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Festiwal 
Psalmów 

Dawidowych 
„Tylko 

Razem”
Już 21 sierpnia br. na sta-

dionie miejskim w Kolbuszo-
wej w ramach VII edycji Fe-
stiwalu Psalmów Dawidowych 
„Honorując Sprawiedliwych 
i Ocalonych” na jednej scenie 
poprzez muzykę i psalmy złą-
czą się trzy narody: żydowski, 
polski i ukraiński. Serdecznie 
zapraszamy na to wyjątkowe 
wydarzenie! 

W pierwszej części festiwalu na sce-
nie wystąpi światowej klasy śpiewak 
żydowski z Nowego Jorku Avraham 
Fried. Następnie będziemy gościć 
zwycięski zespół tegorocznego kon-
kursu Eurowizji Kalush Orchestra 
oraz Marysię Karakevych. Ten ukra-
iński akcent doskonale wpisuje się 
w ideę festiwalu i obecną potrzebę 
niesienia pokoju i miłosierdzia.
Ponadto do Kolbuszowej ponownie 
zawitają artyści poprzednich edycji 
festiwalu, m.in. Piotr Rubik i Golec 
uOrkiestra. W polskiej części wy-
stąpią również Grzegorz Kupczyk, 
Barbara Gąsienica Giewont, Izabe-
la Szafrańska, Stanisław Plewniak, 
orkiestra i chór Filharmonii im. K. 
Szymanowskiego w Krakowie oraz 
zespół niemaGOtu.
Wydarzenie poprowadzą Magdalena 
Wolińska-Riedi i Grzegorz Boratyn.
W tym roku koncert jest biletowany, 
a pozyskane środki zostaną przezna-
czone na Narodowy Szpital Dziecię-
cy w Kijowie. 

Bilety w cenie 30 zł- dorosły oraz 
10 zł- dzieci do lat 12 są do nabycia:
- przez stronę internetową www.to-
bilet.pl,
- na stadionie sportowym w Kolbu-
szowej przy ul. Wolskiej 2,
- w skansenie (restauracja) w Kolbu-
szowej przy ul. Wolskiej 36.
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Międzynarodowy Plener Malarsko-
Rzeźbiarski zakończony wystawą

W Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego zakończyła się jubileuszowa, bo XX już edycja Pleneru Malarsko-Rzeź-
biarskiego „Kolbuszowa 2022”, który powrócił do naszego miasta po dwuletniej przerwie pandemicznej. 
W warsztatach trwających od 26 
czerwca do 9 lipca wzięli udział arty-
ści z Polski i zagranicy, którzy zapo-
znawali miejscową młodzież i dzie-
ci z różnymi technikami malarstwa 
oraz rzeźbiarstwa. Efekty ich dwu-
tygodniowej pracy zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy mogli obejrzeć na 
wernisażu poplenerowym zorgani-
zowanym w dniu 9 lipca w Galerii 
G-2 w budynku szkoły podstawowej. 

Zaprezentowane dzieła obejmowały 
bardzo szeroką tematykę. Doświad-
czeni artyści i młodzi twórcy czerpali 
inspirację m.in. z kolbuszowskich 
krajobrazów.  
W wernisażu poplenerowym uczest-
niczyli, m.in. Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie Damian Drąg, Zastęp-
ca Burmistrza Kolbuszowej Marek 

Gil, Dyrektor SP nr 2 Jerzy Sitko 
i nauczyciele szkoły, Komisarz Ple-
neru Maksymilian Starzec wspólnie 
z artystami, dzieci i młodzież z opie-
kunami oraz mieszkańcy.
XX Międzynarodowy Plener Ma-
larsko-Rzeźbiarski „Kolbuszowa 
2022” zorganizowali Maksymilian 
Starzec i Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Kolbuszowej. Patronat honorowy 

nad wydarzeniem objął Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl. Przedsięwzięcie 
wsparli: Urząd Miejski w Kolbuszo-
wej, Urząd Marszałkowski w Rze-
szowie, Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie, Bank PKO, Związek 
Polskich Artystów Malarzy i Gra-
fików w Rzeszowie, Biuro Wystaw 
Artystycznych w Rzeszowie, Regio-
nalna Fundacja Rozwoju „Serce”. 

Wystawa Janusza Skowrona 
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy licznie przybyli na wernisaż prac Janusza Skowrona przygotowany z okazji 45-lecia jego 

twórczości artystycznej. Wydarzenie miało miejsce w dniu 29 czerwca br. w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP 
w Kolbuszowej. 

Janusz Skowron urodził się w Kol-
buszowej. Tutaj ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Janka Bytnara. 
Następnie studiował sztukę w Insty-
tucie Wychowania Artystycznego na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Od 1989 r. miesz-
ka i pracuje w Nowym Jorku. Brał 
udział w ponad 300 wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, m.in. we 
Francji, Niemczech, Danii, na Ukra-
inie, Czechach, Węgrzech, w Chi-

nach, Korei Południowej, Stanach 
Zjednoczonych i w Polsce. Od wielu 
lat promuje w Nowym Jorku sztukę 
artystów z Polski i nie tylko. Zajmuje 
się malarstwem, grafiką, ilustracją, 
rysunkiem i fotografią.
Wystawa prac Janusza Skowrona 
jest dostępna dla zwiedzających 
w oddziale kolbuszowskiej biblio-
teki przy ul. Piekarskiej 17  do dnia 
26 sierpnia br. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
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Jubileusz i… po Jubileuszu 110-lecia 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANKA BYTNARA W KOLBUSZOWEJ

W bieżącym 2022 roku nasza szkoła 
świętowała jubileusz 110-lecia swo-
jego istnienia.
W piątek, 10 czerwca, odbyły się 
mniej formalne spotkania około-
-jubileuszowe. W asyście harcerzy, 
uczniów i nauczycieli chętni goście 
odwiedzili groby zmarłych osób 
związanych w przeszłości z liceum. 
Następnie w budynku szkoły na-
stąpiło otwarcie okolicznościowej 
wystawy. Przy słodkim poczęstun-
ku uczestnicy uroczystości spędzali 
wspólne chwile w salach lekcyjnych.
Główne obchody Jubileuszu odbyły 
się w sobotę, 11 czerwca. Tym razem 
delegacje harcerzy, uczniów, nauczy-
cieli i zaproszonych gości udały się 
na parafialny cmentarz, by zapalić 
symboliczne znicze na grobach na-
uczycieli, koleżanek i kolegów.

MSZA ŚW. Z OKAZJI 
JUBILEUSZU

O godzinie 9:30 w Kolegiacie pw. 
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 
została odprawiona uroczysta msza 
św. pod przewodnictwem probosz-
cza, ks. dziekana Lucjana Szumierza. 
Kazanie wygłosił absolwent naszego 
liceum, ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. 
KUL. W koncelebrze udział wzięli 
m. in. wicedyrektor Radia Via ks. 
Jakub Nagi, emerytowany nauczy-
ciel religii ks. Jan Chmura, obecnie 
pracujący katecheta ks. Arkadiusz 
Puzio oraz kilku księży absolwentów 
LO w Kolbuszowej. W nabożeństwo 
aktywnie włączyły się wszystkie 
podmioty szkolnej społeczności. 
Uczniowie i absolwent pełnili litur-
giczną służbę ołtarza. Schola utwo-
rzona była z przygotowanych przez 
katechetę ks. Mariusza Uryniaka. 
Pierwsze czytanie zaprezentowała 

nauczycielka języka polskiego p. Ali-
na Ziętek-Salwik, a psalm responso-
ryjny odśpiewała uczennica Patrycja 
Wiącek. Kolejne intencje modlitwy 
wiernych odczytali: nauczycielka 
historii p. Małgorzata Miąso, eme-
rytowana nauczycielka j. francuskie-
go p. Irena Salach, przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Dorota Gaweł, 
absolwentka p. Grażyna Śnieżek-Cy-
ran, uczeń Piotr Wawrzonek, przed-
stawicielka Organu Prowadzącego 
p. Maria Rząsa-Rusin. W procesji 
z darami udział wzięli: dyrektor li-
ceum p. Dariusz Fus i wicedyrektor 
p. Małgorzata Gołębiowska (dar 
ołtarza – ornat), uczniowie Oliwia 
Więcław i Maksymilian Rusin (chleb 
i wino oraz winogrono), nauczycielka 
p. Krystyna Wilk i absolwent – lekarz 
p. Tomasz Stąpor (hostia i ampułki).
Wicedyrektor p. Małgorzata Go-
łębiowska złożyła podziękowanie 
księżom oraz wszystkim obecnym za 
wspólną modlitwę, a także – zapra-
szając do dalszego wspólnego świę-
towania – poinformowała o trasie 
przemarszu i kolejności delegatów.
Po zakończeniu nabożeństwa orkie-
stra PSM I st. w Kolbuszowej pod 
dyrekcją p. Aleksandry Niezgody 
poprowadziła orszak świętujących 
do budynku szkoły. W uroczystym 
przemarszu uczestniczyły poczty 
sztandarowe: LO w Kolbuszowej, 
Hufca ZHP Kolbuszowa oraz Po-
wiatu Kolbuszowskiego. Za nimi 
– samorządowcy, nauczyciele czyn-
ni oraz emerytowani, pracownicy 
obsługi i uczniowie oraz przybyli 
niemal z całej Polski i z zagranicy 
absolwenci reprezentujący różnorod-
ne profesje.

UROCZYSTA GALA
Kolejnym etapem obchodów jubi-
leuszowych była uroczysta gala na 
hali widowiskowo-sportowej nasze-
go liceum.
Zebranych powitał dyrektor szkoły 
p. Dariusz Fus. Podziękował za przy-
bycie dostojnych gości, wspomniał 
zasługi dyrektorów – swoich po-
przedników, których zaangażowanie 
prowadziło szkołę do rozwoju.
Wszyscy uczestnicy uroczystości 
otrzymali okolicznościowe pamiątki.
Zebrani mieli przyjemność posłuchać 
wystąpień zacnych gości. 
Przemawiali: poseł na Sejm RP p. 
Zbigniew Chmielowiec, radni Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go – absolwentka Wicemarszałek 
p. Ewa Draus wraz z p. Bogdanem 
Romaniukiem, hab. Dr hab. Jerzy 
Posłuszny – Rektor WSPiA Rze-
szowskiej Szkoły Wyższej, przed-
stawiciel Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty p. Dariusz Bździkot, przed-
stawiciele Burmistrza Kolbuszowej 
– Zastępca Burmistrza, absolwent p. 
Marek Gil i Przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Krzysztof Wilk, wice-

dyrektor Radia Via ks. Jakub Nagi, 
absolwent – prezes IPN prof. dr hab.  
Jan Draus, absolwent – pracownik 
naukowy Politechniki Krakowskiej 
prof. dr  Stanisław Drożdż, absolwent 
ks. Ryszard Dziuba przebywający 
w Ukrainie, Starosta Kolbuszowski 
p. Józef Kardyś. Dostojni prelegen-
ci złożyli na ręce dyrektora szkoły 
listy gratulacyjne, grawertony, znak 
wodny z wizerunkiem Jana Pawła II.
Część artystyczną – przygotowaną 
przez nauczycielkę języka polskiego 
p. Wandę Jasińską – zaprezentowali 
uczniowie naszej szkoły. Z mini-re-
citalem wystąpili absolwenci liceum: 
Marcelina Karkut, Oliwia Nowicka, 
Natalia Wrona i Ewelina Babiarz.
Po zakończeniu głównych uroczy-
stości dyrektor złożył podziękowanie 
patronom honorowym i medialnym 
jubileuszu oraz pocztom sztanda-
rowym, uczniom, nauczycielom, 
pracownikom obsługi – za pomoc 
w organizacji uroczystości; sponso-
rom i darczyńcom – za materialne 
wsparcie; zaproszonym gościom – za 
przybycie i uświetnienie swą obecno-
ścią tak szczególnego dla nas dnia. 
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Następnie zaprosił gości na poczęstu-
nek, dokonywanie wpisów w Księ-
dze pamiątkowej oraz na zwiedzanie 
szkolnych miejsc, zmodernizowanej 
strzelnicy i wystaw: „Świat okiem 
naszych uczniów”, „Wspomnień 
czar”, „Primus Inter pares”.  
Obchody 110-lecia istnienia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej przebiegały 
w miłej, radosnej i rodzinnej atmos-
ferze, przy gwarze rozmów i wspo-
minania przeszłości w specjalnie 
na tę okoliczność udekorowanych 
salach lekcyjnych.
Z Księgi pamiątkowej…

