową nieźle 
brzmiącą muzą dobrze się zapowiada. Cieka-
wie zabrzmiałaby w dziecięcym repertuarze, do 
którego w stylu rock, punk, reagge dogrywaliby 
się ci profesjonalni muzycy. Tak czy owak grupa 
pewnie będzie nadal pracowała nad wykorzysta-
niem talentu małej wokalistki. Ze sceny bije, że 
jest ona oczkiem w głowie nie tylko taty, ale też 
wszystkich grających w nim ,,wujków”. Po Jed-
norożcu krótki występ zaprezentowali meksykań-
scy artyści, gorące rytmy zagrane przez mieszany 
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DOBRA MUZYKA W DOBRYM CELU!
,,Kolbuszowa dla Ukrainy” to tytuł koncertu charytatywnego, który z myślą o pomocy dla mieszkańców ogarniętego wojną 

sąsiedniego kraju zorganizował Tomasz Lenart wraz z grupą przyjaciół. 

Do puszek i na konto Polskiej Akcji Humanitarnej 
zbierane były pieniądze. Pomysłodawca i orga-
nizator koncertu (muzyk zespołu IRON HEAD)  
zaangażował do grania cztery interesujące składy 
muzyczne z Rzeszowa, Niebylca i Kolbuszowej. 
Jako pierwsza z Dj wystąpiła raperka AGA WAL-
CZAK, obdarzona mocnym głosem, przedstawiła 
ciekawy repertuar z pogranicza hip hopu i RnB. 
Artystka sama pisze teksty i tworzy muzykę z Dj, 
nagrywa i wydaje płyty, usłyszeć ją można między 
innymi w ,,Radiu Rzeszów”. Jej koncert spotkał 
się z ciepłym przyjęciem bardzo pozytywnie na-
stawionej do różnorodnej muzyki publiczności. 
Następnie na scenie pojawił się zespół INSANI 
- rockowa grupa w  rozbudowanym składzie. Na 
scenie pojawiło się trzech gitarzystów, klawiszo-
wiec, perkusista i wokalistka. Ośrodek w Niebylcu, 
z którego pochodzą, muzyką stoi (pamiętamy w 
Kolbuszowej występy grupy jazzowej Wiktora 
Bochenka). Grupa gra bardzo sprawnie i autor-
sko nawiązuje klimatem muzycznym do ambitnej 
muzyki rockowej, w głosie wokalistki słychać 
wiele ciekawych  inspiracji i nie mały potencjał.  
Następnym zespołem, który zechciał swoim wy-
stępem wesprzeć i zwrócić uwagę na tragiczny 
los Ukraińców, był dawno niesłyszany na scenie 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, zespół  
LE MOOR. Liderem i wokalistą  grupy jest od lat 
Dorian Pik, zdolny tekściarz i twórca repertuaru. 
Podczas koncertu zagrali z nim perkusista, dwóch 
gitarzystów,  trębacz i saksofonista. Grupa z twór-
czym liderem jest  pod wpływem muzyki KAZIKA 
STASZEWSKIEGO I KULTU. ,,Lemury” należą 
do najbardziej popularnych grup młodzieżowych, 
jakie kiedykolwiek działały w naszym mieście. 
Na ich biletowane koncerty w okresie najwięk-
szej popularności do Miejskiego Domu Kultury 
przychodziło blisko sześciuset widzów. Na plene-
rowych występach ich młodzieżowa publiczność 
sięgała dwóch tysięcy osób. Lider zespołu jest 

