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Rodzinie oraz znajomym
ŚP. Cecylii Dudzińskiej

Wieloletniego Pracownika
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Dni Kolbuszowej za nami! 
Podczas ostatniego weekendu (18 i 19 czerwca) mieszkańcy gminy i przyjezdni goście świętowali Dni Kolbuszowej. W progra-

mie nie zabrakło atrakcji muzycznych, tanecznych i sportowych oraz zabaw i animacji dla dzieci. 

Sobotnie świętowanie rozpoczęliśmy 
na stadionie miejskim Turniejem 
Piłkarskim Sołectw i Osiedli o Pu-
char Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca. W zawodach zwycię-
żyła drużyna z Zarębek. Na Krytej 
Pływalni „Fregata” przez dwa dni 
można było korzystać z Wodnego 
Toru Przeszkód. Atrakcje zapew-
niła również Świetlica z Punktem 
Bibliotecznym MiPBP na dworcu, 
gdzie zorganizowane zostały zaję-
cia plastyczne dla dzieci, konkursy 
z nagrodami i Rodzinny Turniej Gry 
w Piłkarzyki Stołowe.  
Główne występy Dni Kolbuszowej 

miały miejsce na placu przy Krytej 
Pływalni „Fregata”. Na scenie ple-
nerowej pojawił się Roman Dublań-
ski śpiewając wspólnie z Katarzyną 
Liszcz-Starzec. Swoje talenty mu-
zyczne zaprezentowali najmłodsi 
mieszkańcy oraz młodzież. Gwiazdą 
wieczoru był Zespół Baciary, który 
przyciągnął liczną publiczność. Na-
stępnie na scenie wystąpiły kapele 
ludowe: Kazmierza Marcinka i Łola. 
Ciekawą atrakcją był pokaz mody ko-
lekcji „The Birds” inspirowany egzo-
tycznymi ptakami autorstwa Urszuli 
Kaczor. Aranżację taneczną przygo-
towały tancerki Zespołu Steps oraz 

grupy mażoretek Krokodyl Mamba. 
Sobotni wieczór zakończyła dysko-
teka z DJ-em Disco Duck.
W drugi dzień uczestnicy Biegu 
i Marszu Nordic Walking Osiedli 
powalczyli na stadionie miejskim 
o Puchar Burmistrza Kolbuszowej 
Jana Zuby. W rozgrywkach uczest-
niczyły dzieci, młodzież oraz do-
rośli zawodnicy. Kolejne atrakcje, 
szczególnie dla dzieci, czekały przy 
krytej pływalni- było przedstawie-
nie w wykonaniu przedszkolaków 
z Weryni, występy dzieci i młodzieży 
Miejskiego Domu Kultury oraz blok 
animacji dla najmłodszych. Następ-

nie na scenie zaprezentowały się ka-
pele ludowe- Ziemia Kolbuszowska 
obchodząca jublieusz 10-lecia istnie-
nia oraz Zespół Ludowy Górniacy 
obchodzący swoje 40-lecie, a także 
Kapela Widelanie i z Majdanu oraz 
Jan Hodór i Natalia Kubiś Mrosz-
czyk. Podczas swojego występu pu-
bliczność porwał Roman Dublański 
z Zespołem Krokodyle, którzy za-
śpiewali utwory z niedawno wydanej 
płyty. Występy zakończyła zabawa 
taneczna z muzyką disco polo Ze-
społu Skaner i dyskoteka z DJ-em.

Rodzinie
ŚP. Lecha Kobylarz

Pracownika
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Obchody 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino
W Kolbuszowej oddano hołd Żołnierzom 2 Korpusu Polskiego- bohaterom walk o Monte Cassino. W dniu 18 maja w 78. 

rocznicę bitwy pod Monte Cassino przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych odbyły się upamiętniające uroczystości. 

Obchody rozpoczął okolicznościowy referat przy-
gotowany przez dyrektor szkoły Grażynę Pełkę. 
Wspólną modlitwę odmówił ks. Lucjan Szumierz 
proboszcz Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych.
Następnie przed tablicą upamiętniającą żołnierzy 
z terenu powiatu kolbuszowskiego poległych pod-
czas bitwy o Monte Cassino kwiaty złożyli: Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Franciszek 
Batory - Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Nie-
zawisłość”, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, a także przed-
stawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Nadleśnictwa oraz szkół.

Spotkanie klasowe rocznika 1968-1972
W dniu 10 czerwca 2022  odbyło się spotkanie 
klasowe rocznika 1968-1972 maturzystów z okazji 
50-lecia zdania matury połączone z jubileuszem 
110-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kolbu-
szowej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy na kolbuszowskim 
cmentarzu  na grobach: dyrektora szkoły,  wy-
chowawców, oraz koleżanki i kolegi. Następnie 
przed budynkiem byłego Liceum gdzie obecnie 
mieści się Zespół Szkół Zawodowych wykonano 
pamiątkowe zdjęcie osób biorących udział w spo-
tkaniu. Jubileusz  50-lecia to wyjątkowa okazja 
do wspólnego spotkania po latach  ,przeżywania 
od nowa chwil i wydarzeń minionego półwiecza. 
Po ukończeniu szkoły każdy z absolwentów starał 
się ułożyć sobie życie jak tylko potrafił. Wśród 
absolwentów są koledzy z tytułami profesorskimi, 
ksiądz, nauczyciele, ekonomiści, inżynierowie. 
W radosnej atmosferze pełnej wspomnień szybko 
upłynął czas z nadzieją na kolejne spotkanie w 60 
rocznicę.

Opr. D. Koczur
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Uroczyste otwarcie bulwarów nad Nilem 
W niedzielę, 19 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie Bulwarów nad Nilem im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Dzien-

nego Domu Pobytu Seniora i Domu Wsparcia Rodziny. 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych Mszą Świętą odprawioną pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Jan Wątroby. Następnie 
w obecności zaproszonych gości i mieszkańców 
Ks. Biskup dokonał poświęcenia inwestycji. Dal-
sza część wydarzenia odbyła się w budynku Fun-
dacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, gdzie 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wspólnie z Po-
słem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem i Ks. 
Dziekanem Lucjanem Szumierzem podziękowali 
wszystkim zaangażowanym w realizację inwesty-
cji. Na ręce Pana Posła i Pana Burmistrza złożone 
zostały gratulacje i podziękowania od Marleny 
Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej za 
pomyślną realizację zadań z zakresu polityki pro-
rodzinnej i senioralnej. 
W trakcie uroczystości Burmistrzowi Janowi Zubie 
wręczona została brązowa odznaka Katolickiego 
Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, którego pa-
tronem jest ks. kard. Stefan Wyszyński. Wyróżnie-
nie otrzymała również Zofia Świder Przewodniczą-
ca kolbuszowskiego oddziału Civitas Christiana. 
W uroczystości wzięli udział, m.in. Zbigniew 
Chmielowiec Poseł na Sejm RP, przedstawiciel 
Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej- Michał Gratkowski, Radosław Wiatr Wi-
cewojewoda Podkarpacki, Ewa Draus Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Bogdan 
Romaniuk Radny Województwa Podkarpackiego, 
Józef Kardyś Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, 
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i jego Zastępca 
Marek Gil, Przewodniczący i Radni Rady Miej-
skiej w Kolbuszowej, przedstawiciele Oddziałów 
Civitas Christiana z Kolbuszowej, Rzeszowa, Lu-
blina i Warszawy, Ksiądz Dziekan Lucjan Szu-
mierz i księża proboszczowie oraz ks. prof. Sła-
womir Zych, ks. Adam Kubiś i ks. Paweł Batory, 
wykonawcy inwestycji wspólnie z projektantami, 
pracownicy Dziennego Domu Pobytu Seniora, 
Domu Wsparcia Rodziny, Urzędu Miejskiego, 
przedstawiciele urzędów, jednostek organizacyj-
nych, instytucji i organizacji oraz mieszkańcy 
i media.
Oprawę muzyczną przygotował zespół „Młody 
Duch i Przyjaciele”. 