D. K.: „Absolwentem był mój Oj-
ciec, dwóch Braci, ja, mój Syn oraz 
mój Wnuk w tym roku zamierza pod-
jąć naukę. Życzę dalszych jubileuszy 
i sukcesów ich Absolwentom.”
J. M.: „Ja byłem absolwentem i moje 
dzieci A. i P. Ze szczególną nostalgią 
wspominam profesorów ze starego 
pokolenia. Szczególnie prof. Sta-
nisława Janczyka, który był moim 
wychowawcą, oraz wszystkich na-
uczycieli, dzięki którym jestem jaki 
jestem. Dziękuję za wszystko.”
R. D:. „Polska jest piękna, a Kolbu-
szowa cudowna.”
E. S.: „Jestem absolwentką, matura 
rocznik 1981 – chciałam podzięko-
wać gronu pedagogicznemu, które 
uczyło nas klasę biol.-chem. b, za 
przygotowanie nas do życia, pomoc 
przy wyborze zawodu i przekazanie 
pozytywnych wartości – szczególne 
podziękowania składam p. prof. Le-
śniakowi, który nauczył mnie uczyć 
się – tzn. uczyć się jak na studiach, 
a ja byłam w LO, co dało mi prze-
pustkę do studiów i ciekawej pacy.”
K. P.: „Wspaniale było spotkać się 
po latach. Życzę wszystkiego najlep-
szego w dalszej działalności szkoły.”

E. B.: „Dziękuję za zaproszenie na tę 
wyjątkową uroczystość, równie moc-
no jak za lata spędzone w tym miej-
scu – i co za tym idzie, za wszystkie 
wartości, jakie stąd wyniosłam.”
Z. B.: „Serdeczne podziękowania za 
zaproszenie na tak wspaniałą uro-
czystość.”
B. K.: „Gratuluję wspaniałego Ju-
bileuszu.”
M. M.-C., A. T.-M.: „Liceum kol-
buszowskie wspominamy bardzo 
przyjemnie, z wielkim sentymentem. 
Nasi profesorowie kładli nacisk na 
formowanie naszych charakterów, 
byli dla nas przykładem. Wiedzieli, 
jak zainteresować uczniów przed-
miotem oraz wpływali na to, by-
śmy podejmowali dalszą naukę. 
Szczególnie serdecznie wspomi-
namy naszego kochanego wycho-
wawcę prof. Tadeusza Żeglina, prof. 
Władysława Burkiewicza. Cześć Ich 
pamięci.”
A. Ś.: „Niezwykła okazja wejść w te 
mury po 41 latach. Wzruszenie… 
Całkiem inna ta nauka od tamtej, na-
wet jeśli wejść do niej po raz drugi, to 
„woda” już całkiem inna. Ale trzeba 
przyznać, imponująca.”
J. D.: „Miło było w 51. roku ma-
tury odwiedzić kolbuszowskie LO 
i uczestniczyć w uroczystości 110. 
rocznicy narodzin. Wszystkiego, co 
najlepsze dla absolwentów i wszyst-
kich uczniów oraz profesorów.”
E. C.-S.: „Miło było odwiedzić ‘stare 
kąty’ i spotkać się z miłymi koleżan-
kami. Nie ma to jak młodość.”
W. G.: „Miłe wspomnienia, wspa-
niała impreza.”
H. B.-D.: „Tu byłam po 50-ciu latach 
ukończenia liceum. Bardzo dziękuję 
za przemiłe przyjęcie.”
M. P., J. B., Z. R., J. M., H. K., M. 
P., B. D.: „Serdeczne gratulacje dla 
Organizatorów wspaniałego Jubile-

uszu wraz z najlepszymi życzeniami 
z okazji pobytu w tej szkole po wielu 
latach.”
I. S.: „Dziękuję za zaproszenie. Miło 
mi, że spotkałam byłych uczniów, ko-
legów, znajomych z b. dawnych lat.”
K. Z.: „Spędziłam w LO w Kolbu-
szowej 50 lat swojego życia. Okres 
1964-1968, gdy byłam uczennicą 
był najszczęśliwszym, najbardziej 
beztroskim okresem życia. Po 
skończeniu studiów wróciłam jako 
nauczycielka fizyki, a pod koniec 
pracy zostałam dyrektorem Liceum. 
Dziękuję za zaproszenie na 110-lecie. 
Miło było spotkać koleżanki i kole-
gów, i wielu moich uczniów. Jestem 
dumna z osiągnięć naszych absol-
wentów i życzę wszystkim dalszych 
sukcesów.”
G. Z., E. T.: „Trudno jest zapomnieć 
o kimś, z kim kiedyś spędzało się tyle 
czasu – ja całe moje życie zawodowe. 
Z okazji 110-lecia powstania Liceum 
Ogólnokształcącego dziękuję za za-
proszenie na wspaniale przygotowa-
ny jubileusz i życzę dalszych sukce-
sów zarówno na polu dydaktycznym, 
wychowawczym. Życzę dalszych 
wspaniałych osiągnięć w każdej 
dziedzinie.”
B. S.: „Bardzo mile wspominam 
wszystkie lata pracy (od 1986 roku) 
spędzone w tej szkole, jak również 
obecny stały kontakt ze szkołą (okres 
emerytalny). Dziękując za zaprosze-
nie na obchody jubileuszowe i miłą 
atmosferę, życzę Wszystkim dal-
szych sukcesów i osiągnięć zarówno 
w pracy dydaktycznej, zawodowej 
i w życiu osobistym.”
M. G.: „Wartości otrzymane w latach 
szkolnych owocują w całym dalszym 
życiu – z wdzięcznością z okazji Ju-
bileuszu 110 lat istnienia szkoły i 30 
lat po zdaniu egzaminu dojrzałości – 

absolwentka wraz z synami F. i M., 
późniejszymi absolwentami naszego 
LO.”
S. B.: „Pan Dyrektor LO w Kolbu-
szowej i całe Grono Pedagogiczne
W tych dniach szczególnych Jubile-
uszów: Jubileuszu 110 lat powstania 
Gimnazjum i LO w Kolbuszowej 
i Jubileuszu 50-lecia matury w LO 
w Kolbuszowej, proszę przyjąć naj-
serdeczniejsze życzenia i pozdrowie-
nia od Maturzystów – Złotych Ju-
bilatów (rocznik 1968-1972). Dzię-
kuję za bardzo miłe i wzruszające 
spotkanie absolwentów LO z okazji 
50-lecia matury. Wspaniali koledzy, 
wspaniałe koleżanki… To było wczo-
raj, a dzisiaj, tj. 11.06.2022 r. raduję 
się z tego spotkania i jestem LO za 
to bardzo wdzięczna, gdyż zacho-
wuję żywo w pamięci bliskie kon-
takty, jakie miałam ze środowiskiem 
powiatu kolbuszowskiego. Składam 
ogromne podziękowanie Pani Prof. 
Joannie Zioło (Honorowego Oby-
watela Kolbuszowej) za savoir vivre, 
savoir faire et savoir communique… 
oraz savoir lire et ecrire en fran-
cais. Słowa szczerej wdzięczności 
kieruję do wszystkich Profesorów 
LO w Kolbuszowej, którzy umieli 
i umieją dostrzegać w uczniach to, 
co najlepsze i najpiękniejsze. Dzię-
kuję im za wszelkie dobro, którego 
tutaj doznałam, życząc im wszyst-
kim Szczęść Boże! Wdzięczna ab-
solwentka LO.”

Oprac.: Małgorzata 
Gołębiowska, 

wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego 

im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej
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Podziękowania za pomoc w organizacji 
obchodów Jubileuszu 110-lecia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANKA BYTNARA
Dziękuję za objęcie Patronatem Honorowym obchodów Jubileuszu 110-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara 

w Kolbuszowej: Panu Józefowi Kardysiowi – Staroście Kolbuszowskiemu, Panu Janowi Zubie – Burmistrzowi Kolbuszowej, Jego 
Magnificencji prof. dr. hab. Jerzemu Posłusznemu – Rektorowi WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Pani Małgorzacie Rauch – 
Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty.
Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji obchodów Jubileuszu 
w Kolegiacie pw. Wszystkich Św., 
a w szczególności ks. prof. dr. hab. 
Adamowi Kubisiowi za inspirują-
ce kazanie, wszystkim kapłanom, 
na czele z proboszczem Lucjanem 
Szumierzem, Dziekanem Dekanatu 
Kolbuszowa-Wschód wraz z kate-
chetą ks. Arkadiuszem Puzio za du-
chową oprawę uroczystości oraz za 
mistrzowski występ licealnej scholi 
pod opieką ks. Mariusza Uryniaka. 
Dziękuję Pani Elżbiecie Wróbel – 
Wójt Gminy Niwiska za wypożycze-
nie estrady. Podziękowania składam 
na ręce Pana Wiesława  Sitko – Dy-
rektora MDK w Kolbuszowej za wy-
pożyczenie sprzętu nagłaśniającego 
oraz pracownikom Miejskiego Domu 
Kultury za jego profesjonalną obsłu-
gę. Dziękuję Michałowi Czepielowi, 
absolwentowi liceum za realizację 
transmisji on-line na profilu FB na-
szego liceum oraz Podkarpackiemu 
Centrum Innowacji w Rzeszowie za 
wypożyczenie sprzętu do w/w trans-
misji. Dziękuję nadkom. Adamowi 
Mielnickiemu – Komendantowi Po-
wiatowemu Policji i Panu Grzego-
rzowi Dzimierze – Komendantowi 
Straży Miejskiej za zapewnienie bez-
pieczeństwa na drodze uczestnikom 
uroczystości podczas przemarszu 
ulicami miasta.
Dziękuję pocztom sztandarowym 
Hufca ZHP Kolbuszowa, Starostwa 

Kolbuszowskiego i naszej szkoły za 
uświetnienie uroczystości.
Dziękuję Panu Andrzejowi Domini-
kowi Jagodzińskiemu – Dyrektoro-
wi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej za pomoc w organizacji 
wystaw okolicznościowych.
Dziękuję Pani Aleksandrze Nie-
zgodzie – dyrektorowi Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia oraz 
młodzieży tej szkoły za oprawę mu-
zyczną podczas przemarszu uczest-
ników Jubileuszu.
Składam podziękowania Radzie Ro-
dziców za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji uroczystości. 
Dziękuję Komitetowi Organizacyj-
nemu za wielomiesięczną owocną 
pracę: wicedyrektor Małgorzacie Go-
łębiowskiej, Jadwidze Kasak, Mał-
gorzacie Celek, Wandzie Jasińskiej, 
Adamowi Kozubalowi, Małgorzacie 
Miąso, Agnieszce Bałchan, Izabeli 
Syniec. Całość prac komitetu koordy-
nowała przewodnicząca, Magdalena 
Baran - dziękuję..
Dziękuję uczniom naszej szkoły, któ-
rzy wraz z nauczycielami aktywnie 
włączyli się w organizację Jubile-
uszu.
Dziękuję Absolwentom za wspólne 
świętowanie 110-lecia szkoły, za miłe 
słowa, dyskusje, wspomnienia przy-
bliżające nam sylwetki nauczycieli, 
miejsca i wydarzenia z lat licealnej 
młodości.
Patronat medialny nad obchodami 
Jubileuszu 110- lecia sprawowali:
TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rze-

szów S.A., Radio Katolickie Via, 
„Gazeta Codzienna Nowiny”, Portal 
Nowiny24, „Korso Kolbuszowskie”, 
„Przegląd Kolbuszowski” – serdecz-
nie za to dziękuję.
Wiele projektów w ramach Jubile-
uszu zostało zrealizowanych dzięki 
wsparciu osób i firm działających na 
terenie powiatu kolbuszowskiego. 
Spotkaliśmy dużo osób o wielkim 
sercu.  Serdeczne dziękujemy part-
nerom szkoły: 
· Wienerberger Ceramika Budowla-
na sp. z o.o. Zakład w Kupnie,
· Nadleśniczy Bartłomiej Pe-
ret, Nadleśnictwo Kolbuszowa,
· Solbet Kolbuszowa S.A.,
· Delta  Skowroński i Skowroński sp. j.,
· Ewa Nowak, Regionalna Fundacja 
Rozwoju Serce,
· mgr Halina Furmańska, Apte-
ka MEDIMO,
· Wacław Orzech Zakład Przetwór-
stwa Owocowo Warzywnego Orzech 
Sp. z o.o.,
· Stefan Wrzask Cmol - Frut Zakład 
Produkcyjno-Usługowy,