osobą bardzo twórczą, pisze trafiające do widowni 
teksty i z pozostałymi członkami  zespołu two-
rzy muzykę. W  sobotnim koncercie ( 12 marca 
2021) zespół zagrał dynamicznie  profesjonalnie 
wiązankę najbardziej znanych swoich utworów, 
które zostały ze starannością przygotowane i wy-
dane przez muzyków na płytach. Dopełnieniem 
koncertu, (który bardzo dobrze zorganizował i 
poprowadził TOMASZ LENART) był rzeszowski 
zespół rockowy Guitar Force (lidera grupy kolbu-
szowianie znają z występów z MONSTRUM). W 
mieszanych wokalach prym wiodła młoda eks-
presyjna wokalistka, na bębnach z kolei zagrała 
perkusistka. Panowie tworzyli gitarowe trio, które 
całkiem nieźle ,,wymiatało ze sceny”. Specjalnie 
na grupę przyszli starzy bywalcy
 częstych dawniej koncertów metalowych. Artyści 
zaatakowali widzów zmasowanym dźwiękiem. 
Zespół działa już ponad 10 lat, wygrywał wielo-
krotnie plebiscyty radiowe, ma na swoim koncie 

kilka płyt, (jedną nagraną po angielsku dla fińskiej 
wytwórni). Koncert przebiegł bardzo sprawnie, 
cechowała go ,,spinaczowska” różnorodność, do-
bra atmosfera i poziom muzyczny. Stanowił małą 
cegiełkę w wielkiej ścianie poparcia  i pomocy 
dla cierpiącego narodu ukraińskiego. Tą postawę 
Polaków cechuje całkowita  bezinteresowność, 
spontaniczność i szczera chęć pomocy swoim znaj-
dującym się w potrzebie bliźnim! Młodzież orga-
nizująca wydarzenie i grająca w nim  przyjmuje to 
zupełnie naturalnie, poświęca temu wolny czas i 
swoje umiejętności organizacyjne i talent. Świad-
czy to o wysokim poziomie empatii do świata, w 
którym przyszło im żyć! Koncert pozwolił  zebrać 
całkiem sporą kwotę, bo 3080 złotych na pomoc 
Ukraińcom. Zespołom grającym za przysłowiowe 
,,friko”, miłym wolontariuszom, Tomkowi Le-
nartowi, który nad wszystkim czuwał, należą się 
gromkie brawa!
 

skład wysadziły nam na chwilę bezpieczniki. Po 
nich na scenie pojawił się kapitalny skład fanów 
starego dobrego rock and rolla z meksykańskim 
wokalistą o nazwie ,,STOPGAP ROCK’. Muzycy 
szukali się od lat, pierwsze próby mieli w domu 
kultury, obecnie ćwiczą w hali przemysłowej przy 
stawach, którą wynajmują. Wszystkich cechuje 
miłość do królewskiego rock n rolla, hevy metalu 
i hard rocka. Wyglądają świetnie, niczym  ,,Judas 
Priest, ZZ Top, AC/DC, Deep Purple, Ramones…. 
i inni” razem wzięci. Cudownie prowizoryczni, 
niezwykle autentyczni w swojej pasji, powinni 

pozbyć się kompleksów i występować co raz wię-
cej. Tym co robią, zaprzeczają obiegowej opinii, że 
nad Nilem musi być nudno. Pełni młodzieńczego 
entuzjazmu z niezłym meksykańskim wokalistą 
zainteresowali publiczność i dopełnili koncert. 
Niestety muzycy z grupy Maksa Starca z Nilem 
w nazwie nie wystąpili z prozaicznej przyczyny 
gardłowej przypadłości gardłowego śpiewaka. 
Koncert prowadził Rafał z Jednorożca, o wsparcie 
prosił razem z Oliwką jej tata Jacek Kret obecny 
z całą rodziną. Hojni uczestnicy koncertu i osoby, 
które wspierały zbiórkę   przychodząc tylko po to,v 

by wrzucić do puszki, pozwoliły zebrać na rzecz 
Oliwki kwotę 3650 zł i 50 dolarów. Atmosfera 
na koncercie była wyjątkowa. W dalszym ciągu 
zachęcamy do wspierania Oliwii. Otoczona  w 
tym dniu przyjaźnią rodzina Kretów poczuła, że 
nie jest z problemem zdrowotnym dziecka sama. 
Kto nie zdążył wesprzeć Oliwki w sobotę, cały 
czas ma taką możliwość, do czego gorąco zachę-
camy! Całkowicie ad hoc, trochę prowizoryczną i 
podziemną relację filmową z imprezy nadal można 
będzie obejrzeć w internecie z pełną informacją o 
sposobie wsparcia zdrowia dziewczynki. 
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Spotkanie z rodzinami z Ukrainy
W dniu 31 marca br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyło się spotkanie Zarządu 