Panu Janowi Skowrońskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Szwagra
składają:

koleżanki i koledzy z Przeglądu Kolbuszowskiego

Rodzinie zmarłego 
Lecha Kobylarza

Wyrazy głębokiego współczucia

składają:
mieszkańcy bloku

przegląd KOLBUSZOWSKINr 345 5



przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 3456



Uroczyste otwarcie Centrum 
Przesiadkowego w Kolbuszowej

W dniu 13 czerwca br. z udziałem zaproszonych gości odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Przesiadkowego w Kolbuszowej, 
którego przebudowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. Nowy obiekt przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, 
starszych i podróżujących z dziećmi już służy mieszkańcom i przyjezdnym gościom. To znacząca inwestycja nie tylko dla naszej 
gminy, ale również dla całego powiatu i okolicznych miejscowości. 

Spotkanie rozpoczęło się od przywi-
tania zaproszonych gości oraz przed-
stawienia krótkiej historii przejęcia 
budynku dworca przez Gminę Kol-
buszowa od Polskich Kolei Państwo-
wych i jego przebudowy. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba podkreślając znaczenie in-
westycji i dziękując za zaangażowa-
nie wszystkich osób, którzy dołożyli 
starań przyczyniających się do jej 
realizacji i rozbudowy kolei. 
Podczas uroczystości odbyło się rów-
nież poświęcenie obiektu i symbo-
liczne przecięcie wstęgi. W Świetlicy 
dla dzieci i młodzieży z punktem bi-
bliotecznym zaświecono neon z logo 
„Pociąg do czytania”. 
W uroczystości otwarcia Centrum 
Przesiadkowego uczestniczyli m.in.: 
Zbigniew Chmielowiec Poseł na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ewa 
Leniart Wojewoda Podkarpacki, 
Władysław Ortyl Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Ewa 
Draus Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego, Bogdan Romaniuk 
Radny Województwa Podkarpackie-
go, Joanna Szozda Dyrektor Depar-
tamentu Dróg i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego, Piotr Grawicz 
Zastępca Dyrektora Pionu Południo-
wego Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP PLK. S.A w Krakowie, Mie-

czysław Borowiec Dyrektor PKP 
PLK.S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Rzeszowie, Józef Kardyś Starosta 
Kolbuszowski, wójtowie gmin po-
wiatu kolbuszowskiego oraz prezy-
denci i burmistrzowie okolicznych 
miejscowości, księża dziekani,  prze-
wodniczący i radni Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej, wykonawca wspól-
nie z projektantami, przedstawicie-
le instytucji i organizacji mających 
siedzibę w budynku dworca, a także 
przedstawiciele urzędów, jednostek 
organizacyjnych, instytucji i organi-
zacji wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych oraz mieszkańcy i media. 

Wakacyjne zajęcia dla dzieci 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej z filiami oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zapraszają dzieci na zajęcia wakacyjne. 
Wszystkie szczegóły, zapisy i numery kontaktowe na stronach internetowych instytucji: 
· www.mdkkolbuszowa.pl
· www.biblioteka.kolbuszowa.pl. 
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Jan Zuba 
Najlepszym 

Burmistrzem 
na 

Podkarpaciu 
W dniu 26 maja w Rzeszowie odbyły 

się obchody Dnia Samorządu Terytorial-
nego połączone z galą wręczenia nagród 
przyznawanych w ramach plebiscytu 
„Podkarpacka Nagroda Samorządowa 
2022”. 
W tegorocznej edycji konkursu w kategorii Miasta 
wygrała Kolbuszowa, a tytuł Najlepszego Bur-
mistrza Województwa Podkarpackiego otrzymał 
Jan Zuba.
Nagrodę w imieniu Burmistrza Kolbuszowej z rąk 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Wła-
dysława Ortyla odebrał jego Zastępca Marek Gil. 
Nominowani w tej kategorii byli również: Prezy-
dent Mielca Jacek Wiśniewski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Prezydent 
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Burmistrz 
Gminy Pruchnik Wacław Szkoła. 
Ponadto Gmina Kolbuszowa otrzymała nominację 

do nagród dodatkowych w czterech kategoriach: 
Gmina przyjazna przedsiębiorcom, Samorząd 
przyjazny rodzinie, Opieka wczesnorozwojowa 
i senioralna oraz Ekologiczna gmina. 
„Podkarpacka Nagroda Samorządowa” to kon-
kurs z tradycją i prestiżem w dziedzinie inicjatyw 

samorządowych w regionie. Jest skierowana do 
wszystkich samorządów Podkarpacia, szczebla 
powiatowego, gminnego i miejskiego. Celem ple-
biscytu jest między innymi prezentowanie i doku-
mentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn.

Gmina Kolbuszowa na trasie wyścigu 
kolarskiego- utrudnienia w ruchu 

W dniu 1 lipca br. przez Gminę Kolbuszowa 
przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków, który jest jed-
nym z ważniejszych wydarzeń sportowych w pol-
skim, a także europejskim i światowym kolarstwie. 
Ma on długą i piękną tradycję, która zapoczątko-
wana została w 1990 r.
Nasza Gmina znalazła się na trasie 4 etapu, którego 

start jest w Mielcu, a zakończenie w Tarnobrzegu. 
Uczestnicy wyścigu wjadą do Gminy Kolbuszowa 
od strony Sędziszowa Młp. drogą wojewódzką 
987 około godz. 14.30. Trasa przejazdu obejmuje:
· Przedbórz
· Domatków
· Bukowiec
· Kolbuszowa Górna

· Kolbuszowa- LOTNY FINISZ
· Kolbuszowa Dolna
· Zarębki
Na czas przejazdu kolarzy przez poszczególne 
miejscowości będą występować utrudnienia w ru-
chu drogowym.
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Uwaga- obowiązek złożenia deklaracji  
dot. źródeł ciepła! 

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa! Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w termi-
nie do 30 czerwca 2022 r. 
Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca bu-
dynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której 
znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źró-
deł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia 
jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem 
i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”. 
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarząd-
cy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
w których znajduje się źródło ciepła. Deklaracja 
jest zróżnicowana w zależności od czynnika 
mieszkalności:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

• Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Deklarację należy złożyć:
1) dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało 
uruchomione przed 1 lipca 2021 r. w terminie do 
30 czerwca 2022 r.,
2) dla nowego źródła ciepła, które zostało urucho-
mione po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od jego 
uruchomienia.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą 
profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub 
e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.  
Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2) w formie papierowej: wypełniony formularz 
można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Po-
koju 21 oraz w Referacie Ochrony Środowiska UM 
przy ul. Piłsudskiego 6/10 w Kolbuszowej.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na 
stronie: www.zone.gunb.gov.pl. oraz na stronie 
www.kolbuszowa.pl lub w Urzędzie Miejskim. 
Niezłożenie deklaracji w terminie wiąże się z karą 
grzywny nawet do 5000 zł. 

Spotkanie autorskie 
z Leszkiem Krudyszem 

W ramach XVI Kolbuszowskiego Klubu Historyka Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Leszkiem Krudyszem nt. „Czy badania 
archeologiczne pomogą rozwiązać zagadkę przedzamcza? Wstępne wyniki obserwacji 
archeologicznej w obszarze zabudowy pałacu Lubomirskich w Kolbuszowej”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca (czwartek) o godz. 17.30 w Czytelni Biblioteki przy ul. 
Piłsudskiego 7.
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Lucyna Kwaśnik

ŚWIAT
Świat nie jest 
biało- czarny

choć śnieg jest biały
a noc czarna jak wrona. 

ŚWIAT NIE JEST
niebiesko - różowy

chociaż niebo jest błękitne,
a róża ma płatki różowe.

