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Za nami Festiwal Psalmów Dawidowych- 
koncert „Tylko Razem”

W niedzielę, 21 sierpnia na stadionie miejskim przy ul. Wolskiej odbyła się VII edycja Festiwalu Psalmów Dawidowych „Ho-
norując Sprawiedliwych i Ocalonych”. Kolbuszowa po raz kolejny gościła znanych wykonawców muzyki chrześcijańskiej i żydow-
skiej. Podczas polskiej części wydarzenia zaprezentowano premierowo „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia”. Wyjątkowym akcentem 
tegorocznego koncertu odbywającego się pod hasłem „Tylko Razem” były występy wykonawców z Ukrainy. Poprzez połączenie na 
scenie trzech narodów: polskiego, żydowskiego i ukraińskiego podkreślono tak ważną w dzisiejszych czasach potrzebę niesienia 
pokoju, zjednoczenia się, braterstwa, miłości i miłosierdzia. 

Na scenie wystąpili, m.in.: świato-
wej sławy artysta żydowski Abraham 
Fried  z Nowego Jorku z dyrygentem 
Yoval Stopel, zwycięski zespół kon-
kursu Eurowizji Kalush Orchestra, 
Marysia Karakevic z rodziną, Golec 
uOrkiestra, Piotr Rubik, Izabela Sza-
frańska, Barbara Gąsienica-Giewont, 
Grzegorz Wilk, Grzegorz Kupczyk, 
Andrzej Lampert, Stanisław Plew-
niak, orkiestra i chór Filharmonii 
im. K. Szymanowskiego w Krako-
wie oraz zespół niemaGOtu. Koncert 
poprowadzili Magdalena Wolińska-
-Riedi oraz Grzegorz Boratyn. Dy-

rektorem artystycznym festiwalu był 
Michał Jurkiewicz. 
To wyjątkowe muzyczne wydarzenie, 
którego organizatorem jest Fundacja 
im. Rodziny Ulmów SOAR w Mar-
kowej z Dyrektorem Festiwalu Bog-
danem Romaniukiem niezmiennie 
ma na celu upamiętnienie Polaków 
ratujących Żydów w czasie II wojny 
światowej oraz żydowskich rodzin 
ukrywanych przez Polaków. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęła 
Małżonka Prezydenta RP Agata Kor-
nhauser-Duda. 

Emisja koncertu w telewizji zaplano-
wana jest na 27 września br. 
W ramach Festiwalu Psalmów 
Dawidowych w niedzielę, 21 sie-
prnia w Domu Wsparcia Rodziny 
w Kolbuszowej zorganizowany zo-
stał Kongres 966. Prelegentami byli 
dr. hab. Mieczysław Ryba prof. KUL 
„Dziedzictwo chrztu Polski” oraz s. 
dr hab. Judyta Pudełko PDDM „De-
kalog- powstanie, istota, cel”. W po-
łudnie w kościele pw. Wszystkich 
Świętych odbyła się Msza Święta 
pod przewodnictwem ks. biskupa 
Kazimierza Górnego. Homilię wy-
głosił ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. 

KUL,  a świadectwo wiary złożyła 
Natalia Obodyńska. Natomiast w po-
niedziałek, 22 sierpnia w Oddziale 
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 
w Kolbuszowej odbyła się konfe-
rencja: Chrześcijańsko-żydowskie 
rozmowy o Psalmach „Idea Miło-
sierdzia w Księdze Psalmów”. Prele-
gentami byli: Rabbi Benjamin Segal, 
prof. Donatella Scaiola, Rabin Dawid 
Szychowski i ks. prof. dr hab. Janusz 
Nawrot. Rozmowy poprowadzili s. 
dr Katarzyna Kowalska NDS i ks. dr 
hab. Adam Kubiś. 
Dochód ze sprzedaży biletów orga-
nizatorzy przeznaczą na Narodowy 
Szpital Dziecięcy w Kijowie.
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100 Lat OSP w Mazurach
Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie kol-

buszowskim tworzone były w różnych okresach 
czasu. Pierwsze z nich w drugiej połowie XIX w. 
Według materiałów źródłowych najstarsza - straż 
ogniowa w Kolbuszowej założona została w 1874 
r. Za dwa lata będzie miała więc podstawy obcho-
dzić jubileusz 150-lecia. Następne, straże „związ-
kowe” w Majdanie i Raniżowie zostały zawiązane 
w 1886 r., zaś straż w Sokołowie 1890 r. Starym 
dziewiętnastowiecznym rodowodem cieszą się 
straże „gminne” w Zielonce i Staniszewskiem, jed-
nak brak jest źródeł potwierdzających. Do chwili 
wybuchu I wojny światowej straży „kółkowych” 
(przy Kółkach Rolniczych) założono w powiecie 
tylko dwie – w Hucie Komorowskiej i Brzostowej 
Górze. Najwięcej jednostek OSP założono w latach 
20-tych XX w. Po powrocie młodych mężczyzn 
z wojny bolszewickiej. Jedną z nich była Straż 
Pożarna w Mazurach.