· Grzegorz Janus  KOL-KART Sp. 
z o.o.,
· Sławomir Wrażeń Glazurnik Skład 
Kruszyw Firma Remontowo-Budow-
lana Niwiska,
· Zakład Instalacji Elektrycznych 
Jan Kubik,
· FHU Budrol Cudo Roman, Cudo 
Ewa sp. j.,
· Jan Cichoń, Studio Foto-Video,
· Hurtownia elektryczna Elmar Plus,
· Krzysztof Kapusta Firma Wielo-
branżowa Kis
· Bogusława Augustyn  PAKS – AR-
TYKUŁY OGÓLNOBRANŻOWE

Bez Państwa pomocy finansowej 
i rzeczowej organizacja Jubileuszu 
nie byłaby możliwa.
Składam wszystkim życzenia wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Fus

dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego

im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
dla 

Pana Józefa Rybickiego 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 

oraz Wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z powodu śmierci ŻONY
składa

Burmistrz Kolbuszowej oraz Rada Miejska w Kolbuszowej

Pani
Lucynie Kwaśnik

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Werynia

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci MAMY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

i Pracownicy Urzędu Miejskiego 
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Panu
Edwardowi Mazurowi
Wieloletniemu Dyrektorowi

Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci ŻONY KRYSTYNY

składa
Burmistrz Kolbuszowej

Klub 
„Dziecięca 

Kraina” 
w Nowej 

Wsi
Koło Gospodyń Wiej-

skich z Nowej Wsi przystąpiło 
do realizacji inicjatywy Klub 
Dziecięcy „Dziecięca Kraina” 
w ramach projektu „Podkar-
packie Inicjatywy Lokalne 
2021-2023”.

Klub „Dzięcięca Kraina” oferuje 
możliwość spotkania i zabawy z ró-
wieśnikami, nawiązywania nowych 
znajomości czy zrealizowania uro-
dzin dla dziecka po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Spotkania klubu będą 
odbywać się w dawnej szkole w No-
wej Wsi  w środy, piątki i soboty 
w godz. 14.00-18.00.
Koordynatorem programu jest Pani 
Janina Augustyn- tel. 601 088 861.
Projekt „Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2021-2023” dofinansowany 
jest ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030. Regionalnymi 
Operatorami Projektu są: Fundacja 
Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fun-
dusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie 
LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżań-
skiej.”

Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny i Bliskich
Śp. Walentyny Rybickiej

Wieloletniej nauczycielki 
Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara 

w Kolbuszowej

składają
Starosta Kolbuszowski,

Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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MŁODZIEŻOWE DISCO - DNI 
KOLBUSZOWEJ 2022

 Od pierwszych zorganizowanych nad Nilem dni miasta mija właśnie 61 lat. Po raz pierwszy odbyły się  jesienią 1961 roku. 
Miały bogaty program i trwały 10 dni. 

Do organizacji zmobilizowane zosta-
ły wszystkie szkoły (w szczególności 
mieszczące się w obecnej szkole nr 1 
liceum), dom kultury, klub sportowy, 
biblioteka i księgarnia, organizacje 
społeczne polityczne. Trzymający 
w rękach prawie cały handel GS, 
który w związku z obchodami wy-
stępował o dodatkowy przydział 
kiełbasy, kolorowej oranżady, piwa 
czy innych napojów wysokoprocen-
towych. Otwarcie odbyło się o godzi-
nie 15.15 na bulwarze przy dawnym 
ratuszu przekształconym w komendę 
milicji tzw. obywatelskiej. Wcześniej 
budynek w siedzibę żandarmerii 
przekształcili Niemcy w paździer-
niku 1939 . Godzina widoczna na 
działającym podczas otwarcia  we 
wrześniu 1961 roku zegarze, wska-
zuje godzinę  otwarcia pierwszych 
w historii miasteczka jego dni. Urzą-
dzenie przez lata było nieczynne,  
niedawno  zegar został naprawiony 
i  znów wskazuje czas, tym razem 
na budynku Komendy Policji Pań-
stwowej w Kolbuszowej. Na trybu-
nie honorowej widzimy ówczesnych 
notabli, poniżej tłum mieszkańców 
Kolbuszowej.
 Dni Kolbuszowej 2022 odbyły się 
w dniu 18 i 19 czerwca. W tym roku 
imprezy dni odbywały się w kilku 
miejscach miasteczka. Główna, kul-
turalno – rozrywkowa część miała 
miejsce na parkingu przy basenie 
Fregata w Kolbuszowej. W sobotę 
rozpoczęliśmy o godzinie 17.00 wy-
stępem dzieci i młodzieży.  Adeptki 
zajęć wokalnych wystąpiły w recitalu 
z Romanem Dublańskim i instruktor-

ką Katarzyną Liszcz-Starzec.  Ze sce-
ny usłyszeliśmy głosy rozwijających 
swoje talenty, uzdolnionych młodych 
wokalistek, Roman Dublański dobrze 
zgrał się z młodzieżą  (kompozytor, 
tekściarz i wykonawca) i ich instruk-
torka. O godzinie 18.30 wystąpił nie-
zwykle popularny zespół góralski 
,,Baciary” znany z lekkich popowych 
aranżacji muzyki ludowej. Koncert 
zespół ubarwiał niezłym kabareto-
wym dowcipem. Publiczność wypeł-
niła ściśle całą przestrzeń od basenu 
Fregata po scenę, po raz czwarty 
przyjmując licznie i spontanicznie 
ten żywiołowy góralski zespół. Po 
tym występie z kolei usłyszeliśmy 
Kapelę Kazimierza Marcinka z śpie-
wakiem Janem Hodorem. Działająca 
ponad rok 
w Kolbuszowej występuje w pusz-
czańskich strojach, grając muzykę 
z pogranicza rzeszowsko- lasowiac-
kiego. Wszyscy muzykanci to ludzie 
dojrzali i każdy jest doskonały w tym 
co robi. Dojrzałych muzykantów na 
scenie zastąpiło młode pokolenie 
pasjonatów prawdziwego folkloru - 
Kapela Łola 
z Aleksandrą Siuzdak grającą na 
skrzypcach prym. Zespołowi towa-
rzyszyli hulacy z Zespołu Ludowego 
,,Górniacy”. Po motywie folkowo- 
ludowym nadszedł czas na część 
stricte młodzieżową. Zobaczyliśmy  
pokaz mody uzdolnionej projektantki 
Urszuli Kaczor zatytułowany ,,The 
Birds”. Występ był bardzo  atrakcyj-
ny, dopracowany tańcem makijażem 
światłem i muzyką. Modelki usty-
lizowane na różne ptaki, wypadły 

świetnie. Równie udana była  oprawa 
taneczna  zespołu  Steps i grupy ma-
żoret Krokodyl Mamba. Miłośnicy 
tańca  mieli okazję bawić się przy 
różnorodnych miksach disco, dance, 
techno na dyskotece pod gwieździ-
stym niebem z Dj Disco Duckiem. 
Z okazji tej skorzystała młodzież, 
która bardzo licznie i  radośnie zaj-
mując cały plac imprezy, tańczyła 
prawie do północy przy atrakcyjnych 
bitach Dj, demonstrując swoje piękno 
i witalność oraz umiejętność dobrej 
zabawy.
 Następny dzień powitaliśmy upa-
łem łagodzonym  bryzą od świeżo 
poświęconych bulwarów nad Ni-
lem. Punktualnie o 16.00 na scenie 
pojawili się mali aktorzy z oddziału 
w Weryni, prezentując swoje ,,kroko-
dylowe przedstawienie”. Mali miesz-
kańcy bliźniaczej do Kolbuszowej 
wsi przedstawili bardzo interesujące 
widowisko świadczące o wysokim 
poziomie pracy nauczycieli i zaan-
gażowaniu środowiska rodzicielskie-
go. Po nich na scenie zobaczyliśmy 
urocze tancerki tańca współcze-

snego i mażoret prowadzone przez 
Marzenę Płazę i Magdalenę Chle-
bek. Wszystkie zajęcia ze względu 
na swój wysoki poziom są oblegane 
przez dzieci i młodzież. Efekty ich 
zaangażowania można było oglądać 
na scenie podczas różnorodnych 
występów w ciekawych aranżacjach 
i pięknych strojach. Dzięki olbrzy-
miej trosce o rozwój i doskonałej 
współpracy miłych rodziców efek-
ty zawsze są bardzo interesujące. 
Kolbuszowa to miejsce, gdzie przez 
grupę zapaleńców kultywowana jest 
kultura lasowiacka. W podmiejskiej 
wsi Kolbuszowa Górna  z bogatymi 
tradycjami funkcjonują dwie grupy 
zachowujące to dziedzictwo. Są to 
Zespół Ludowy Górniacy (od 40 lat) 
i Ziemia Kolbuszowska (od lat 10). 
Działalność obydwu grup spinają 
wyjątkowe liderki- Elżbieta Czachor 
i Zenona Chodorowska, przewodzące 
niezwykle zaangażowanym w pracę 
artystyczną osobom. Obydwie grupy 
tworzą zespoły taneczne i śpiewa-
cze. Górniaków tanecznie wspomaga 
uzdolniony  tancerz Artur Szlachet-
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ka, Ziemi przygrywa  muzykalny 
akordeonista Edmund Dyło. Tym 
razem solo usłyszeliśmy lasowiac-
kiego śpiewaka  Jana Hodora, który 
energetycznie zaśpiewał wiązankę 
ludowych piosenek z okolic Kolbu-
szowej. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do włączenie się 
w tę niezwykle cenną pasję, jaką jest 
tradycja ludowa. Następny koncert 
to na wskroś kolbuszowski występ 
Romana Dublańskiego i Krokodyli. 
Ta działająca drugi rok w naszym 
mieście autorska formacja  nagrała 
ostatnio płytę pt. Piosenka znad Nilu, 
która zawiera sześć utworów Dublań-
skiego. Kompozycje nawiązują do 
jego  wspomnień z lat młodości, spę-
dzonych w miasteczku Kolbuszowa. 
Dzięki wyjątkowym aranżom Prze-
mysława Przywary prezentują one 
mocno gitarowy styl ( kompletnie 
nie granego nad Wisłą stylu: gipsy 
swingu). Najwybitniejszym przedsta-
wicielem tego gatunku był jazzowy 

gitarzysta Django Reinhardt. Muzyka 
zabrzmiała dobrze i została przyjęta 
ciepło. Chociaż temu bardzo rozbu-
dowanemu zespołowi  potrzebna jest  
spójna koncepcja koncertu, solidna 
próba sceniczna i ogranie. Grupa  jest 
bardzo liczna ( 9 osób) i składa się 
z bardzo dobrych instrumentalistów 
i wyjątkowych wokalistek, którzy 
podążają za twórczą weną Romana 
Dublańskiego. Komponują, aranżu-
ją  muzykę  o i dla Kolbuszowej na 
poziomie takim, na jakim nikt nigdy 
tego jeszcze nie czynił. Kolejny 
występujący to zespół Skaner- pre-
kursorzy stylu disco polo z lat dzie-
więćdziesiątych. Plac znów po brzegi 
wypełniła młodzieżowa publiczność, 
świetnie bawiąc się najpierw z ze-
społem,  a później z Dj Wojtkiem do 
późnych godzin wieczornych. Bawili 
się  spontanicznie i  z pełną kulturą, 
przy muzyce którą lubią i na którą za-
głosowali nogami, przychodząc  tak 
licznie  i uczestnicząc w  imprezach 
tych dni.