Świat nie jest
radosno- smutny

chociaż radość miłuje,
a smutek serce truje.

Świat nie jest
dobro- zły

chociaż dobro buduje
a zło kłamie i niszczy.

Człowiek jest dobry jak chleb
 i zły jak okrucieństwa wojny.

KIM JESTEM?
Jestem okruchem chleba
 co karmi głodne gołębie

 i zimną skałą, która 
 nikogo nie ogrzeje.

Jestem łezką w oku
gdy płaczę nad sobą,
i ulewnym deszczem,

który bywa tobą.

Jestem kwiatem na stole
co miłością pachnie
i wiatrem niezgody

rozwianym nad światem.  

Parada Małych Krokodyli 
Kolbuszowskie krokodylki przemaszerowały w dniu 9 czerwca ulicami miasta 

w ramach Wiosennego Festiwalu Małych Krokodyli. Barwny korowód przedszko-
laków przystrojonych w kolorowe stroje i maski wyruszył z kolbuszowskiego rynku 
na czele ze śpiewającym zespołem Romana Dublańskiego,   Dyrektorem Miejskiego 
Domu Kultury Wiesławem Sitko i redaktorem Radia Leliwa Tomaszem Łępą.  

Przedszkolaki w drodze do MDK zatrzymały się 
przy biurze poselskim Zbigniewa Chmielowca, 
Redakcją „Korso Kolbuszowskie” oraz Urzędem 
Miejskim. Tutaj małych krokodylków słodką nie-
spodzianką przywitali Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba i jego zastępca Marek Gil. Burmistrzowie od 

uczestników parady otrzymali pamiątkowe ramki 
i odpowiednio tytuł:  Krokodyla nr 1 i nr 2 Mia-
steczka nad Nilem.  
Następnie dzieci przemaszerowały do budynku 
MDK, gdzie czekały na nich liczne konkursy, gry, 
zabawy oraz poczęstunek.

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34510



Zakończenie XI 
kadencji MRM 

W dniu 9 czerwca br. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej podsumowująca kadencję młodych radnych, która 
była połączona z organizacją gry miejskiej- IV Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie i Samorządności. 

W podsumowaniu XI kadencji MRM wzięli udział Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, którzy wręczyli 
radnym upominki i podziękowali za godne reprezentowanie młodego po-
kolenia oraz zaangażowanie w pracach MRM.  Wyrazili także nadzieję, że 
zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocują w dalszej nauce i działalności 
społecznej. Podziękowania powędrowały również do Opiekuna Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Pani Lucyny Urban oraz nauczycieli z poszczególnych szkół 
podstawowych zaangażowanych w pracę radnych. 
Ponadto ogłoszono wyniki i rozdano nagrody w ramach przeprowadzonej gry 
miejskiej. Uczestnicy swoje zmagania rozpoczęli na rynku w Kolbuszowej. 
Następnie mieli za zadanie odwiedzić wskazane instytucje publiczne i wy-
pełnić określone zadania. Rywalizację zakończono na stadionie miejskim 
wspólnym ogniskiem. 

„Dwójka” 
świętowała 

Dzień Patrona 
Szkoły 

W sobotę, 4 czerwca uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej świę-
towali Dzień Patrona Szkoły- Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. „Dwójka” w tym 
roku obchodzi już 117-lecie istnienia. 
„Kamiliada” tradycyjnie rozpoczęła się przemar-
szem ulicami Kolbuszowej, w którym udział wzięli 
dzieci, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele 
samorządu i instytucji. Po powrocie na teren szkoły 
uczestników wydarzenia przywitał Dyrektor Jerzy 
Sitko. Głos zabrali również przybyli goście, m.in.: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Bur-
mistrz Kolbuszowej Jan Zuba. 
Po części oficjalnej uczniowie na boiskach przed 
szkołą rozegrali turnieje piłki nożnej i ręcznej, a dla 
najmłodszych uczniów zorganizowano zabawy 
i gry ruchowe na sali gimnastycznej. Przygotowano 
również atrakcje w postaci dmuchańców i różnego 
rodzaju pokazów. Swoją ofertę edukacyjną zapre-
zentowały szkoły średnie, a także Klub Żeglarski 
Niluś z Kolbuszowej. 
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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

Gmina Kolbuszowa otrzyma  
10,9 mln z Polskiego Ładu 

W dniu 30 maja w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec przekazał na ręce włodarzy samorządów powiatu kolbuszowskiego bony inwesty-
cyjne w ramach II edycji rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Wysokość środków przeznaczonych 
dla Gminy Kolbuszowa wyniosła 
łącznie 10,9 mln zł. Dotacja pozwoli 
na zrealizowanie inwestycji drogo-
wych, wodno-kanalizacyjnych oraz 
inwestycji z zakresu infrastruktury 
społecznej: 
• budowa i przebudowa ul. Prze-

mysłowej i ul. Żytniej w Kolbu-
szowej (przewidywana wartość 
inwestycji: 5 789 473 zł, dotacja: 
5,5 mln zł),

• remont zespołu zbiorników na 
wodę pitną przy ul. Przemysłowej 
w Kolbuszowej (przewidywana 
wartość inwestycji: 4 mln zł, do-
tacja: 3,8 mln zł),

• rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych wraz z budową infra-
struktury społecznej w gminie 
Kolbuszowa- utworzenie Parku 
Niepodległości w Kolbuszowej 
etap II oraz budowa budynku OSP 

fot. Korso Kolbuszowskie

w Świerczowie etap VI (prze-
widywana wartość inwestycji: 
1 882 352 zł, dotacja: 1,6 mln zł). 

W imieniu mieszkańców naszej 
gminy serdecznie dziękuję Panu 
Posłowi za bardzo duże wsparcie 

w pozyskaniu funduszy na realizację 
inwestycji.

Z poważaniem
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej
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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

Powiat Kolbuszowski otrzymał prawie  
16 milionów złotych z Polskiego Ładu 

W poniedziałek (30 maja) ogłoszone zostały wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Do Programu zakwalifikowane zo-
stały dwa duże zadania inwestycje 
zgłoszone przez Samorząd Powiatu 
Kolbuszowskiego. Jeden z nich doty-
czy budowy i modernizacji obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
powiatu kolbuszowskiego. Dokład-
niej chodzi tu o: 
1) budowę siedziby Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kolbuszowej wraz 
z zeroemisyjnym źródłem ogrzewa-
nia oraz instalacją fotowoltaiczną. 
Zakres rzeczowy obejmuje roboty 
inwestycyjne w zakresie budowy bu-
dynku usługowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i drogową 
(np. zjazdy, parking). 
2) modernizację budynku Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, 
która polegać będzie na remoncie 
pomieszczeń, wymianie instalacji 
elektrycznej i stolarki drzwiowej oraz 
budowie instalacji fotowoltaicznej. 
3) modernizację Starostwa Powiato-

wego w Kolbuszowej polegającego 
na rozbudowie wejścia głównego 
w celu stworzenia miejsc do obsługi 
petentów ze względu na Covid-19, 
wykonanie zadaszeń nad wejściami 
do urzędu dla ochrony przed złymi 
warunkami atmosferycznymi osób 
oczekujących na zewnątrz, wykona-
nie zadaszenia wejścia ewakuacyjne-
go od parkingu, dającego możliwość 
transportu do karetki, w tym transport 
dla NPS oraz montaż instalacji foto-
woltaicznej powyżej 50kW.
Szacowana wartość inwestycji wy-
nosi 5 263 000 zł, wkład własny: 
263 150 zł, dotacja:  4 999 850 zł. 
Drugie zadanie polegać będzie na 
rozbudowie (modernizacji) wybra-
nych dróg powiatowych na terenie 
powiatu kolbuszowskiego wraz z in-
frastrukturą drogową. Tu wniosko-
wana kwota dotacji wynosiła 11 000 
000 zł. W ramach tego zadania mają 
być prowadzone roboty inwestycyjne 

w zakresie poprawy infrastruktury na 
drodze powiatowej w miejscowości 
Kupno (od drogi krajowej nr 9 do 
drogi wojewódzkiej nr 987) oraz na 
drodze powiatowej w Przedborzu (od 
drogi wojewódzkiej nr 987 w kie-

runku Huty Przedborskiej-budowa 
chodnika). 
Szacowana wartość inwestycji: 
11 578 947 zł w tym: wkład wła-
sny: 578 947, dotacja: 11 000 000 zł.