Według relacji strażaków, którzy uczestniczy-
li w tworzeniu mazurskiej jednostki i pamiętali 
jej początki, została ona założona w 1922 r. jako 
straż pożarna „gminna”. Pierwszym prezesem zo-
stał wybrany podwójci Józef Bełza, naczelnikiem 
radny Marcin Pikor. W 1924 r. miejscowy Urząd 
Gminny zakupił dla straży sikawkę konną czte-
rokołową, za niebagatelną kwotę 2 119 000 000 
marek polskich. Był to okres hiperinflacji w kraju. 
Jeszcze w tym samym roku zbudowano dla niej 
garaż, czyli pierwszą remizę. Wkrótce sprawiono 
wiadra, lampy, drabiny, bosaki, hełmy oraz mun-
dury galowe. Pozyskano też metalowy beczkowóz 
dwukołowy o pojemności 200 litrów wody. Dziś 
może to budzić uśmiech, ale w tamtym czasie był 
to nowoczesny i bardzo drogi sprzęt gaśniczy, na 
jaki stać było tylko niektóre straże wiejskie. Dla 
porównania, obecna straż mazurska dysponuje nie-
mieckim samochodem gaśniczym Magirus Deutz 
D 192 z autopompą i zbiornikiem wody 2,500 
litrów (GBA 2,5/16), samochodem pomocniczym 
osobowo-transportowym Volkswagen Transporter 
oraz mini samochodem dla Dziecięcej Drużyny 
Pożarniczej Magirus Deutz Junior. Szerzej na 
temat historii mazurskiej straży można przeczy-
tać w nowo wydanej książce pt. Gdy ogień był 
wrogiem. 100 lat działalności OSP w Mazurach 
1922-2022. Liczy ona 366 stron w kolorze, w tym 
410 fotografii, wiele archiwalnych publikowanych 
po raz pierwszy.

Uroczystość jubileuszową zorganizowano 
w niedzielę 31 lipca br. Rozpoczęła ją Msza św. 
w miejscowym kościele, koncelebrowana przez ks. 
kan. Franciszka Kołodzieja rodaka z Korczowisk, 
proboszcza raniżowskiego ks. Bogdana Piekuta 
i mazurskiego ks. Wiesława Doparta. Uświetniła 
ją Mazurska Orkiestra Dęta, którą dyrygowała 
pani dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Kolbuszowej Aleksandra Niezgoda. Po Mszy 

Delegacja strażaków z Granč - Petrovce (po prawej), strażacy mazurscy i poczty sztandarowe w dniu 
jubileuszu.

Poseł Z. Chmielowiec dekoruje sztandar mazurskiej OSP najwyższym strażackim odznaczeniem.  Fot. 
B. Popek

nastąpił przemarsz na plac przed Domem Stra-
żaka. Za orkiestrą, w rytmie marsza szły poczty 
sztandarowe jednostek z terenu gminy Raniżów, 
Sokołowa, Górna i Dobrzechowa oraz delegacje 
strażaków. Prowadził je naczelnik Rafał Makusak. 

Pośród licznych zaproszonych gości widoczni 
byli m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielo-
wiec zarazem przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu Strażaków, podkarpacki komendant woje-
wódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, komendant 
powiatowy PSP w Kolbuszowej st. bryg. Jacek 
Nita, st. kpt. Adam Haptaś czuwający nad ceremo-

niałem strażackim, prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP w Kolbuszowej Ryszard Skowron, naczelnik 
gminny ZOSP w Raniżowie Tomasz Lis, wicemar-
szałek woj. podkarp. Ewa Draus, przewodniczący 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego Mieczysław Bu-
rek, radna powiatowa Maria Zawada, wójt Gminy 
Raniżów Władysław Grądziel, przewodn. Rady 
Gminy Jan Puzio, starosta słowackiej gminy Granč 
- Petrovce Peter Pitoňák z delegacją strażaków, dyr. 
GOKSiR Dariusz Sobolewski, radni gminy, sołty-
si, nauczyciele oraz inne osoby, które nie sposób 
wszystkie wymienić. 
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Zgodnie ze strażackim ceremoniałem część ofi-
cjalną rozpoczęto złożeniem meldunku komendan-
towi wojewódzkiemu, następnie wciągnięciem 
flagi na maszt i odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Potem prezes OSP Mazury Czesław Białas 
powitał obecnych i odczytał krótką historię Straży. 
Pierwszym ważniejszym punktem uroczystości 
było nadanie sztandarowi OSP Mazury najwyż-
szego odznaczenia – Złotego Znaku Związku OSP. 
Dekoracji dokonał poseł Z. Chmielowiec w asyście 
kom. woj. A. Babca i prezesa pow. R. Skowrona. 
Następnie poczet sztandarowy w składzie - Jan 
Kupiec, Stanisław Beskur, Henryk Makusak, odbył 
prezentację sztandaru na terenie placu. Ważnym 
punktem było też nadanie proporca działającej 
w Mazurach od 2016 r. Dziecięcej Drużynie Po-
żarniczej. Ufundowany i poświecony trójkątny 
proporzec, mieszczący wizerunek św. Floriana 
i logo drużyny, prezes Czesław Białas wręczył 
dowódcy DDP Przemysławowi Białasowi. Ten 
zaś pocztowi sztandarowemu (proporcowemu) 
DDP, który tworzyli Karol Białas, Milena Dec 
i Zuzanna Skiba. 