firmy Wienerberger z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Firma Wienerberger zaangażowana 
jest w pomoc uchodźcom. W różnej 
formie przekazała łącznie ponad 
130 tysięcy złotych. Pieniądze zo-
stały przeznaczone na zakup łóżek 
polowych, kompletów pościeli w tym 
kołdry, poduszki, poszewki oraz re-
mont sanitariatów i wykup posiłków 
dla uchodźców przebywających w 
hotelu Fundacji. Wienerberger za-
pewnił również mieszkanie dla 2 
rodzin, które uciekły przed wojną. 
Przedstawiciele firmy zapoznali się 
także z zakresem i formami pomocy 
dla obywateli Ukrainy przebywają-
cymi na terenie Gminy Kolbuszowa. 
W spotkaniu oprócz przedstawi-
cieli Zarządu firmy, wzięli udział 

Krzysztof Wilk Kierownik Zakładu 
Wienerberger w Kupnie będący jed-
nocześnie Przewodniczącym Rady 
Miejskiej, Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba, Prezes Fundacji Grzegorz 
Romaniuk oraz rodziny z Ukrainy. 
Dzieci dla uczestników spotkania 
przygotowały krótkie wystąpienie 
muzyczne nawiązujące do tragedii, 
która rozgrywa się w ich kraju. 
Na dzień 31 marca na terenie Gminy 
Kolbuszowa przebywało ponad 175 
osób z Ukrainy, z czego 131 przyjęli 
mieszkańcy naszej gminy. Od wy-
buchu wojny w budynku Fundacji 
znalazło zakwaterowanie, podczas 
kilkudniowych pobytów, ponad 1000 
osób. 

Finansowo
PO CICHUTKU CHINY 
OBALAJĄ ISTNIEJĄCY 
ŁAD FINANSOWY.
W czasie, gdy cały świat słusznie usi-
łuje nie dopuścić do eskalacji wojny 
na Ukrainie – Chiny koncentrują się 
na sprawach gospodarczych, w tym 
na promocji swojej waluty. Powią-
zanie juana ze złotem dałoby Chinom 
pełną wiarygodność w świecie zala-
nym dodrukowywanymi pieniędzmi, 
ale też naraziłoby je na nowy konflikt 
z USA. 
Od XVI do XX wieku Chiny impor-
towały duże ilości srebrnych monet 
z Ameryki Łacińskiej. Notabene 
pierwszym lokalnie bitym srebrnym 
juanem akceptowanym w całych 
Chinach dynastii Qing (1644-1912) 
był srebrny smok wprowadzony w 
1889 r. Stąd w Chinach panował stan-
dard srebra. Wielki Kryzys (1929-
1933) był wydarzeniem o zasięgu 
globalnym. Dotknął niemal każdą 
gospodarkę. Wyjątkiem były Chiny. 
Powód był prosty: w 1929 r. Stany 
Zjednoczone i inne duże państwa 
powiązały swoje waluty ze złotem. 
Nałożyły sobie „złote kajdany”, któ-
re doprowadziły do paraliżującej de-
flacji. W warunkach stałych kursów 
walutowych odpowiadających stan-
dardowi złota wstrząsy monetarne 
rozniosły się po całym świecie. Chiny 
jako jedyne spośród największych 
gospodarek świata działały według 
standardu srebra. Radość nie trwała 
jednak długo. W miarę jak zachod-