Barbara Żarkowska 

Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał prawie 16 mln zł z Programu: 
Polski Ład 

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 nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetar-
gowej. Wykaz nieruchomości został  zamieszczony również na stronie 
internetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.
pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Kolbuszo-
wej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2315/4 
oraz położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 1233/4 - przeznaczonych do zbycia, można 
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, 
pok.213, tel. (17) 744 57 52.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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 nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz 
nieruchomości został  zamieszczony również na stronie internetowej 
Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biulety-
nie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (bip.
powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Kolbuszo-
wej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2315/3 
- przeznaczonej do zbycia, można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, tel. (17) 744 57 52.
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Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego z absolutorium
- Jest mi bardzo przyjemnie, że przewodniczę Zarządowi, który został obdarzony przez Państwa zaufaniem – powiedział Staro-

sta Kolbuszowski Józef Kardyś podczas majowej sesji Rady Powiatu, zwracając się do radnych. A ci, chwilę wcześniej, jednogłośnie 
udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2021 rok. 
W największym skrócie udzielenie 
absolutorium z wykonania budżetu to 
ocena działalności finansowej prowa-
dzonej przez Zarząd Powiatu. Rada 
przed jego udzieleniem zapoznaje 
się ze: sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Kolbuszowskiego, 
opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o tym sprawozdaniu, spra-
wozdaniem finansowym Powiatu, 
informacją o stanie mienia Powiatu 
Kolbuszowskiego, stanowiskiem Ko-
misji Rewizyjnej oraz opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o przed-
łożonym przez tę Komisję wniosku 
w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu absolutorium. Udzielając 
absolutorium, czyli głosując „za” 
Rada Powiatu daje znak, że nie ma 

żadnych uwag co do sposobu reali-
zacji wykonania budżetu i w pełni 
go akceptuje. 

POZYTYWNA OPINIA 
Starosta Kolbuszowski, w swoim 
wystąpieniu zaznaczył, że na wyko-
nanie budżetu pracowała cała Rada 
oraz wszystkie jednostki podległe 
Staroście. – I cieszy mnie, że potra-
fimy tak współpracować – podkreślił. 
Z kolei Roman Petejko, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej zauważył, 
że mimo trudnego roku związanego 
z pandemią COVID-19 wykonanie 
budżetu było wzorowe. – Dlatego 
komisja wystąpiła do RIO z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium 
i 23 maja RIO pozytywnie zaopi-
niowało ten wniosek – przedstawiał 

przewodniczący Komisji. – W tym 
miejscu kieruję moje słowa uznania 
i podziękowania dla Starosty, Zarzą-

Radni powiatowi jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Fot. B. Żarkowska 

du, pani Skarbnik oraz kierowników 
i pracowników poszczególnych jed-
nostek – dodał Roman Petejko.  

Barbara Żarkowska  

Nowa pracownia elektryczna w Zespole 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej

134 816 zł – tyle kosztowało wyposażenie do pracowni elektrycznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Nowy sprzęt 
został już zakupiony i służy uczniom podczas praktycznej nauki zawodu. 
- Dzięki wsparciu i zaangażowaniu 
Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej w realizację projektu „Powiat 
Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe” nasza szkoła ma teraz 
nową pracownię elektryczną i ośro-
dek egzaminacyjny dla kierunku 
technik elektryk – mówi Grażyna 
Pełka, dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej. 

NOWY, PROFESJONALNY 
SPRZĘT 

Do pracowni zakupiono kilkadziesiąt 
sztuk różnego rodzaju sprzętu dy-
daktycznego. Wśród nich wymienić 
można zestaw dydaktyczny - Inteli-
gentny dom. Jest to bezprzewodowy 
zestaw automatyki budynkowej, któ-
ry umożliwia naukę projektowania, 
konfigurowania, programowania 
oraz montażu instalacji elektrycznej 
w budynku inteligentnym. Pozwala 
on również na bezprzewodowe stero-
wanie odbiornikami – oświetleniem 
(załączanie, ściemnianie), roletami 
czy odbiornikami małej mocy (np. 
radio). Dzięki temu urządzeniu 
uczniowie będą mieć możliwość 
nauki projektowania, konfigurowa-
nia, programowania oraz montażu 
instalacji elektrycznej w budynku 

inteligentnym. Ponadto w pracow-
ni pojawił się m.in. nowy multimetr 
cyfrowy wielofunkcyjny, zestaw dy-
daktyczny z silnikiem trójfazowym 
dwubiegowym, oscyloskop cyfrowy 
dwukanałowy, generator funkcyjny 
DDS czy amperomierz cęgowy. 
NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA 
Udział w projekcie umożliwił rów-
nież zdobycie przez uczniów z klasy 
3Ag oraz 3Cg kierunków technik 
elektryk oraz technik mechatronik 
niezbędnych na rynku pracy upraw-
nień elektrycznych „SEP”. Są to 
uprawnienia kwalifikacyjne umożli-

wiające samodzielne wykonywanie 
określonych czynności w zakresie 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sie-
ci energetycznych oraz dozoru nad 
tymi pracami.

UNIJNE WSPARCIE 
Wszystkie zakupy oraz szkolenia 
możliwe były dzięki udziałowi 
Samorządu Powiatu w projekcie 
„Powiat Kolbuszowski stawia na 
kształcenie zawodowe”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowane-
go w ramach Działanie 9.4  Popra-
wa jakości kształcenia zawodowego, 

Priorytet IX Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie na podstawie 
Umowy o dofinansowanie projektu 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. Projekt trwał będzie 
do 31 sierpnia 2023 r. W sumie jego 
wartość wynosi 1 868 867 zł, z cze-
go dofinansowanie ze środków UE 
stanowi 1 588 537 zł. 

Barbara Żarkowska 

W pracowni elektrycznej pojawiło 
się bardzo dużo nowego sprzętu dy-
daktycznego

Nowy sprzęt w pracowni elektrycznej ZST w Kolbuszowej 
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Radny Józef Prymon w swoim wystąpieniu skupił się na kwestiach finansowych

Radna Grażyna Wyka podkreśliła, że Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 
przy realizacji inwestycji w dziedzinie oświaty podejmuje rozważne, celowe, 
a nawet wyprzedzające rządowe projekty działania. Fot. B. Żarkowska

Przewodnicząca Komisji Finansów Barbara Wojnas mówiła o wydatkach 
budżetu Powiatu Kolbuszowskiego 

Debata nad raportem o stanie Powiatu 
Kolbuszowskiego za 2021 roku

Na majowej sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej radni debatowali nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego za 2021 
roku. Do jakich wniosków doszli? 

Dokument, jako został przedsta-
wiony radnym podczas posiedzenia 
zawierał: ogólną charakterystykę 
Powiatu, jego zadania, finanse, re-
alizację uchwał, opisy poszczegól-
nych wydziałów funkcjonujących 
w Starostwie oraz jednostek, a także 
informację z realizacji programów 
i strategii. W dyskusji nad raportem 
głos zabrali radni powiatowi.