Seminaria i warsztaty w ramach koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności” 

W czerwcu br. w Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej w ramach realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samo-
rządności” Miejski Dom Kultury zorganizował cykl seminariów i warsztatów etnograficznych dotyczących tradycji Lasowiackiej.

Zajęcia prowadzone były przez 
specjalistów i znawców kultury la-
sowiackiej, etnografów, etnologów, 
etnomuzykologów, praktyków-arty-
stów ludowych, zespoły ludowe i sto-
warzyszenia wiejskie z etnoregionu 
lasowiackiego. Szkolenie obejmowa-
ło sześć spotkań, w ramach których 
poruszono tematykę dawnego zdob-
nictwa, stroju kobiecego, kulinariów, 
tańca, muzyki – w tym pieśni – oraz 
gwary Lasowiaków. 

Zadanie pn. „Bezpośredni przekaz 
tradycji lasowiackich w środowi-
skach lokalnych poprzez cykl semi-
nariów i warsztatów etnograficznych 
w ramach koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności” zostało dofinanso-
wane w wysokości 15 tys. zł z bu-
dżetu Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Progra-
mu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. 
Całkowita wartość zrealizowanego 
przedsięwzięcia to kwota 20 tys. zł. 

Przypominamy, że pod koniec 
ubiegłego roku w ramach I etapu 
koncepcji „Uniwersytet Samorząd-
ności” sala widowiskowa w CKW 

w Kolbuszowej Górnej została wypo-
sażona w nowoczesny sprzęt do pre-
zentacji graficznej, medialnej i inter-
netowej treści edukacyjnych.

fot. MDK Kolbuszowa
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Siłownia plenerowa na stadionie miejskim 
Na stadionie miejskim w Kolbuszowej przy istniejącym placu zabaw powstanie siłownia plenerowa z dziesięcioma stanowiska-

mi do ćwiczeń w ramach realizacji projektu „Budowa urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Kolbu-
szowej”. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości prawie 38 tys. zł ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
Na wydzielonym terenie zamontowa-
nych zostanie 10 urządzeń na 5 py-
lonach, które zostały dobrane w taki 
sposób, aby można było pracować 
nad różnymi partiami mięśni ciała:
· drabinka i poręcz C,
· poręcz równoległa i poręcz N 
(podciąg nóg), 
· wioślarz i motyl B,
· narciarz i prasa ręczna, 
· orbitrek i przywodziciel/odwodzi-
ciel. 
Ponadto w ramach inwestycji wy-
konana zostanie strefa bezpiecznego 
upadku z warstwy piasku oraz reno-
wacja trawników w obrębie istnieją-
cego placu zabaw i w obrębie nowej 
siłowni plenerowej.
Wykonawca prac zostanie wyłonio-
ny w ramach zapytania ofertowego. 
Planowo zadanie ma zostać zrealizo-
wane do końca września br.

Park Niepodległości w Kolbuszowej 
Mieszkańcy już spacerują i odkrywają teren powstającego Parku Niepodległości w Kolbuszowej. Prace związane z pierwszym 

etapem jego budowy zakończyły się w listopadzie 2021 r. Nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji zlokalizowane jest niedaleko 
kościoła pw. św. Brata Alberta, w sąsiedztwie osiedla, na którym buduje się coraz więcej domków jednorodzinnych. W parku regu-
larnie prowadzone są prace pielęgnacyjne zasadzonych roślin, krzewów i drzew.

Pod koniec maja br. Gmina Kolbu-
szowa otrzymała bon inwestycyjny 
z rządowego funduszu „Polski Ład” 
Program Inwestycji Strategicznych, 
m.in. na realizację II etapu budowy 
Parku Niepodległości. W ramach 
tego etapu zaplanowano wykonanie 
ścieżek i kładek rekreacyjno-dydak-

tycznych, kurtyn wodnych, elemen-
tów i urządzeń sportowych oraz re-
kreacyjnych, toalet modułowych, 
oświetlenia i monitoringu obiektu.
Park Niepodległości podzielony 
został na kilka stref:
· strefę reprezentacyjną (stano-
wiącą szeroki pas terenu wzdłuż 

południowej granicy parku, w której 
znajdzie się m.in. aleja dębowa, ogród 
żwirowy, zbiornik wodny z figurką 
krokodyla, kurtyny wodne,  drewniane 
siedziska), 
· strefę zabaw (z zestawem do za-
baw oraz pojedynczymi urządzeniami 
zabawowymi, urządzeniami siłowni 

plenerowej i rehabilitacji dla senio-
rów),
· strefę wypoczynku biernego (z du-
żym rekreacyjnym trawnikiem, gdzie 
będzie możliwość organizowana, np. 
pikników)
· strefę parku ekologicznego (z łąka-
mi kwietnymi i drewnianymi kładka-
mi spacerowymi).
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Dofinansowanie na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych

W dniu 4 lipca br. w Starostwie Po-
wiatowym w Kolbuszowej samorzą-
dowcy z powiatu kolbuszowskiego 
podpisali umowy na dofinansowa-
nie inwestycji dotyczących budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 
W spotkaniu, którego inicjatorem 
była Ewa Draus Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego uczest-
niczyli Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszo-
wej Jan Zuba oraz wójtowie poszcze-
gólnych gmin powiatu kolbuszow-
skiego.

Gmina Kolbuszowa w lutym br. 
złożyła dwa wnioski o dofinan-
sowanie inwestycji z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych: 
· Wniosek nr 1: „Budowa i moder-
nizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w obrębie Werynia na 
dz. o nr. ewid. 1370/3”- planowany 
koszt prac: 175 tys. zł,
· Wniosek nr 2: „Budowa i mo-
dernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie Nowa 
Wieś na dz. o nr. ewid. 1157, 86/2, 
10/81, 10/84, 1156”- planowany 
koszt prac: 280 tys. zł. 
Wysokość przyznawanego dofinan-
sowania z budżetu Województwa 

Podkarpackiego uzależniona była od 
wysokości dochodów powstałych na 
obszarze gmin z tytułu wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej i dla Gmi-
ny Kolbuszowa dotacja wyniosła 110 
tys. zł.  

Podpisanie umowy na montaż instalacji 
fotowoltaicznych

W dniu 7 lipca w Urzędzie Miejskim 
w Kolbuszowej została zawarta umo-
wa na dostawę i montaż instalacji fo-
towoltaicznych w budynkach miesz-
kalnych osób z listy rezerwowej 
projektu pn. „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Kolbuszowa 
i Gminie Dzikowiec”. Dokumenty 
podpisali Zastępca Burmistrza Kol-
buszowej Marek Gil, Wójt Gminy 
Dzikowiec Józef Tęcza oraz wyko-
nawca zadania- przedstawiciel firmy 
PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni.   
Umowa zakłada wykonanie 150 
instalacji fotowoltaicznych w Gmi-
nie Kolbuszowa oraz 35 instalacji 
w Gminie Dzikowiec. Jej zakres 
obejmuje m.in.: spotkanie grupowe 
z mieszkańcami przed przystąpie-
niem do prac montażowych, oglę-
dziny i ocenę techniczną na każdym 

obiekcie, sporządzenie dokumenta-
cji wykonawczej i powykonawczej 
oraz dostawę, montaż, uruchomienie 
i regulację instalacji, a także serwis 
zamontowanych urządzeń.
Wykonawca inwestycji ma 120 dni 
od dnia podpisania umowy na zre-
alizowanie prac. O terminie monta-
żu instalacji fotowoltaicznej każdy 
z uczestników zostanie poinformo-
wany indywidualnie przez wyko-
nawcę.
Koszt zaplanowanych robót wynosi 
2,6 mln zł. Zadanie współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 2 mln zł.
Realizacja inwestycji jest kontynu-
acją projektu rozpoczętego w 2020 
r., w ramach którego u mieszkańców 
Gminy Kolbuszowa i Gminy Dziko-
wiec zamontowanych zostało: 482 

Projekt pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” realizowany jest w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

instalacje fotowoltaiczne, 63 insta-
lacji powietrznych pomp ciepła do 
wytwarzania ciepłej wody użytko-

wej, 37 instalacje gruntowych pomp 
ciepła oraz 4 instalacje kotłów na 
biomasę.
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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.

Z up. 
BURMISTRZA 

Marek Gil
ZASTĘPCA 

BURMISTRZA

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA 
UMIG

Budowa obwodnicy 
Kolbuszowej w ciągu drogi 

krajowej DK9
Promost Consulting działając w imie-
niu Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Rze-
szowie informuje, że zainteresowane 
strony mogą zapoznać się z rozwią-
zaniami przebiegu poszczególnych 
wariantów projektowanej obwodnicy 
Miasta Kolbuszowa w ciągu drogi 
krajowej nr 9: dokumenty są udo-
stępnione w Urzędzie Gminy Cmolas 
i Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 
oraz na stronie internetowej: https://
www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow 
w menu Co robimy w zakładce Akcje 
informacyjne- obwodnica Kolbuszo-
wej. 
Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeże-

nia do przedstawionych wariantów 
przebiegów obwodnicy zaintereso-
wane strony mogą zgłaszać do dnia 

26.07.2022 r. Szczegóły na podanej 
stronie internetowej. 

Wsparcie dla Gminy Kolbuszowa 
w ramach III edycji Polskiego Ładu

W dniu 15 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej wręczone zostały bony inwesty-
cyjne włodarzom samorządów powiatu kolbuszowskiego w ramach III edycji Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotacje przyznano powiatowi oraz gminom, 
na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Bon inwestycyjny dla Gminy Kolbu-
szowa z rąk Zbigniewa Chmielowca 
Posła na Sejm RP odebrał Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej. Wysokość 
dofinansowania dla naszej gminy 
wyniosła 4,1 mln zł. 
Środki zostaną przeznaczone na re-
alizację następujących inwestycji: 
· budowę placu targowego przy uli-
cy Wolskiej w Kolbuszowej
(przewidywana wartość inwestycji- 2 
mln zł, otrzymana dotacja- 1,4 mln 
zł) 
· przebudowę drogi gminnej ul. 
Wiktora i budowę ul. ks. Ruczki 
w Kolbuszowej
(przewidywana wartość inwestycji- 

ponad 3,1 mln zł, otrzymana dota-
cja- 2,7 mln zł)
Składamy Panu Posłowi Zbignie-

wowi Chmielowcowi serdeczne po-
dziękowania za pomoc w pozyskaniu 
powyższych środków. 
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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

Podpisywanie umów w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuszowej 

W poniedziałek (4 lipca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, spotkali się samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego. 
Celem wizyty było podpisywanie umów na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W sumie gminy z naszego powiatu, 
na modernizację dróg dojazdowych 
do pól, otrzymały 585 271 zł. Środ-
ki te pochodzą z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. W spotkaniu, 
którego inicjatorem była Ewa Draus 
- Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego uczestniczył Poseł RP 
Zbigniew Chmielowiec, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś oraz 
wójtowie poszczególnych gmin 
z naszego powiatu wraz ze skarbni-
kami. – Bardzo się cieszę, że dzisiaj 
w gościnnym Starostwie możemy 
się spotkać, aby podpisać umowy na 
modernizację dróg wskazanych przez 

Państwa w złożonych wnioskach – 
zaczęła wicemarszałek Ewa Draus. 
– Dziękuję panu Posłowi za to, że 
zawsze uczestniczy we wszystkich 
inwestycjach i zabiega o dotacje, 
dzięki czemu nasze gminy mogą się 
rozwijać – dodała. 