nie gospodarki zaczęły odchodzić 
od standardu złota, Chiny traciły 
przewagę konkurencyjną, tzn. juan 
zaczął się umacniać, chińskie towary 
drożały na światowych rynkach, bi-
lans płatniczy stał się ujemny, a im-
port przewyższył eksport. Najgorsze 
miało jednak dopiero nadejść. Ame-
rykański Kongres uchwalił bowiem 
ustawę zobowiązującą Departament 
Skarbu do skupu srebra do momentu, 
gdy kruszec ten będzie odpowiadał 
za jedną czwartą podaży pieniądza w 
USA. Dramatyczny wzrost cen srebra 
wywrócił chiński system monetarny 
do góry nogami. W 1934r. gospodar-
ka faktycznie załamała się. Srebro 
wyciekało za granicę. Nie pomogła 
nacjonalizacja resztek kruszcu.
Obecnie chińskie rezerwy waluto-
we szacuje się na 3,2 bln dolarów, z 
czego dwie trzecie to amerykańska 
waluta i obligacje skarbowe. Chiny 
wydają swoje ogromne nadwyżki w 
dolarach na zakup amerykańskich 
obligacji, co pomaga rządowi USA 
finansować deficyt budżetowy i 
utrzymywać rentowność obligacji na 
niskim poziomie. Gdyby juan znalazł 
pełne oparcie w złocie (co uczyniło-
by go pełnoprawną światową walutą 
rezerwową), to Chiny w mniejszym 
stopniu polegałyby na długu w do-
larach i euro, a zatem w obu tych 
strefach walutowych wzrósłby koszt 
pieniądza, który tymczasem spadłby 
w Chinach. 
Następna kwestia w takim scenariu-
szu to przyszłość petrodolara, dla 
którego złoty juan stanowiłby kon-
kurencję. Ogłoszenie wymienialno-
ści juana na złoto zmieniłoby reguły 

gry. W Chinach pamiętają, jak USA 
były zmuszone znieść powojenny 
ład, czyli standard złota z braku wy-
starczającej jego ilości w amerykań-
skim skarbcu. Aby zatrzymać odpływ 
kruszcu, prezydent Richard Nixon 
zniósł ustalony w Bretton Woods pa-
rytet złota do dolara, dając początek 
erze kursu płynnego. Bez oparcia w 
złocie dolar stał się pieniądzem czy-
sto fiducjarnym. Pojawiło się pyta-
nie, jak przywrócić popyt na dolara, 
nie wywołując przy tym hiperinflacji. 
Pomógł przypadek. Szok naftowy z 
1973 r. zwrócił oczy świata na Bli-
ski Wschód. I na ropę, która stała się 
kotwicą, wyznaczającą status dolara 
jako jedynej waluty globalnej. Hen-
ry Kissinger, wymyślił genialny me-
chanizm petrodolara i dobił targu z 
Arabią Saudyjską, w ślad za którą z 
czasem poszli inni eksporterzy ropy i 
kopalin. Cykliczne lokowanie petro-
dolarów w amerykańskich papierach 
skarbowych umożliwiło USA mone-
tyzację długu bez obaw o stabilność 
finansową.
Aby wygenerować popyt na juana 
równy popytowi na dolara, trzeba dać 
mu silne zakotwiczenie. Bez tego za-
interesowanie będzie umiarkowane, 
mimo, że Chiny ostro grają na zwięk-
szanie udziału juana w rynkach fi-
nansowych i rezerwach walutowych. 
Coraz więcej rządów finansuje część 
długu publicznego w juanach, a banki 
centralne na całym świecie otwierają 
linie swapowe z Ludowym Bankiem 
Chin. Symbolem wzrostu znaczenia 
juana stało się włączenie go przez 
MFW do koszyka SDR (specjalnych 

praw ciągnienia) obok dolara, euro, 
funta szterlinga i jena.
Chiny marzą, by podważyć global-
ny prymat dolara i istniejący system 
finansowy, który wzmacnia geopo-
litycznie Amerykę, dając jej niemi-
litarne a skuteczne środki nacisku. 
Xi Jinping celuje w zbijanie dolara. 
Ostrożnie, ale w sposób widoczny 
Ludowy Bank Chin ogranicza rezer-
wy dolarowe na rzecz złota. Na razie 
dedolaryzacja pozostaje w sferze ży-
czeń, ale nie jest wykluczone, że Chi-
ny opatentują model cyfrowej waluty, 
który jutro okaże się dla świata tym, 
czym dziś jest dolar. Zanim jednak 
do tego dojdzie, Chiny muszą się 
wzmocnić także militarnie, bo kon-
kurencja dla petrodolara otworzyłaby 
front wojny z USA.
Kończąc życzę wszystkim w okresie 
Wielkanocnym pogody ducha mimo 
wszystko, spokoju i pokoju oraz ra-
dości i wszelkiego dobra, smaczne-
go jajka i bardzo mokrego śmigusa 
- dyngusa!