WYNIKI FINANSOWE 
Rozpoczął ją radny Józef Prymon, 
który skupił się na kwestiach fi-
nansowych, a w szczególności na 
dochodach budżetu Powiatu Kol-
buszowskiego. Dokonał on analizy 
dochodów za ostatnie cztery lata. 
Z jego wypowiedzi wynikało, iż 
począwszy od 2018 roku dochody 
nieustannie wzrastały. – Rok 2021 
był naprawdę bardzo dobry pod 
tym względem, ponieważ według 
wykonania dochodów budżetu prze-
kroczona została magiczna bariera 
60 mln zł, a dokładnie 66,7 mln zł. 
Wzrost w stosunku do roku 2018 
wyniósł aż 13,7 mln zł – podsumo-
wał radny. Natomiast o wydatkach 
budżetu Powiatu mówiła Barbara 
Wojnas - przewodnicząca Komisji 
Finansów. – Był to rok niełatwy ze 
względu na pandemiczne ogranicze-
nia, jednak dla finansów Powiatu był 
rokiem dobrym – powiedziała radna 
Wojnas. Następnie przedstawiła wy-

liczenia, z których wynikało, że plan 
wydatków po zmianach na koniec 
2021 roku wynosił ponad 72 mln 
zł, natomiast wydatki wykonane to 
kwota ponad 54 mln zł, co stanowi 
prawie 75 proc. planu. Niewykonanie 
niektórych wydatków wynika z tego, 
że w ich ramach realizowane są in-
westycje wieloletnie. Zauważyła też, 
że w minionym roku nastąpił znaczny 
wzrost wydatków majątkowych, czy-
li tych przeznaczanych na inwestycje. 
- Duży w tym udział pozyskanych 
środków ze źródeł zewnętrznych oraz 
pomocy finansowej gmin - wyjaśniła. 

W SZKOŁACH 
Natomiast Grażyna Wyka - przewod-
nicząca Komisji Promocji, Rozwoju 
Gospodarczego, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki podkreśliła, że 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go, przy realizacji inwestycji w dzie-
dzinie oświaty podejmuje rozważne, 
celowe, a nawet wyprzedzające rzą-
dowe projekty działania. Z najnow-
szych doniesień bowiem wynika, że 
od 1 września br., w ramach zajęć  
przysposobienia obronnego wszyscy 
pełnoletni uczniowie szkół ponad-
podstawowych mają przejść szkole-
nie strzeleckie. - Nasz powiat to prze-
widział i jest przygotowany na to, 
co jest w projekcie ministra edukacji 
– dodała. Zaznaczyła, że w szkołach 
panują bardzo dobre warunki do na-

uki. - Cały czas te placówki są do-
posażane i modernizowane – dodała. 
W szkołach pracuje wykwalifikowa-
na kadra, a uczniowie osiągają wyso-
kie wyniki. Również zdawalność ma-
tur w kolbuszowskim liceum ogól-
nokształcącym jest bardzo wysoka.  
- W ubiegłym roku wyniosła ona 99 
procent, a rok wcześniej 100 procent 
– podkreśliła. Zdolni i zdobywający 
bardzo dobre rezultaty w nauce i spo-
rcie uczniowie są doceniani przez 
Starostę Kolbuszowskiego, który 
to corocznie przyznaje im stypen-
dia Powiatu Kolbuszowskiego. Co 
więcej, już od kilku lat dojeżdżający 
uczniowie mogą liczyć na dopłaty do 
biletów miesięcznych. 

SŁUŻBA ZDROWIA 
Radna Ewa Zawada – przewodni-
cząca Komisji Zdrowia natomiast 
zapewniła, że Szpital Powiatowy 
w Kolbuszowej znajduje się w do-
brej kondycji finansowej, a Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego  przeka-
zując dotacje stara się, aby placówka 
ta służyła jak najlepiej mieszkańcom. 
Przypomniała, że w Starostwie Po-
wiatowym funkcjonuje nieodpłatna 
wypożyczalnia sprzętu rehabilita-
cyjnego, z której mogą korzystać 
potrzebujący mieszkańcy powiatu. 
Jest ona sukcesywnie doposażana 
w nowy sprzęt. Mieszkańcy mogą 
z niej korzystać nieodpłatnie.  

Barbara Żarkowska 
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Juventus Semper Fidelis 
Juventus Semper Fidelis, czyli „Młodzi zawsze wierni” – to hasło przyświeca całej społeczności szkolnej kolbuszowskiego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Szkoły, która w sobotę (11 czerwca) obchodziła 110 lat. 

Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej w latach 1912-do 
chwili obecnej:

W uroczystości udział wzięło kilka-
dziesiąt osób. Obecny był Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Ewa Draus, Radny Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go Bogdan Romaniuk, prof. dr hab. 
Jerzy Posłuszny - Rektor  WSPiA 
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kie-
rownik Oddziału Jakości i Zarządza-
nia Edukacją w Tarnobrzegu Dariusz 
Bździkot reprezentujący Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty, ks. Jakub 
Nagi – wicedyrektor Katolickiego 
Radia Via, ks. Lucjan Szumierz 
– Dziekan Dekanatu Kolbuszowa 
Wschód, Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś, zaproszeni goście oraz 
absolwenci. W tym zacnym gronie 
znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Jan 
Draus – prof. Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu, prof. dr hab. Stani-
sław Drożdż – prof. Politechniki 
Krakowskiej Wydziału Informatyki 
i Telekomunikacji, profesor zwyczaj-
ny Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, 
ks. prof. dr hab. Adam Kubiś – prof. 
Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism 
Apostolskich Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego im. Jana Pawła 
II oraz Ryszard Dziuba – Proboszcz 
Parafii pw. Św. Stanisława w Roma-
nowie w Ukrainie. 

NAUCZYCIEL I UCZEŃ 
Sobotnie obchody rozpoczęła uro-
czysta Msza Św. odprawiona w kol-
buszowskiej Kolegiacie pw. Wszyst-
kich Świętych. Homilię wygłosił 

absolwent Liceum ks. dr hab. Adam 
Kubiś, prof. KUL. Podkreślił on rolę 
nauczycieli w kształceniu młodych 
ludzi. - Liceum tworzą nauczyciele. 
Uczniowie przychodzą do szkoły i na 
swojej drodze spotykają nauczycie-
la-mistrza. Mistrz to ktoś bardziej 
doświadczony, posiadający mądrość 
i potrafiący ją przekazać. I im więcej 
tej mądrości wśród nauczycieli, tym 
większy efekt nauczania – zaznaczył. 
- Wielu absolwentów kolbuszow-
skiego liceum osiągnęło coś więcej 
niż tylko magisterium – powiedział.  
- Liceum jest więc kuźnią kadr i elit 
i czasami uczeń przerośnie mistrza 
i dla mistrza powinno być to radością 
– dodał ks. Adam Kubiś. 

POPRZEDNICY 
Następnie w uroczystym przemar-
szu na czele z Orkiestrą Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej 
zebrani udali się do budynku liceum, 
gdzie nastąpiła druga część obcho-
dów. Obecny dyrektor kolbuszow-
skiego Liceum Dariusz Fus wspo-
mniał swoich poprzedników, doce-
niając ich wkład włożony w rozwój 
liceum i utrzymanie go na wysokim 
intelektualnie i moralnie poziomie. 
– Okazuję szacunek dla moich po-
przedników, dla pierwszego dyrek-
tora Franciszka Sołtysika oraz kolej-
nych, a także nauczycieli, uczniów, 
pracowników administracji i obsługi. 
To oni swoją pracą i osiągnięciami 
rozsławiali całą szkołę – podkreślił 
dyrektor Fus. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podkreślał, że szkołę tworzą nie mury, 
a uczniowie i nauczyciele

Licznie dopisali absolwenci szkoły 

SOŁTYSIK Franciszek 
(1912-1915)
MENDRYS Tadeusz 
(1915-1916)
OPITZ Marceli 
(1916-1919)
CYLIŃSKI Leon 
(I-IX 1918)
BIELAWKA Marian 
(1919-1924)
SIATECKI Kazimierz 
(1924-1925)
WYKA Andrzej 
(1925-1937)
KASPRZYK Rudolf 
(1937-1939)
LOTZ Stanisław 
(IX-XI 1944)
SKOWROŃSKI Kazimierz 
(1944-1947)
TOKARZ Jan 
(1947-1952)
CZARTORYSKI Michał 
(1952-1953)