KRYTERIUM 
Wnioski na budowę i moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych łącznie złożyło 145 gmin. 
Głównym kryterium, jakie decydo-
wało o przyznanym dofinasowaniu 
była wysokość dochodów powsta-
łych na obszarze gmin z tytułu wy-

łączenia gruntów z produkcji rolnej: 
gdy dochody te wynosiły do 50 000 
zł – wtedy można było się ubiegać 
o dofinansowanie do 110 000 zł, z ko-
lei jeśli dochody wynosiły powyżej 
50 000 zł, wówczas dofinansowanie 
udzielano do 125 000 zł.

PRZYZNANE 
DOFINASOWANIE DLA 

GMIN Z POWIATU 
KOLBUSZOWSKIEGO:

• Gmina Niwiska – 109 000 zł – 
na drogi w miejscowościach: 
Leszcze, Przyłęk, Siedlanka

• Gmina Raniżów – 38 671 zł – 
na drogę w Zielonce

• Gmina Majdan Królewski – 
110 000 zł – na drogi dojaz-
dowe w Woli Rusinowskiej 
i Rusinowie

• Gmina Dzikowiec – 107 600 
zł – na drogi dojazdowe w Wil-
czej Woli i Kopciach

• Gmina Kolbuszowa – 110 000 
zł – na drogi w Nowej Wsi 
i Weryni

• Gmina Cmolas – 110 000 zł – 
na drogi w Porębach Dymar-
skich i Trzęsówce. 

Barbara Żarkowska 

Elżbieta Wróbel - Przewodnicząca Konwentu Starosty, Wójtów i Burmistrza 
dziękowała Wicemarszałek Ewie Draus oraz Posłowi RP Zbigniewowi Chmie-
lowcowi za współpracę i wsparcie

W gronie gmin, który otrzymały dofinansowanie znalazła się m.in. gmina 
Niwiska 

Wszystkie gminy z powiatu kolbuszowskiego podpisywały umowy z Zarządem 
Województwa 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
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Kolejny etap już prawie zakończony
Dobiega końca drugi etap prac budowlanych przy Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej. Inwestycja realizowana jest przy 

udziale środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Prace budowlane przy Samodziel-
nym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kolbuszowej rozpo-
częły się już w ubiegłym roku. W ra-
mach tego zadania przebudowywane 
są parkingi, chodniki oraz drogi do-
jazdowe na terenie Szpitala Powia-
towego. Wykonywane jest również 
oświetlenie, monitoring i kanalizacja 
deszczowa. Całe zadanie podzielone 

zostało na trzy etapy. Aktualnie drugi 
z nich jest już prawie na finiszu. 

ETAPY PRAC 
Do tej pory (etap I) prowadzone były 
prace budowlane na terenie przy 
wjeździe do szpitala, na parkingu 
głównym oraz na placu przed bu-
dynkiem administracyjnym. Wyko-
nywane były także roboty budowlane 
przy kanalizacji sanitarnej wzdłuż 

ul. Obrońców Pokoju. W II etapie 
przebudowano drogi dojazdowe 
i parkingi wzdłuż budynku działu 
technicznego i budynku administra-
cyjnego w kierunku Przychodni nr 
1. Ostatni etap obejmować będzie 
wykonywanie robót budowlanych na 
pozostałym terenie. 

DOFINANSOWANIE 
Zadanie to realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Poprawa funkcjono-
wania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz 
z ograniczeniem emisyjności w śro-
dowisko oraz zapewnieniem dostępu 
osobom ze szczególnymi potrzeba-
mi”, dofinansowanego z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Na 
to zadanie Samorząd Powiatu Kol-
buszowskiego otrzymał 3 500 000 zł.

Barbara Żarkowska

Przebudowane zostały również drogi dojazdowe oraz trakty wewnętrzne Inwestycja obejmowała przebudowę szpitalnych parkingów

Prace przy Szpitalu Powiatowym w KolbuszowejDrugi etap prac jest już prawie na finiszu

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Polaków w 99 miejscowościach przedwojennego województwa wołyń-

skiego na Kresach – wtedy zajętych już przez niemiecką III Rzeszę. Dla upamiętnienia tego dnia, nazywanego Krwawą Niedzielą, 
co roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Polskiej został 
ustanowiony na mocy uchwały Sej-
mu RP z dnia 22 lipca 2016 roku. 
Święto ma na celu upamiętnienie 
ofiar rzezi wołyńskiej i innych mor-
dów dokonanych na obywatelach II 

Rzeczpospolitej przez ukraińskich 
nacjonalistów w czasie II wojny 
światowej. Wspomnienie przypada 
11 lipca 1943 roku, w rocznicę tzw. 
krwawej niedzieli, będącej punktem 
kulminacyjnym masowych ekster-
minacji polskiej ludności cywil-
nej na Wołyniu przez OUN, UPA, 

wspieranych przez lokalną ludność 
ukraińską.
W latach 1943–1945 na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej ukraiń-
scy nacjonaliści wymordowali od 80 
do 120 tys. Polaków. Precyzyjna licz-
ba ofiar nie jest możliwa do ustale-
nia. Celem zbrodniarzy z Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (bande-

rowców) i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii było wyniszczenie polskiego 
żywiołu na terenach, które uznawali 
za ukraińskie. W konsekwencji pla-
nowego ludobójstwa kilkaset tysięcy 
Polaków, ratując się przed okrutnie 
zadawaną śmiercią, torturami i oka-
leczeniem, uciekło z tych terenów.

Opr. B. Żarkowska  
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Przejścia dla pieszych z miernikiem 
prędkości i pulsującym światłem 

W ostatnim czasie na terenie powiatu kolbuszowskiego przebudowanych zostało dziesięć przejść dla pieszych. Wyposażono je 
w radarowe mierniki prędkości oraz zasilanie solarne. 
Nowe przejścia powstały w: Woli 
Raniżowskiej, Nowej Wsi, Raniżo-
wie, Wilczej Woli, Przyłęku, Weryni, 
Dzikowcu oraz Niwiskach. W sumie 
zadanie kosztowało 2 mln 722 tys. zł 
i zostało zrealizowane przy udziale 
funduszy pozyskanych przez Sa-
morząd Powiatu Kolbuszowskiego 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Z tego źródła Powiat Kolbu-
szowski otrzymał 2 mln zł. 
Nowe przejścia dla pieszych, oprócz 
radarowych mierników prędkości, 
zawierają także aktywne punkto-

we elementy odblaskowe w jezd-
ni; aktywne znaki D-6 z sygnałami 
ostrzegawczymi koloru żółtego 
i czujnikami ruchu oraz oświetlenie 
LED. Elementy te wyposażone są 
w zasilane solarne z wspomagającą 
turbiną wiatrową, zapewniając zasi-
lanie nieprzerwalnie również w porze 
jesiennej i zimowej. 
Realizacja tej inwestycji z pewnością 
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa na drogach powiatowych.

Barbara Żarkowska 

Nowoczesne przejście dla pieszych w Weryni Przejście dla pieszych w Nowej Wsi

Przejście dla pieszych w Woli Raniżowskiej. Fot. B. Żarkowska

Magdalena Niemczyk Mistrzynią Polski 
w biegu na 100 i 200 metrów!

Magdalena Niemczyk-absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej i podopieczna UKS Tiki-Taka Kolbuszowa, 
podczas Mistrzostw Polski U20, które odbyły się 7-9 lipca w Radomiu, zdobyła dwa złote medale w biegach na 100 m oraz 200 m. 
Gratulujemy! 

 Podopieczna trenera Bogdana Kar-
kuta w finale biegu na 100 metrów 
uzyskała wynik 11,60. Z kolei w bie-
gu na 200 m osiągnęła czas 23,68. 
Ponadto sprinterka ma również na 
swoim koncie świetny wynik cza-
sowy, zdobyty w eliminacjach biegu 
na 100 m (+0,6m/s) – tj. 11,41. Jak 
zaznacza jej trener czas Magdaleny 
uzyskany w eliminacjach, to w tym 
roku drugi czas na listach europej-
skich.

Magdalena Niemczyk jest niezwykle 
utalentowaną, pracowitą i wytrwałą 
sportsmenką. Z sukcesami zdobywa 
kolejne medale na krajowych i za-
granicznych mistrzostwach. Podczas 
Mistrzostw Europy w Estonii uzy-
skała brązowy medal w sztafecie na 
100 m (44.54 s). Z kolei na Mistrzo-
stwach Świata w Kenii zajęła 4. miej-
sce (44.31 s). Magdalena nazywana 
jest specjalistką od sprintów. Jest 
wychowanką klubu Tiki-Taka Kol-

buszowa i najbardziej utytułowaną 
lekkoatletką w dziejach sportu w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Kolbu-
szowej. 

B. Żarkowska 
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Kolbuszowa, 07.07.2022 r.

AB.6740.7.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 11f 
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: 
z 2022 r., poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr D/III/1/22 z dnia 04.07.2022r.
(znak sprawy:  AB.6740.7.2.2022)

Kolbuszowa dnia 13.07.2022 r

AB.6740.8.1.2022

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 administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735) 
i w związku z art. 11d ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U.2021.176)

Z A W I A D A M I A M

Zespół Szkół z Weryni ma dotacje na 
kolejne wyjazdy zagraniczne!

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN z Weryni otrzymał ponad 50 tys. euro w ramach programu Erasmus+. 
Cała pula przeznaczona zostanie na zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów. 

50 535 euro, bo o takiej do-
kładnie kwocie jest mowa pozwoli 
na organizację zagranicznych wy-
jazdów dla młodzieży, kształcą-
cych się w ZSAE w Weryni. – Na 
tę chwilę jeszcze nie wiemy kiedy 
i do jakich krajów te wyjazdy będą 

orgaznizowane – mówi Zbigniew 
Bogacz, dyrektor ZSAE w Weryni. 
– Na pewno będą to kraje europej-
skie. Przy ich wyborze pod uwagę 
weźmiemy oczekiwania naszych 
uczniów, pytając ich gdzie chcieliby 
te praktyki zrealizować  – dodaje.

Warto zaznaczyć, że Narodowa 
Agencja Programu Erasmus+ wy-
soko oceniła jakość merytoryczną 
opracowanego wniosku, gdyż znalazł 
się on na 44. miejscu z 538 instytucji, 
które uzyskały dofinansowanie. 
Zagraniczne wyjazdy w szkole 

w Weryni realizowane są już od 
kilku lat. W obecnym roku szkol-
nym młodzież, w ramach praktyk 
zawodowych, przebywała na trzy-
tygodniowym wyjeździe we Francji, 
Włoszech oraz Hiszpanii. 

Opr. B. Żarkowska 

dla Burmistrza Kolbuszowej, z sie-
dzibą w Kolbuszowej, ul. Obroń-
ców Pokoju 21, 36-100 Kolbu-
szowa o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:
„Budowa ul. Starzyńskiego 
w Kolbuszowej wraz ze zbiorni-
kiem retencyjno – infiltracyjnym, 
drogą dojazdową o długości ~ 
75m  oraz niezbędną infrastruk-
turą i urządzeniami budowlany-
mi, realizowaną w ramach zadania 
pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego 
w Kolbuszowej wraz z łączni-
kiem z ul. Witosa, zbiornikiem 
retencyjno – infiltracyjnym oraz 
niezbędną infrastrukturą i urzą-
dzeniami budowlanymi” w jed-
nostce ewidencyjnej Kolbuszowa, 
obręb Kolbuszowa, Powiat Kolbu-
szowski,
1) na działkach wchodzących pod 
inwestycję w obrębie Kolbuszowa 
(położonych w liniach rozgranicza-
jących 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. Ponadto wytłuszczoną 
czcionką zaznaczono działki po-
wstałe w wyniku podziału przezna-
czone pod inwestycję i przechodzą-
ce na własność inwestora).
2)  działki położone w terenie nie-
zbędnym do realizacji inwestycji 
(czasowe zajęcie): 993/4, 1120,    
     1059/7, 1059/18, 1059/20, 
1059/28, 1274/2, 1059/6, 1059/21, 
1008/3

Decyzja zatwierdza jednocześnie 
podział nieruchomości na potrze-
by budowy drogi.