Marek Kowalski
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Na uczestników zawodów czeka 
wiele atrakcji, m.in.: darmowy 
wstęp do skansenu na Noc Muzeów 
oraz pakiety startowe z upominka-
mi i medalami.
Więcej szczegółów i regulamin za-
wodów można znaleźć na stronie 
www.kolbuszowa.pl. 
Zawody odbywają się pod patrona-
tem International Nordic Walking 
Federation oraz Patronatem Hono-
rowym Pana Władysława Ortyla- 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

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

Zawody Pucharu 
Świata Nordic 

Walking coraz bliżej! 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kolbuszowa oraz wszyst-

kich miłośników chodzenia z kijkami do wzięcia udziału w za-
wodach Pucharu Świata Nordic Walking 2022, które odbędą się 
w dniach 14 i 15 maja br. w Kolbuszowej:  

• 14 maja (sobota)- rywalizacja 
indywidualna: 5, 10, 21 km na 
terenie skansenu.

• 15 maja (niedziela)- rywalizacja 
sztafet: 5x2,5 km na terenie sta-
dionu miejskiego.

Przypominamy, że osoby, które zare-
jestrują się na zawody do 29 kwiet-
nia otrzymają w pakiecie startowym 
koszulkę techniczną. Mieszkańcy 
Gminy Kolbuszowa mogą wziąć 
udział w rozgrywkach bezpłatnie, 
ale pod warunkiem wcześniejszej 
rejestracji przez stronę internetową. 
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KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79

r PIZZA r DANIA OBIADOWE  
r ŚNIADANIA r DESERY r ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING  
ORAZ 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:

 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100 
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77
DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia, 
kolposkopia, ginekologia estetyczna, 

laseroterapia, HIFU

GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

 36 - 100 Kol bu szo wa ul. 11 - Li sto pa da 13 obok Sta ro stwa, tel. 17 22 74 096.
 Oferujemy: 

r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie  
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych 

z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JA KOŚĆ I NISKIE CENY! 1

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 17 2271 456, 17 2272 726; 
Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ,  Stanisław Bujak,  Halina Dudzińska,  Mieczysław Salach,  Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. 
Druk: MW DRUK Mirosław Dragan Wojciech Wróbel sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 604 194 401, e-mail: biuro@mwdruk.pl 
Skład, łamanie: MKD Maria Kopeć, 36-130 Raniżów, ul Wolska 11, tel.: 791 111 994, e-mail: mkdmariakopec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i decyduje o wyborze tekstów do druku. ISSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI

przegląd

r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

NA WNA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!YKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

1

N

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski 
pazur? Pisanie jest 
Twoją pasją? Połącz 
piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej 
redakcji. 

781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

Przegląd Kolbuszowski Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
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P. H. U.
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396

OFERUJE: 
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

ODDZIAŁY:
w Cmolasie
tel. 782 480 100
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34326



WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98www.city-sport.pl

ROWERY   SERWIS Dębica
ul. Kopernika 1 
tel. 506 608 455

przegląd KOLBUSZOWSKINr 343 27



HURTOWNIA TECHNICZNA WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery • 
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody 
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne 
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich

  ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa  17 227 28 00 | 17 227 58 00  www.walor.com.pl

Czynne: 
w godz. 7.00 - 20.00 
w soboty 7.00 - 13.00

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia 
• naprawę układu hamulcowego • wymianę 
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk 
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów, 
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz 
hamulcowych • montaż haków holowniczych

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