WIERNI IDEAŁOM 
Na przestrzeni 110 lat w kolbu-
szowskim Liceum wykształciło się 
ponad 7000 absolwentów. - Wśród 
nich znaleźli się ludzie świata nauki, 
lekarze, artyści, duchowni, inżynie-
rzy czy politycy. Ludzie szlachetni 
i wartościowi – przywoływał obecny 
dyrektor. Zaznaczył, że dla wielu in-
spiracją jest i nadal pozostaje patron 
szkoły - Janek Bytnar. - To symbol 

wierności najwyższym ideałom, od-
wagi i niezłomności. I my kierujemy 
się tymi zasadami. W godle naszego 
liceum znajduje się łacińska sekwen-
cja – Juventus Semper Fidelis, czyli 
„Młodzi zawsze wierni” – wierni tym 
ideałom. Robimy wszystko, aby na-
sza młodzież kierowała się tym ide-
ałami – dodał. 

Barbara Żarkowska 

JABŁOŃSKI Julian 
(1953-1956)
SZATKOWSKI Józef 
(1956-1972)
GRODECKI Karol 
(1972-1985)
KATA Zofia 
(1985-1990)
LENART Zbigniew 
(1990-1999)
LEŚNIAK Wacław 
(1999-2001)
JASIŃSKA Wanda 
(2001-2002)
LEŚNIAK Wacław 
(2002-2003)
JASIŃSKA Wanda 
(2003-2008)
ZEMBROWSKA Krystyna 
(2008 -2014)
FUS Dariusz 
(2014-do chwili obecnej
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: 
b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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P O W I A T O W Y

Obchody 150 lat Ochotniczych Straży 
Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz  

30 lat Państwowej Straży Pożarnej
W niedzielę (22 maja) odbyły się jubileuszowe obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej 

oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku PSP w Kolbuszowej

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego PSP w Kolbuszowej 

Obchody odbywały się w samym centrum miasta. Tuż obok, na płycie rynku, 
na najmłodszych czekały liczne atrakcje 

Uroczystość rozpoczęła się od od-
słonięcia pamiątkowej tablicy na 
budynku KP PSP. Następnie w Ko-
legiacie pw. Wszystkich Świętych 
odprawiona została uroczysta Msza 
Święta w intencji strażaków. Po jej 
zakończeniu wszyscy uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali na 
kolbuszowski rynek, gdzie odbył się 
uroczysty apel.

WYRÓŻNIENIA I KLUCZYKI 
Podczas uroczystości wręczono 
wyróżniającym się strażakom PSP 
i druhom OSP odznaczenia państwo-
we i resortowe: „Krzyże Zasługi za 
Dzielność” i „Medale za długolet-
nią służbę” „Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, „Odznaki Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
oraz „Odznaki Strażacka Gwiazda 
Podkarpacia”, a także wręczono no-
minacje na wyższe stopnie służbowe 
oraz dyplomy. Kolejnym punktem 
uroczystości było przekazanie klu-
czyków do nowego samochodu ra-
towniczo - gaśniczego GCBA 5/42 
dla JRG Kolbuszowa.

UCZESTNICY 
W uroczystości uczestniczyli: Zbi-
gniew Chmielowiec - Poseł na Sejm 
RP, przewodniczący parlamentar-
nego zespołu strażaków, nadbryg. 
Adam Konieczny - zastępca Ko-

mendanta Głównego PSP, Radosław 
Wiatr - Wicewojewoda Podkarpacki, 
Ewa Draus - Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, nadbryg. 
Andrzej Babiec - Podkarpacki Ko-
mendant Wojewódzki PSP, Józef 
Kardyś - Starosta Kolbuszowski wraz 
z Burmistrzem i Wójtami, komen-
danci służb mundurowych, emery-
towani komendanci powiatowi PSP, 
księża kapelani straży pożarnej oraz 
przedstawiciele instytucji na co dzień 
współpracujący z KP PSP w Kolbu-
szowej. 

Opr. B. Żarkowska

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
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Filia Zakładu Aktywności Zawodowej   
na dworcu w Kolbuszowej 

W dniu 18 maja w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Caritas Diecezji Rzeszowskiej, 
podczas którego podpisana została umowa najmu lokalu znajdującego się w nowo przebudowanym dworcu w Kolbuszowej. Umo-
wę podpisali Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz ks. dr Piotr Potyrała Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

W budynku dworca funkcjonować 
będzie filia Zakładu Aktywności Za-
wodowej „Centrum Natura” Caritasu 
mającego swoją siedzibę w Budach 
Głogowskich. ZAZ będzie prowadzić 
działalność polegającą na aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób z niepeł-

nosprawnościami w sferze społecznej 
i gospodarczej. 
Prowadzona filia w Kolbuszowej 
ma zapewnić szybszą i profesjo-
nalną realizację zleceń z naszego 
terenu i okolic oraz pozwoli na za-
trudnienie i włączenie w te działania 
coraz większej ilości osób z niepeł-

nosprawnościami. Drugą formą dzia-
łalności ma być uruchomienie punktu 
xero i bindowania. 
Dodatkowo planowane jest utwo-
rzenie: 
· punktu informacyjnego wypo-
życzalni sprzętu rehabilitacyjnego 
działającego w Cmolasie, 

· miejsca realizacji praktyk zawodo-
wych uczestników kolbuszowskich 
warsztatów terapii zajęciowej, 
· punktu informacyjnego dla osób z 
niepełnosprawnością we współpracy 
z Fundacją Centrum Animacji Spo-
łecznej w Cmolasie. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI 
ORAZ NABYCIA I ZBYCIA POJAZDU!

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego 
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Z kolei na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy na właścicielu pojazdu 
zarejestrowanego spoczywa obowiązek zawiadomienia właściwego starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu mechanicznego w  termi-
nie nieprzekraczającym 30 dni. 

Jednakże od dnia 01.07.2021 r. na 
podst. art. 31ia ustawy z dnia 24 
czerwca 2021 r. o  zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych 
ustaw do dnia odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19, powyższe terminy zo-
stały wydłużone do 60 dni i do chwili 
obecnej takie obowiązują. 

Należy jednak pamiętać, że po 
upływie powyższego terminu 
i  niedopełnieniu wskazanych 

obowiązków grożą kary 
pieniężne w wysokości od 200 zł 

do 1000 zł.  

Co istotne, obowiązek dokonania 
zgłoszenia zmiany właściciela po-
jazdu zarejestrowanego w Polsce 
dotyczy obu stron zawartej umowy. 
Zarówno kupujący pojazd (nowy 
właściciel/właściciele), jak i sprze-
dający (były właściciel/właściciele) 
muszą poinformować starostę odpo-
wiednio o nabyciu pojazdu lub jego 
zbyciu. Wskazany wyżej termin 60 
dni dla pojazdów zarejestrowanych 
w Polsce rozpoczyna swój bieg od 
daty sprzedaży, tj. od daty zawarcia 
umowy kupna/sprzedaży.
Natomiast w przypadku pojazdów 
sprowadzonych z zagranicy termin 
60 dni liczy się od daty sprowadzenia 
pojazdu do Polski. Zatem przy na-
byciu pojazdu od pośrednika należy 
dokładnie sprawdzić, kiedy mija 60 
dni, gdyż jeśli kupujemy niezareje-

strowany samochód po 58 dniach od 
momentu przekroczenia granicy na-
szego kraju, to według ustawy kupu-
jącemu pozostaje tylko 2 dni na jego 
rejestrację. Obowiązek rejestracji 
ciąży więc na osobie, która jest wła-
ścicielem pojazdu sprowadzonego do 
Polski, w dniu upływu 60-dniowego 
okresu, od daty jego sprowadzenia 
do kraju. 
W przypadku niedopełnienia po-
wyższych obowiązków we wska-
zanym przepisami terminie grożą 
kary pieniężne w wysokości od 200 
zł do 1000 zł. Kary te nakładane są 
w drodze decyzji administracyjnej 
wydawanej przez starostę. Ukarane 
mogą być nie tylko osoby fizyczne, 
ale także osoby prawne oraz jednost-
ki organizacyjne. Od decyzji starosty 
przysługuje odwołanie do Samorzą-

dowego Kolegium Odwoławczego, 
które wnieść należy za pośrednic-
twem starosty w ciągu 14 dni od jej 
otrzymania.
Odwołanie od ww. decyzji Starosty 
Kolbuszowskiego należy złożyć 
w Biurze Podawczym Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, któ-
re mieści na parterze budynku lub 
przesłać pocztą na adres: Starostwo 
Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 
Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 