 Z treścią decyzji można zapoznać 
się w poniedziałki od 800 do 1600, 
zaś   w pozostałe dni pracy Urzędu 
w godz. 730 – 1530 w Wydziale Ar-
chitektury   i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego – Kolbuszowa, 
ul. 11 Listopada 10,  pokój 311. 
Pouczenie o przysługujących środ-
kach odwoławczych zawarte jest 
w w/w decyzji.

że w dniu 05.07.2022 r zostało 
wszczęte na żądanie Zarządu Po-
wiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go 
listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 
postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej p.n.: „Roz-
budowa drogi powiatowej nr 
1222R Jagodnik- Cmolas – Me-
chowiec – Dzikowiec w zakresie 
przebudowy skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 1224R Kosowy 
– Trzęsówka - Cmolas”, (sygn. 
sprawy: AB.6740.8.1.2022).
I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI 
WCHODZĄCE POD INWE-
STYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji 
oznaczony linią przerywaną w ko-
lorze czerwonym):
Obręb 0008 Cmolas, jednostka 
ewidencyjna 180601_2 Cmolas:  
2993, 3180.
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD 
INWESTYCJĘ położone w li-
niach rozgraniczających teren in-
westycji oznaczony linią przerywa-
ną w kolorze czerwonym:
obręb 0008 Cmolas, jednostka ewi-
dencyjna  180601_2 Cmolas:
3179     (podlegająca podziałowi na 
działki   3179/1, 3179/2);            
W nawiasie wskazano działki po 
podziale, wytłuszczoną czcionką 
zaznaczono działki powstałe w wy-

niku podziału, przeznaczone pod 
inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERU-
CHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, 
KTÓRE PLANOWANE SĄ DO 
PRZEJĘCIA NA RZECZ PO-
WIATU KOLBUSZOWSKIEGO 
Z S. W KOLBUSZOWEJ UL. 
11 LISTOPADA 10: (położone 
w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji oznaczony linią przery-
waną w kolorze czerwonym):
Obręb 0008 Cmolas, jednostka 
ewidencyjna  180601_2 Cmolas:
2993, 3180, 3179/2 (3179) *.
*W nawiasie wskazano nr działki 
przed podziałem.
Zainteresowani mogą w terminie 
czternastu dni od daty otrzymania 
niniejszego zawiadomienia zapo-
znać się z dokumentami złożonymi 
przez wnioskodawcę, w poniedział-
ki od 800 do 1500, zaś w pozostałe 
dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 

w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego – 
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313 i w tym terminie złożyć 
swoje ewentualne wnioski i zastrze-
żenia.
Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogło-
szenia niniejszego obwieszczenia.
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: 
b.zarkowska@kolbuszowski.pl

q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

P O W I A T O W Y

Kolbuszowa, 18.07.2022 r.

   AB.6740.14.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 11d 
ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jednolity: 
z 2020 r., poz. 1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak:   AB.6740.14.1.2022

Kolbuszowa, 14.07.2022 r.

AB.6740.14.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., 
poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak: AB.6740.14.2.2022

na wniosek Zarządu Powiatu Kol-
buszowskiego z dnia 23.06.2022 r. 
w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1204R Majdan Królewski-
-Kopcie-Lipnica-Raniżów w km 
27+040 do km 27+859  oraz 
przebudowa drogi powiatowej 
nr 1204R w  km 26+973 do  km 
27+040” w jednostce ewidencyjnej 
Raniżów, powiat kolbuszowski,
na działkach wchodzących pod in-
westycję w obrębie Raniżów (poło-
żonych w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji):
działki w całości wchodzące pod 
inwestycję: 2268, 2437
działki dzielone pod inwesty-
cję: 2439 (2439/1, 2439/2), 2440 
(2440/1, 2440/2), 3462 (3462/1, 
3462/2)

 (w nawiasach wskazano działki 
po podziale. Ponadto wytłuszczo-
ną czcionką zaznaczono działki 
powstałe w wyniku podziału prze-
znaczone pod inwestycję i przecho-
dzące na własność inwestora).
2)  działka położona w terenie nie-
zbędnym do realizacji inwestycji 
(czasowe zajęcie): 
2323 

Zainteresowani mogą w terminie 
14 dni od daty ogłoszenia obwiesz-
czenia zapoznać się z dokumentami 
złożonymi przez wnioskodawcę, 
w poniedziałki od 800 do 1500, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzę-
du w godz. 730 – 1430 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego – Kolbuszo-
wa, ul. 11 Listopada nr 10, pokój 
311 i w tym terminie złożyć swoje 
wnioski i zastrzeżenia.

na wniosek Zarządu Powiatu 
w Kolbuszowej reprezentowane-
go przez Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kolbuszowej zs.  
w Kolbuszowej,  ul. 11-go Listopa-
da 10 z dnia 05.07.2022 r. w spra-
wie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 
pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1204R Majdan Królewski – 
Kopcie – Lipnica – Raniżów na 
terenie Gminy Raniżów w km od 
25+953 do 26+098 ” w jednostce 
ewidencyjnej Raniżów, obręb Rani-
żów, powiat kolbuszowski,
· na działkach wchodzących pod 
inwestycję  położonych w liniach 
rozgraniczających teren inwesty-
cji w tym powstających w wyni-
ku podziału nieruchomości:  902, 
929/4 (929/6), 928/1 (928/4), 927/1 
(927/10), 927/4 (927/8), 926/1 
(926/4)
(w nawiasach wskazano nr działek 
po podziale przeznaczone pod pas 
drogowy)

Zainteresowani mogą w terminie 
14 dni od daty ogłoszenia obwiesz-
czenia zapoznać się z dokumentami 
złożonymi przez wnioskodawcę, 
w poniedziałki od 800 do 1600, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzę-
du w godz. 730 – 1530 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego – Kolbuszo-
wa, ul. 11 Listopada nr 10, pokój 
311 i w tym terminie złożyć swoje 
wnioski i zastrzeżenia.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
przejechał przez Gminę Kolbuszowa

W piątek, 1 lipca w godzinach popołudniowych przez Gminę Kolbuszowa przejechał 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w polskim, a także europejskim i światowym 
kolarstwie.

Zmagania zostały podzielone na 5 
etapów: Żory-Katowice, Tarnowskie 
Góry-Sosnowiec, Jaworzno-Nowy 
Sącz, Mielec-Tarnobrzeg oraz Kiel-
ce-Łódź. W ramach czwartego etapu 
wyścigu kolarze pokonali trasę od 
Mielca do Tarnobrzega, a do Gmi-
ny Kolbuszowa wjechali od strony 
Sędziszowa Małopolskiego i prze-
jechali przez Przedbórz, Domatków, 

Bukowiec, Kolbuszową Górną, Kol-
buszową, Kolbuszową Dolną i Za-
rębki. W Kolbuszowej na wysokości 
Ogródka Jordanowskiego zlokalizo-
wany był lotny finisz, gdzie kolarze 
mogli zdobyć dodatkowe punkty. 
Na ulicach gminy pojawili mieszkań-
cy, którzy dopingowali uczestników 
wyścigu.
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Jeśli nie zabierzemy się do pracy, to system zabierania nam 
wolności będzie zdobywał kolejne przyczółki. 

Portret komunistów - próba opisu metod walki 

WITOLD GADOWSKI 
Dziennikarz, pisarz, poeta

Musimy przezwyciężyć elektronicz-
ną alienację i skupić się na prawdzi-
wej aktywności, kiedy ludzie kon-
taktują się i rozmawiają ze sobą oso-
biście. Wtedy dopiero mamy szansę 
na proces, który psycholodzy nazy-
wają debriefingiem (forma spotka-
nia w grupie i dyskusji o przeżytym 
traumatycznym zdarzeniu— przyp.
red.). Ludzie rozkwitają, prostują się, 
spoglądają na realny świat i poznają 
prawdę o tym, że wszyscy jesteśmy 
sobie potrzebni. 
A teraz metody oporu: 
• Chrońmy obrót gotówką. Tylko tak 
możemy się wymknąć spod globalnej 
kontroli tych, którzy chcą zawładnąć 
naszymi zachowaniami ekonomicz-
nymi. 

• Poświęcajmy dzieciom więcej cza-
su. Edukacja domowa wyrywa młode 
pokolenie spod władzy globalnych 
edukatorów, którzy dążą do demora-
lizacji i oderwania pojęcia dobra od 
konkretnych zachowań. Pielęgnujmy 
tradycyjne więzi i uczmy młodych 
szacunku do osób star-szych i bar-
dziej doświadczonych. Odbudowa 
pokoleniowej relacji jest jednym 
z najważniejszych zadań edukacyj-
nych. Uczmy dzieci tego, że realne 
działania powodują konkretne konse-
kwencje, aby w ten sposób wyprowa-
dzić je z wirtualnego świata. 

• Organizujmy wycieczki i podróże, 

podczas których będziemy się jak 
najmniej poddawać uzurpatorskim 
za-pędom kontroli. Pamiętajmy: 
świat i podróże to nie przywilej, to 
nasze święte prawo! 

• Brońmy tradycji i prawdziwej 
wiary w Kościele katolickim. Nie 
gódźmy się na odzieranie naszej 
religii z sacrum. Kościoły to wła-
sność wszystkich wierzących, a nie 
wyłącznie hierarchów. Tu zalecana 
jest jednak daleko posunięta ostroż-
ność, aby nie wpaść w zachowania 
sekciarskie i odrywające nas od Ma-
gisterium Kościoła i jego organizacji. 
Nie ulegajmy fałszywym prorokom, 
tych prawdziwych Pan postawi przed 
nami w najbardziej newralgicznym 
momencie; wystarczy, że będziemy 
na to wyczuleni. 

• Brońmy klasycznej filozofii i do-
skonałych metod wnioskowania, nie 
godząc się na zamęt w tej sferze. Na-
uka obroni się sama, jednak obok niej 
stworzono propagandowe zastępy 
tzw. ekspertów, często z cenzusami, 
którzy służą wielkim korporacjom 
jako sutenerzy medialni. 

• Starajmy się tworzyć wspólnoty 
wymiany, coraz bar-dziej unieza-
leżniać się od obezwładniającego 
systemu spekulacji i lichwy. Trzeba 
położyć tamę rosnącemu systemowi 
okradania ludzi z owoców ich pracy. 

Oligarchowie finansowi stali się już 
tak bezczelni i roszczeniowi, że na-
leży wprowadzić system samokształ-
cenia ekonomicznego. 

• Wspierajmy tych spośród nas, 
którzy potrafią organizować innych 
i uczciwie prowadzą swoje firmy. 
Starajmy się także wspierać przedsię-
biorców w ich bojach z administracją 
i polskim systemem sądownictwa.)
jeśli zabiorą nam przedsiębiorczość, 
to zostaniemy skazani na wszechwła-
dzę obcych, anonimowych korpora-
cji, które szerzą wewnątrz polityczną 
poprawność i komunistyczny terror 
ideowy. Tworzą także nieludzkie śro-
dowisko pracy, nastawione jedynie 
na upadlanie ludzkiej godności i wy-
ciskanie z człowieka ostatnich potów.

• Nie gódźmy się na przedłużanie 
w nieskończoność przepisów stoso-
wanych w sytuacjach nadzwyczaj-
nych. Rzeczywistość stanu wyjąt-
kowego musi być jak najszybciej 
zakończona. Mamy prawo do braku 
inwigilacji i kontroli i to prawo reali-
zujmy na każdym kroku. 