Starostwo Powiatowe 
w Kolbuszowej 
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Kolbuszowska 
strzelnica na 
antenie TVP 

Rzeszów
Ekipa telewizyjna TVP Rzeszów go-

ściła w kolbuszowskiej strzelnicy. Ma-
teriał przygotowany przez dziennikarzy 
ukazał się w czwartkowych „Aktualno-
ściach”. Zachęcamy do obejrzenia.
Początkiem maja br. strzelnica, mieszcząca się przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej została oddana do użytku. Już od 
pierwszych dni ochoczo ćwiczy w niej młodzież, 
poznając tajniki, zasady i reguły związane z po-
sługiwaniem się bronią. Kierownikiem strzelnicy 
jest Zbigniew Dziuba. W ostatnim czasie obiekt 
odwiedziła ekipa TVP Rzeszów, która przygoto-
wała materiał o tej inwestycji.
Zapraszamy do jego obejrzenia: https://rzeszow.
tvp.pl/60541225/2062022-1830 (od 12 minuty, 
data emisji 02.06.2022 r.).

B. Żarkowska

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do zbycia w dro-
dze bezprzetargowej. Wykaz nieruchomości 
został  zamieszczony również na stronie in-
ternetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.
powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie In-
formacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nierucho-
mości położonej w Kolbuszowej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 2315/1 - przeznaczonej do zbycia, 
można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, 
tel. (17) 744 57 52.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonej do zbycia w dro-
dze bezprzetargowej. Wykaz nieruchomości 
został  zamieszczony również na stronie in-
ternetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.
powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie In-
formacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nierucho-
mości położonej w Kolbuszowej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 2315/2 - przeznaczonej do zbycia, 
można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, 
tel. (17) 744 57 52.

Prace przy 
przystanku 
kolejowym 
w Widełce

W miejscowości Widełka przy przy-
stanku kolejowym realizowana jest in-
westycja budowy drogi dojazdowej oraz 
miejsc postojowych. Prace są na ukoń-
czeniu. 
Wzdłuż torów wykonana została już nawierzchnia 
jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 192 m. 
Przy przebudowanej drodze powstały dwa miejsca 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 
w pobliżu istniejącego już parkingu zbudowano 
dziesięć miejsc postojowych, w tym jednego dla 
osoby niepełnosprawnej, oraz wykonano chodnik 
stanowiący dojście do wiaty rowerowej. 
Wartość robót budowlanych wynosi ok. 299 tys. 
zł, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu. Inwestycja re-
alizowana jest w ramach projektu „Budowa Pod-
miejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa 
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury 
przystankowej”.
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Ogród sensoryczny w Zespole Szkół 
Specjalnych  w Kolbuszowej Dolnej

Pośród licznych terapii, którymi 
wspiera się rozwój wychowanków 
w Zespole Szkół Specjalnych w Kol-
buszowej Dolnej  jest integracja 
sensoryczna oraz hortiterapia zwana 
ogrodoterapią, wykorzystywana rów-
nież w  terapii zaburzeń integracji 
sensorycznej.  Współdziałanie obu 
terapii postanowiono wykorzystać, 
realizując projekt stworzenia ogrodu 
sensorycznego na terenie placówki. 
Ten ogród jest jakoby doposażeniem  
istniejącej już od trzech lat w naszej 
szkole sali integracji sensorycznej. 
To tak jakby zielona sala do integracji 
sensorycznej. Podejmując się tworze-
nia ogrodu sensorycznego chcieliśmy 
stworzyć naszym uczniom miejsce 
do przebywania, do wypoczynku,   do 
zabaw, a wreszcie miejsce do terapii 
na świeżym powietrzu w otoczeniu 
drzew i roślin. Coraz częściej zwraca 
się uwagę na terapeutyczny i spo-
łeczny wpływ, zarówno biernego jak 
i aktywnego kontaktu z roślinami na 
zdrowie człowieka, a także na jego 
stan  fizyczny i samopoczucie psy-
chiczne oraz relacje społeczne. Ten 
związek człowieka z naturą warto 
rozpocząć już od małych dzieci. 
Umożliwiając im dostęp do natury, 
pozwalamy rozwijać wyobraźnię 
i kreatywność, obserwować zmiany 
zachodzące w przyrodzie w ciągu 
następujących po sobie pór roku. 
Właściwie zaprojektowany ogród 
może stać się dla dzieci i młodzieży  

także doskonałym miejscem działań 
terapeutycznych. 
Realizację projektu rozpoczęliśmy 
już jesienią ubiegłego roku, kiedy to 
wraz z uczniami zasadzono wierzbę 
w kształcie okręgów, planując po-
wstanie tzw. zielonych klas. W ten 
sam sposób utworzono również „ci-
chy kątek”, którego ściany tworzy 
zielona wierzba. Jest to ulubione 
miejsce przebywania naszych milu-
sińskich. Zimą przygotowano pro-
jekt rabaty sensorycznej, do realiza-
cji której przystąpiono wiosną. W jej 
skład weszły następujące stanowiska: 
rabata niebieska, rabata biała, rabata 
złocista, rabata owocowa oraz zioła 
i trawy. 
Gatunki roślin dobrano tak, aby od-
działywały sensorycznie na wszyst-
kie zmysły osób przebywających po-
śród nich. Mają one walory zarówno 
wzrokowe, węchowe, smakowe, 
dotykowe jak i słuchowe. Zasadni-
czym elementem są również ścieżka 
sensoryczna, służąca  terapii uczniów 
i  łąka kwietna, na zakwitnięcie której 
niecierpliwie czekamy. Uzupełnie-
niem ogrodu jest wioska smerfów 
dla najmłodszych uczniów oraz ra-
bata wielokwiatowa na wzór staro-
dawnych przydomowych ogródków 
naszych babć. 
Hipokrates powiedział, że lekarz 
leczy, a natura uzdrawia i to przy-
świecało naszej idei tworzenia 
ogrodu, w którym bogactwo kolo-
rów, kształtów, struktur, zapachów, 

Tekst i zdjęcie: Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej 

obecność owadów i ptaków, będzie 
przyciągała uwagę  uczniów, a dla 
nauczycieli terapeutów stanie się 
warsztatem i miejscem wielopłaszy-
znowej pracy rewalidacyjnej.
Otwarcie naszego ogrodu sensorycz-
nego odbyło się na zorganizowanym 
14 czerwca Święcie Rodziny w na-
szej szkole. Ale nie na tym koniec. 

Ogród będzie  jeszcze uzupełniany 
o różne instalacje służące wieloz-
mysłowej terapii. Obecnie pisany 
jest projekt o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia, który mamy na-
dzieję pozwoli kontynuować nasze 
zamierzenie w tym kierunku.

Świetlica 
z punktem 

bibliotecznym 
na dworcu 

Świetlica z punktem bibliotecznym dla dzieci 
i młodzieży funkcjonuje w przebudowanym bu-
dynku dworca w Kolbuszowej. Prowadzona jest 
przez pracowników Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Kolbuszowej.
Godziny otwarcia świetlicy: 
• poniedziałek: nieczynne,
• worek- piątek: godz. 13.00-21.00,
• sobota: godz. 8.00- 16.00. 
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I Olimpiada dla Osób 
z Niepełnosprawnościami

W Kolbuszowej w ramach obchodzonych Dni Miasta zorganizowana została pierwsza Olimpiada dla Osób z Niepełnospraw-
nościami. Wydarzenie, którego pomysłodawcą była Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, miało miejsce w poniedziałek 
(20 czerwca) na stadionie miejskim. 

W rozgrywkach wzięli udział pod-
opieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Kolbuszowej oraz Ze-
społu Szkół Specjalnych z Kolbuszo-
wej Dolnej wspólnie z opiekunami. 
W otwarciu rozgrywek uczestniczyli 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, Zastępca Burmistrza Kolbu-
szowej Marek Gil oraz Prezes Funda-
cji Grzegorz Romaniuk. 
Celem imprezy była integracja śro-

dowiska osób z różnymi niepełno-
sprawnościami i umożliwienie im 
udziału w zawodach sportowych. 
Konkurencje dopasowane były 
stopniem trudności do możliwości 
zawodników.  Dla każdego przygoto-
wano poczęstunek.  Zawody przynio-

Finansowo
 DEKADA NISKIEJ INFLACJI I STÓP ZA NAMI.

Rosyjska inwazja na Ukrainę ozna-
cza kolejny, potężny negatywy szok 
podażowy dla gospodarki świa-
towej, która nierówno wychodziła 
z covidowej recesji, a zaburzenia 
w globalnych łańcuchach dostaw 
dopiero miały się normalizować. 
Wojna spowodowała wzrost cen na 
3 rynkach: energii, metali i żywności, 
co w szybki i silny sposób wpływa 
na ceny producenta i konsumenta. 
Jednak są też pozytywne informacje, 
największe gospodarki (USA, Euro-
land, UK) notują skrócenie czasów 
dostaw w 1kwartale 2022r., co wyni-
ka z niższego popytu (firmy zbudo-
wały potężne zapasy, spadają także 
zamówienia bo gospodarki hamują) 
i podaży (wzrost liczby kontenerów 

wypływających z Azji). Negatywne 
skutki wojny na Ukrainie dotyczą 
głównie strefy euro i szerzej EU27, 
co wynika z silnego uzależnienie nie-
których gospodarek UE od dostaw 
energii z Rosji i większego znaczenia 
handlu ze Wschodem. Do efektów 
cenowych dokładają się również oba-
wy o dostępność paliw w Europie, 
w szczególności gazu ziemnego.
Inflacja wyrosła na problem nr 1 
polskiej gospodarki. Ma ona popyto-
wo-podażowy charakter. Debata pu-
bliczna koncentruje się na wysokich 
cenach surowców, ale jednocześnie 
ceny są ciągnione przez wysoki po-
pyt, napędzany przez szybko rosną-
ce dochody gospodarstw domowych 
z pracy. Dodatkowo ich budżety są 

zasilane ekspansywną polityką so-
cjalną. W efekcie gospodarka rozpo-
częła rok ze znaczącą dodatnią luką 
produktową. Ceny są pchane przez 
wzrost cen energii, materiałów oraz 
transportu, co jednak generuje coraz 
silniejsze efekty wtórne, gdyż przy 
mocnym popycie firmy z łatwością 
przerzucają wyższe koszty na ceny 
swoich wyrobów. Szok surowcowy 
był tak silny i rozległy, że inflacja 
pozostanie podwyższona nawet 
w przypadku powrotu PKB w okolice 
potencjału. Przed nami więc wydłu-
żony okres podwyższonej inflacji. 
Średnioroczny wzrost cen w 2022r. 
prognozuje się na ponad 13%, ze 
szczytem 15-20% r/r w  4kwartale 
2022r.

Większość analityków uważa, że 
Rada Polityki Pieniężnej będzie 
kontynuować podwyżki stóp, do-
prowadzając stopę referencyjną do 
docelowego poziomu 8,5% na prze-
łomie 2022/23r.

Marek Kowalski

sły uczestnikom wiele radości, a or-
ganizatorzy planują przygotowanie 
Olimpiady o większym zasięgu. 
Wydarzenie zorganizowane zostało 
pod patronatem Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Chmielowca i Burmistrza 
Kolbuszowej Jana Zuby.
Fot. Korso Kolbuszowskie 

fot. Korso Kolbuszowskie
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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

Wybrał się minister do Pacanowa
W Pacanowie kozy kują.
Więc Koziołek, mądra głowa,
Błąka się po całym świecie
Aby dojść do Pacanowa.

Właśnie nową zaczął podróż,
By ją skończyć w Pacanowie, 
A co przeżył i co widział
Ten film wszystko wam opowie

Beeeeeeee!

           Tekst z dobranocki o Koziołku Matołku

Michał Cieślak – minister, członek rządu udał się 
do Pacanowa i tam zakończył swoją podróż, jako 
minister. Dalej byłby ministrem, gdyby media nie 
nadały jego sprawie rozgłosu. 8 czerwca br. mini-
ster Cieślak wniósł skargę na naczelniczkę paca-
nowskiej Poczty, gdy ta wytknęła mu drożyznę. 
Doniósł na nią do regionalnego dyrektora Poczty 

Polskiej, który jest partyjnym kolegą ministra. Po 
czym szef regionalnej Poczty powiadomił naczel-
niczkę, że za to straci pracę. Reakcja prezesa Ka-
czyńskiego była natychmiastowa, zaproponował 
ministrowi podanie się do dymisji. Ten tak uczynił. 
Wizyta ministra Cieślaka w Pacanowie stała się 
symbolem arogancji, buty i kolesiostwa władzy. 
Kilka lat wcześniej „władza” przyznała sobie na-
grody finansowe. Prezes tym po prawicy „zapropo-
nował” oddanie tych pieniędzy poprzez ich wpłatę 
na Caritas. Ciekawe, dlaczego prezes nie reagował 
w ubiegłym roku, kiedy w „majestacie prawa” par-
lamentarzyści i samorządowcy od 1 sierpnia 2021r. 
otrzymują kosmiczne wynagrodzenia? Czy to nie 
jest arogancja i buta władzy? Naczelniczka poczty 
w Pacanowie zarabia około trzech tysięcy złotych, 
a minister blisko 10 razy więcej. Minister mówi, 
że jest jednym z nas i jednakowo cierpi razem 
z nami z powodu drożyzny. Czy „biedak” minister 
wierzy w to, co mówi. A co z dyrektorem-przeło-
żonym naczelniczki z Pacanowa? Media milczą. 

Czy on nadal pracuje? On też powinien się podać 
do dymisji. On tu najwięcej zawinił i namieszał. 
W panikarskim odruchu, chcąc przypodobać się 
koledze ministrowi zwalnia podwładną. Wygląda 
na to, że podwładny jest dla niego niczym. Na 
progu naszej transformacji w kabarecie Olgi Lipiń-
skiej, na pytanie milicjanta - kto tu rządzi?- Piotr 
Fronczewski mówi- „…kiedy klasa robotnicza 
osiągnie taki stopień  wtajemniczenia intelektual-
nego jak my, inteligencja pracująca, to dyrektorzy, 
jako relikt minionej epoki umrą śmiercią naturalną, 
po prostu będą zbędni, a pieniądze, których już nie 
będą pobierać zostaną podzielone na robotników… 
Po 30-stu latach nic takiego się nie stało. I tak jak 
za komuny, dla niektórych dyrektorów „śnieg ma 
być na biało, a trawa na zielono”. A to podatnika 
i robotnika srogo kosztuje. 

Stanisław Gorzelany
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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 34526



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
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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