• Nie dzielmy nikogo ze względu na 
płeć, poglądy, ko-lor skóry i pocho-
dzenie. • Kreujmy środowiska i kręgi, 
w których zasadami są samodzielne 
myślenie i dyskusja. 

• Nie gódźmy się na urzędniczą ano-
nimowość i bez-karność. Pamiętaj-

Modernizacja pomieszczeń  
w SP nr 2 w Kolbuszowej

W najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej trwają prace polegające na modernizacji pomieszczeń. 
Roboty budowlane obejmują sześć sal lekcyjnych, pokój sprzątaczek, gabinet medycyny szkolnej oraz częściowo przylegający do 
nich korytarz.
W ramach modernizacji wykonywa-
ne są roboty wykończeniowe, insta-
lacje centralnego ogrzewania oraz in-
stalacje elektryczne. We wszystkich 
salach lekcyjnych zaplanowano wy-
mianę drzwi,  grzejników żeliwnych 
na grzejniki dwupłytowe, wymianę 
zniszczonych posadzek, remont ścian 
i sufitów. Ponadto w jednej z sal lek-
cyjnych wymienione zostaną okna. 
Konieczne jest również przedłużenie 
pionu centralnego ogrzewania z ga-

cie— każdy gnębiący nas urzędnik, 
każ-dy łamiący nasze podstawowe 
prawa funkcjonariusz ma swoje imię 
i nazwisko. Nie pozwalajmy zatem 
na panosze-nie się anonimowego 
kręgu biurokratów. 

To, oczywiście, bardzo ogólne zasa-
dy, z których każdą należy w sposób 
praktyczny i twórczy rozwijać. Ale 
miej-my na uwadze jedno: jeśli nie 
zabierzemy się do pracy, to system 
zabierania nam wolności będzie 
zdobywał ko-lejne przyczółki. Upie-
rajmy się zatem przy swoim nawet 
w błahych sprawach. Nie ma nic 
bardziej szkodzącego globalnemu 
systemowi niż samodzielne myślenie 
i uczenie tego innych ludzi. System 
nie znosi chaosu. My, podejmując 
rozmaite aktywności, wprawimy sys-
tem w dezorientację, a w konsekwen-
cji —spowodujemy poważną awarię. 
I właśnie oto chodzi!) 

binetu medycyny szkolnej do pokoju 
sprzątaczek- w obu pomieszczeniach 
zamontowane zostaną nowe grzej-
niki. Planuje się także przebudowę 
instalacji elektrycznych, w tym mon-
taż opraw oświetleniowych LED na 
sufitach. 
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Krisbud z Domatkowa, a wartość 
prowadzonych prac wynosi ok. 280 
tys. zł. 
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Lucyna Kwaśnik

SEN
Pomiędzy wieczorem

a świtem
Albo to był sen albo jawna
Zobaczyłem srebrną nitkę
z końcem przywiązanym

gdzieś w labiryncie słońca.
I po niej  dotarłem do nieba.

Spacerował po zielonych 
mostkach

Zatroskanym wzrokiem wpa-
trywał się 

w coś co wydawało mi się 
bliskie.

Zauważył mnie- proszę o po-
kój dla świata- powiedziałem.
Spojrzał czule, wziął za rękę.
Gdy drżenie nóg oswoiłem,

Spłakany się obudziłem,
I usłyszałem modlitwę Anio-

łów i ludzi
- Boże błagamy Cię pokój.

MAMO
-Mamo,  mamusiu, mateńko 

kochana,
 chciałam Ci podziękować...

-Ale za co córeńko?
-Dziękuję mamo za zupki,  

pieluszki, sukienkę w kwia-
tuszki,

 dobre rady, wychowanie, 
przy mnie trwanie,

 łzy troski i noce nieprzespa-
ne...

- Nie trzeba córeczko,
 patrzyłam jak rosłaś, dora-

stała, 
z brzydkiego kaczątka 

w pięknego łabędzia się zmie-
niałaś.

 Z tego radość czerpałam,
 nawet gdy odleciałaś.

-Ale mamo nie raz w kość Ci 
dałam..

-Wszystko to zapomniałam.
 Dziś cieszę się Twoim szczę-

ściem. 
Nie dziękuj, bądź ze mną.

Lasowiacy na Baszcie!
Prezentująca folklor muzyczny Lasowiaków, Kapela Kazimierza Marcinka z Kol-

buszowej zdobyła „Basztę” – główną nagrodę w 56 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. 

Prezentująca folklor muzyczny Lasowiaków Ka-
pela Kazimierza Marcinka z Kolbuszowej zdobyła 
„Basztę” – główną nagrodę w 56 Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym. Po raz pierwszy w historii tej 
imprezy nagroda najwyższej rangi przypadła mu-
zykom prezentującym folklor lasowiacki. Artyści 
wytworzyli na festiwalowej scenie wyjątkową 
atmosferę. Grali jak na skrzydłach, prymista za-
dziwiał wirtuozerią charakterystycznych dla swo-
jej muzykanckiej techniki ozdobników, świetnie 
za nim podążał doskonały sekundzista Wiesław 
Malec. Marnujący wcześniej swój talent w innych 
kapelach Franciszek Materna idealnie basował, pil-

nując tempa i rytmu grania. Takiej chemii na scenie 
nie wytworzył żaden z 26 zespołów występujących 
na festiwalowej scenie, starannie wyselekcjonowa-
nych podczas regionalnych kwalifikacji. Zasługu-
jący na docenienie folklor muzyczny Podkarpacia 
zaczyna być obecny i funkcjonować w przestrzeni 
medialnej. Wielcy lasowiaccy muzykanci – Jan 
Książek, Władysław Pogoda, Jan Marek, Jan Ce-
bula czy Jan Marzec patrzą pewnie z lasowiackiej 
części raju i oklaskują poczynania Marcinka i jego 
muzykantów. Tych, którzy przywracają piękno 
prostego i pięknego, puszczańskiego folkloru gra-
nego na dwunastu strunach przy pomocy trzech 
smyków i niesamowitego talentu!

Wygrana KGW Widełka na 
Festiwalu Kwiatów w Albigowej

W niedzielę, 17 lipca w Albigowej koło Łańcuta odbył się XXII Festiwal Kwiatów 
pod hasłem „Kwiaty słonecznego lata”, w którym uczestniczyły Koła Gospodyń Wiej-
skich z województwa podkarpackiego. 
Podczas festiwalu Gminę Kolbuszowa reprezen-
towały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wi-
dełce. Wieniec, który przygotowały zajął pierwsze 
miejsce w głównym konkursie na najpiękniejszą 
kompozycję kwiatową. Drugie miejsce przypadło 
KGW Kopanie Żołyńskie z Gminy Żołynia, a trze-
cie KGW Zabratówce z Gminy Chmielnik.
Organizatorem festiwalu była Wojewódzka, Po-
wiatowa i Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Albigowej, Centrum 
Kultury Gminy Łańcut i Ośrodek Kultury w Al-
bigowej.
Paniom z KGW Widełka serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa i dziękujemy za piękne reprezento-
wanie gminy!

fot. Grażyna Halat
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Transporty z darami dla Ukrainy
28 CZERWCA 2022- POMOC DLA PARAFII WE LWOWIE

Przedstawiciele kolbuszowskiego sa-
morządu- Marek Gil Zastępca Bur-
mistrza Kolbuszowej oraz Grzegorz 
Romaniuk Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu udali się 
z transportem darów dla potrzebu-
jących do Lwowa w Ukrainie. Dary 
w postaci żywności oraz środków 
higieny i czystości zostały przeka-
zane Rzymsko-Katolickiej Parafii 
pw. św. Jana Pawła II we Lwowie, 
której proboszczem jest ks. Grzegorz 
Draus mający rodzinne korzenie 
w Kolbuszowej. W Domu Parafial-
nym św. Jana Pawła II przebywają 
uchodźcy z terenów najbardziej ogar-
niętych wojną: Charków, Bachmut, 
Dniprorudne, Cherson, Melitopol, 
Nikołajew, Łyskoczańsk, miasta 
Donbasu. Proboszcz parafii dzięko-
wał za wytrwałość w organizowanej 
pomocy i prosił o dalsze wsparcie, 
w szczególności w postaci środków 
żywności i higieny. 
Przewiezione do Lwowa produkty 
pochodziły z paczek przekazywa-
nych przez mieszkańców, które są 
gromadzone w Gminnym Magazynie 
Darów w Nowej Wsi koordynowa-
nym przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz ze zbiórki 
zorganizowanej w Urzędzie Miej-
skim w Kolbuszowej, a także darów 
przekazanych przez Posła na Sejm 
Zbigniewa Chmielowca.  
04 lipca 2022- dary z miasta part-
nerskiego Ploërmel we Francji
Do Kolbuszowej dotarł transport 
z pomocą humanitarną dla Ukrainy 
z naszego miasta partnerskiego Ploër-
mel we Francji. Paczki z pomocą, 
które zostały przywiezione na teren 
stadionu miejskiego w Kolbuszowej 
to, m.in.: lekarstwa, opatrunki, sprzęt 
rehabilitacyjny, stelaże do lóżek i ma-
terace, żywność, środki higieny i czy-
stości, odzież damską, męską i dzie-
cięcą, koce, kołdry czy pościel. Ich 
rozładunkiem zajęli się pracownicy 
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu. Mieszkańcom i organiza-
torom zbiórek w mieście Ploërmel 
dziękujemy za okazane wsparcie dla 
naszych wschodnich sąsiadów. 
10 lipca 2022- dary dla Szpitala 
Powiatowego w Starym Samborze
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej zorganizo-
wała transport pomocy humanitarnej 

pochodzącej z Ploërmel we Francji 
do Szpitala Powiatowego w Starym 
Samborze w Ukrainie. To odpowiedź 
Gminy Kolbuszowa na prośbę Dy-
rektora Szpitala w Starym Samborze- 
naszym mieście partnerskim. W prze-
kazanych darach znalazły się, m.in.: 
wózki inwalidzkie, łóżka ortopedycz-
ne, pościel, odzież, produkty żyw-
nościowe czy środki higieny. W ich 
transporcie i rozładunku pomagały 
kolbuszowskie firmy: Koltex i Delta 
oraz Karol i Andrzej Wesołowscy, 
którym serdecznie dziękujemy za 
okazane wsparcie.
Dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Starym Samoborze Wołodymyr 
Korolczuk podkreślił, że zapotrzebo-
wanie na pomoc jest duże, ponieważ 
w szpitalu rehabilitację przechodzą 
ranni żołnierze. W swoim piśmie 
wyraził wdzięczność za pomoc dla 
Ukrainy i walczących żołnierzy, 
którzy bohatersko bronią nie tylko 
ukraińskich ziemi, ale walczą rów-
nież o europejski pokój, a także za 
wsparcie dla uchodźców, którzy tym-
czasowo byli zmuszeni pozostawić 
swoje domy. 
12 lipca 2022- pomoc dla miasta 
partnerskiego Stary Sambor 
Żywność, odzież, środki higieny 
i wózki inwalidzkie zostały dostar-
czone do Urzędu Miasta w Starym 
Samborze. To kolejna część darów 
pochodzących z Ploërmel we Francji, 
która została przekazana naszemu 
miastu partnerskiemu w Ukrainie. 
Sprzęt i produkty zostały zmagazy-
nowane w sali obrad Rady Miasta 
Starego Sambora i są przeznaczo-
ne dla najbardziej potrzebujących 

uchodźców z Mariupola, Kremator-
ska i Buczy. Pomoc trafiła również 
do ukraińskiego wojska. 
Podczas przekazania darów obecny 
był burmistrz ukraińskiego miasta 
Ihor Truhym. Transport z pomocą 
zorganizowali Grzegorz Romaniuk 
Prezes Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu razem z pracow-
nikami. W wyjeździe uczestniczyli 
również Kinga i Patryk- przedstawi-
ciele Fundacji Colgate. To dwójka 
Amerykanów, których rodzice po-
chodzą z Kolbuszowej. Celem ich 
wizyty w Ukrainie było rozpoznanie 
najważniejszych potrzeb, aby w dal-
szej kolejności móc zorganizować 
odpowiednią pomoc humanitarną.
14 lipca 2022- kolejny transport 
darów dla parafii  we Lwowie  
Ostatnia partia darów pochodzących 
z Ploërmel we Francji została przeka-
zana do Rzymsko-Katolickiej Parafii 

pw. św. Jana Pawła II we Lwowie, 
gdzie udali się Zastępca Burmistrza 
Kolbuszowej Marek Gil i Prezes 
Fundacji na rzecz Kultury Fizycz-
nej i Sportu Grzegorz Romaniuk. 
Udzielone wsparcie to odpowiedź 
na najpilniejsze potrzeby uchodźców 
z terenów ogarniętych wojną i prze-
bywających w Domu Parafialnym 
św. Jana Pawła II. 
Cały czas można pomagać
Produkty żywnościowe oraz środki 
higieny i czystości można w dalszym 
ciągu przekazywać za pośrednic-
twem Sołtysów Gminy Kolbuszowa 
oraz Przewodniczących Zarządów 
Osiedli Kolbuszowej do Gminnego 
Magazynu Darów koordynowanego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kolbuszowej. 
Dziękujemy mieszkańcom za dotych-
czasowe zaangażowanie w pomoc 
Ukrainie.

Przekazanie darów do Szpitala w Starym Samborze 

Delegacja z darami we Lwowie
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Solidarna Paczka – razem dla uchodźców  
z Ukrainy

Paczka już nie jest tylko szlachetna. Jest też solidarna. Dobiegł końca wyjątkowy weekend cudów. Tym razem obdarowane 
zostały rodziny ukraińskie. Takie, które uciekły przed wojną i tak naprawdę nie mają już do czego wracać. I dlatego swoje życie 
chcą ułożyć w Polsce. A paczka to taki pakiet startowy na ten nowy etap.

Swoją solidarność w zorganizo-
wany w Kolbuszowej Weekend Cu-
dów udało się pokazać 10 rodzinom 
z Ukrainy, którzy mieszkają na tere-
nie powiatu kolbuszowskiego. 

Solidarna Paczka pomogła lu-
dziom, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej. W takiej sytu-
acji znalazło się wiele osób, które 
musiały uciekać przed wojną. Każ-
da rodzina jest inna – Bardzo ważne 
jest, żeby dostarczyć to, co konkret-
nie jest potrzebne. Do Rodzin trafiła 
żywność, środki czystości, ubrania 
letnie, obuwie, leki, zabawki dla 
dzieci, wózki dla niemowląt itp. To 
wszystko dotarło 25 i 26 czerwca do 
rodzin zakwalifikowanych do nasze-
go programu  – mówi Lider Rejonu 
Kolbuszowa Szlachetnej Paczki – 
Solidarnej Paczki Anna Stec.

Ten prezent nie sprawi, że zapo-

mną. Ale da trochę radości. Pomo-
że stanąć na nogi. W tych paczkach 
nie było dóbr luksusowych. Przede 
wszystkim to, co rzeczywiście jest 
potrzebne. Ale osobiste drobiazgi też 
się znalazły.

Magazyn znajdował się w bu-
dynku Liceum Ogólnokształcącego 
w Kolbuszowej. Do niego Darczyń-
cy, którzy wybrali Rodziny przywo-
zili paczki. Następnie Wolontariusze 
z Rejonu Kolbuszowa jechali bezpo-
średnio już do Rodzin z paczkami. 
W tych paczkach nie było przypad-
kowych prezentów. Wcześniej wo-
lontariusze rozmawiali z rodzinami 
o ich potrzebach. A każda rodzina to 
inna dramatyczna historia.

Do tej pory osoby uciekające przed 
wojną w Ukrainie otrzymywały po-
moc kierowaną do wszystkich, a więc 
często nieuwzględniającą indywidu-

alnych potrzeb. Teraz czas na wspar-
cie, w którym dostrzega się potrzebu-
jących nie jako część zbiorowości, 
ale jako konkretnych ludzi.

Kolejna okazja do pomocy już za 
kilka miesięcy. Szlachetna paczka jak 
co roku, tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki – Solidarnej Paczki z Rejonu Kolbuszowa
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Wybory idą…! 
20 czerwca br., na kolbuszowskim stadionie, w jeden z najbardziej upalnych dni obecnego lata, odbyła się I Olimpiada dla 

Osób Niepełnosprawnych. 

tego obrazu. A co przeżyli i doświad-
czyli aktorzy drugiego planu, czyli 
niepełnosprawni później – media 
milczą. Mój niepełno- sprawny syn 
po powrocie z tych igrzysk wylądo-
wał „ na pogotowiu.” Powodem jego 
„niedyspozycji” było przegrzanie 
organizmu. Przeprowadzone przeze 
mnie prywatne śledztwo ustaliło, że 
powodem „niedyspozycji” nie tylko 
mojego syna było przedłużenie się 
imprezy, a jej uczestnicy czekali na 
opóźniającą się Telewizję Rzeszów, 

a termometry tego dnia poszybowa-
ły w górę. Czy najważniejsze jest 
„parcie na szkło” przed przyszłymi 
wyborami, czy zdrowie niepełno-
sprawnych. Mój niepełnosprawny 
syn jest uczniem Szkoły Specjalnej 
w Kolbuszowej Dolnej od 2006r. tj. 
od roku, kiedy niektórzy nasi cele-
bryci rozpoczęli swoją błyskotliwą 
karierę w parlamencie, samorządzie 
powiatowym, czy miejsko- gmin-
nym. Ten 17-letni okres czasu dał 
mi, rodzicowi tego ucznia, obraz, jak 

zajmowaliście się tą placówką oświa-
tową dla niepełnosprawnych dzieci 
w tym czasie. Moim zdaniem jest 
to wasza największa porażka. Przy-
toczony na wstępie obraz drugiego 
planu nie jest przypadkowy. Tak wła-
śnie oba samorządy traktowały  temat 
szkoły w Kolbuszowej Dolnej. Przed 
2010 r. była nadzieja na rozbudowę 
tej szkoły, była gotowa już dokumen-
tacja, ale po listopadowych wyborach 
samorządowych dwóch z „Ojczy-
zny” Stafana Orzecha „dało ciała” 

W tej Olimpiadzie wzięli udział pod-
opieczni Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Kolbuszowej oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 
Dolnej. Prasa lokalna donosiła wów-
czas, że w otwarciu tych igrzysk 
uczestniczyli kolbuszowscy  celebry-
ci z posłem RP na czele. Wywołało 
to u piszącego te słowa- niepohamo-
waną lawinę śmiechu -  a niepełno-
sprawni olimpijczycy byli jakby na 
drugim planie, stanowiąc  tylko tło 

Podkarpacki Puchar Nordic Walking 
w Kolbuszowej 

W sobotę, 16 lipca na stadionie miejskim w Kolbuszowej odbył się V etap Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking, w którym 
wzięło udział ponad 130 zawodników. Uroczystego otwarcia rozgrywek i powitania wszystkich uczestników dokonali Zbigniew 
Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu oraz Andrzej Tylutki pomysłodawca Podkarpackiego Pucharu NW. 

Start zawodników poprzedziła 
wspólna rozgrzewka. Następnie mi-
łośnicy marszów z kijkami mieli do 
pokonania trasę 5 km w klasyfikacji 
indywidualnej w podziale na wiek 
i płeć. Specjalną trasą przemaszero-
wali również uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Wszystkim za-

wodnikom wręczono pakiety starto-
we i pamiątkowe medale. 
Organizatorzy wydarzenia zadbali 
o poczęstunek, dmuchańce dla dzie-
ci oraz atrakcję taneczno-muzyczną: 
występ Zespół Pieśni i Tańca „Wo-
lanie” z Raniżowa. Na zawodach 
obecna była również Julka Gola z ro-

dzicami, dla której przeprowadzona 
została zbiórka środków pieniężnych. 
Dziewczynka wymaga stałej rehabi-
litacji i zaopatrzenia w sprzęt orto-
pedyczny. 
Wydarzenie zakończyło się rozda-
niem statuetek dla trzech najlepszych 
zawodników w każdej kategorii. 

Statuetki wręczyli, m.in. Bogdan 
Romaniuk Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-
nej Sejmiku Województwa Podkar-
packiego oraz Marek Gil Zastępca 
Burmistrza Kolbuszowej. 
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e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu

i przeszło na stronę Frycowych, dając 
im większość w radzie. W zamian za 
to rozbudowywano szkołę w Weryni, 
a Kolbuszową Dolną pozostawiono 
na pastwę losu. Kupczenie głosami 
kosztuje. Ciekawe, czy patron szkoły 
w Weryni Józef Batory sam osobiście 
odebrałby nadzieję niepełnospraw-
nym, i czy za taką Polskę oddał swoje 
życie? Następne wybory przegrali 
frycowi, ale „prawica” nie wstrzy-
mała rozbudowy Weryni. W tym 
okresie, ja piszący te słowa, uczest-
niczyłem w spotkaniach w szkole 
w Kolbuszowej Dolnej w sprawie 
jej rozbudowy. Niektórzy celebryci 
potraktowali mnie jak natręta z lo-
kalnej prasy, a nie jak rodzica nie-
pełnosprawnego dziecka. Obecni na 
spotkaniu przedstawiciele obu samo-
rządów, tj. powiatowego i gminnego 
w temacie rozbudowy szkoły odbijali 
piłeczkę jeden do drugiego. W koń-
cu spotkanie zakończył jeden cele-
bryta cytując słowa byłego ministra 
Finansów Vincenta Rostowskiego: 
„piniendzy ni ma…” W okresie tych 

17 lat naszego posła w szkole z dzieć-
mi niepełnosprawnymi spotykałam 
przed każdymi wyborami, który 
szeptał zebranym rodzicom do ucha 
– głosuj na mnie. Niepohamowaną 
lawinę śmiechu wywołał u mnie 
również medal olimpijski wykona-
ny z plastikowej pokrywy z puszki 
elektrycznej, w kształcie kółka, a po 
oberwaniu z tej pokrywy wąsów za-
trzaskowych, wywierceniu otworu 
na wstążkę i przyklejeniu naklejki 
na awersie…. Panie pośle, patronacie 
tej Olimpiady, po 17 latach posło-
wania nie stać pana na coś lepszego 
dla niepełnosprawnych. A może pan 
tylko patronujesz imprezom i nie par-
tycypujesz w ich kosztach? Słowem: 
inni robią, a pan tylko się podpinasz? 
Jeżeli zrobiono to bez pańskiej fi-
nansowej pomocy, to pogratulować 
pomysłowości chłopakom ze stadio-
nu. Przecież nie stać ich ze swoich 
skromnych pensji kupować orygi-
nalnych medali. Poszli po kosztach. 
Wystarczyło na początku wybrać się 
do „Fitała” i zakupić dekielki do prą-

dowych puszek i jakoś to poszło…? 
Los szkoły specjalnej w porównaniu 
z innymi szkołami w okolicy daje 
odpowiedź na pytanie:  co  ważne 
jest dla pomazańców ludu ? Samorzą-
dowcy budowali szkoły , sale gimna-
styczne  i boiska sportowe, chociaż 
nie ma tam zbyt dużo uczniów, po to 
by mieć tam przychylny im elekto-
rat? Natomiast niepełnosprawna mło-
dzież i absolwenci szkoły specjalnej 
w Kolbuszowej Dolnej, to żaden dla 

nich elektorat. Znaczna część niepeł-
nosprawnych to ubezwłasnowolnieni 
obywatele bez prawa do głosowania. 
Czy warto się nimi zajmować?

Stanisław Gorzelany                                                              
Ojciec niepełnosprawnego 

Błażeja
ucznia Zespołu Szkół 

Specjalnych 
w Kolbuszowej Dolnej
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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
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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