Uroczystość 100-lecia postanowiono upamiętnić 
kamieniem polnym, nadając mu znaczenie pomni-
kowe. Na oszlifowanej płaszczyźnie umieszczone 
zostały - herb Polski z 1919 r., znak związku OSP, 
logo OSP Mazury oraz wygrawerowany napis: 
1922-2022 Mazury. Założycielom, działaczom, 
darczyńcom, budowniczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mazurach, w 100 rocznicę założe-
nia i służby. Bogu na chwałę, ludziom na ratu-
nek. Wdzięczni mieszkańcy wsi Mazury. Mazury, 
31.07.2022 r. Odsłonięcia kamienia dokonał naj-
starszy żyjący strażak mazurskiej jednostki 97-letni 
Władysław Sondej. 

W programie uroczystości było jeszcze wrę-
czenie strażackich medali „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”, odznak „Wzorowy Strażak” oraz „Za 
Wysługę Lat”. Dość długo ciągnęły się przemowy 
niektórych gości. Gratulacje i życzenia mazurskim 
strażakom jubilatom składali m.in. poseł Z. Chmie-
lowiec, wicemarszałek E. Draus, komendant A. 
Babiec, wójt Wł. Grądziel, przewodn. M. Burek, 
przewodn. J. Puzio, red. B. Popek (trzyminutowa 
prezentacja książki), starosta P. Pitoňák, prezes 
R. Skowron. Wręczenie pamiątkowych grawerek, 
podziękowań, statuetek oraz upominków zakoń-

Pokaz działania repliki sikawki konnej zakupionej w 1924 r. Przy dźwigni strażacy z Mazurów i Kor-
czowisk.

czyło część tzw. oficjalną. Zanim strażacy udali się 
na obiad można było przez chwilę oglądać pokaz 
działania repliki mazurskiej sikawki, wykonanej 
w skali 1:1 tuż przed uroczystością. 

Dla najmłodszych uczestników imprezy dostęp-
ne były tzw. zamki dmuchane oraz inne miejsca 
zabaw. Dzieci starsze mogły korzystać ze ściany 
wspinaczkowej, byka rodeo, nieco odważniejsi 
z symulatora wypadków samochodowych. Wie-
czór, zamiast tradycyjnej zabawy ludowej organi-
zatorzy zaoferowali młodzieży dyskotekę prowa-
dzoną przez didżeja.

Benedykt Popek

Wystąpienie wójta Gminy Raniżów Władysława 
Grądziela.

Druh Wł. Sondej odsłania kamień upamiętniający 
jubileusz.

Dowódca DDP P. Białas przekazuje proporzec 
K. Białasowi.
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Panu
Mieczysławowi Soboniowi

Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu 
spółki Solbet Kolbuszowa S.A.

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

BRATA 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy Urzędu Miejskiego 

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie, które miało na celu wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji.

W całej Polsce odbyły się uroczy-
stości upamiętniające poległych po-
wstańców i tragicznie zmarłą ludność 
cywilną Warszawy. O godz. 17.00, 
czyli w godzinę „W” zawyły syreny 
alarmowe, aby w ten symboliczny 
sposób oddać hołd uczestnikom bo-
haterskich wydarzeń z 1944 roku.

Na kolbuszowskim rynku pod Po-
mnikiem Poświęconym Żołnierzom 
i Bohaterom Walczącym i Poległym 
za Wolność, Niepodległość i Suwe-
renność Ojczyzny złożono kwiaty 
i zapalono znicze. W obchodach 
wzięli udział: Zbigniew Chmielo-
wiec Poseł na Sejm RP, Ewa Darus 

Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego, Józef Kardyś Starosta 
Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej, Jacek Nita Komen-
dant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kolbuszowej, Anna 
Antkiewicz Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Kolbuszowej, 

Bartłomiej Peret Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Kolbuszowa, Franciszek 
Batory Wiceprezes Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” w Rzeszowie.
Planowane na kilka dni powstanie 
trwało ponad dwa miesiące. Była to 
największą akcja zbrojna podziemia 
w okupowanej przez Niemców Eu-
ropie.

Pomoc dla Starego Sambora
W dniu 4 sierpnia do Starego Sambora dotarła pomoc z Gminy Kolbuszowa. Do miasta partnerskiego Kolbuszowej z najpo-

trzebniejszymi produktami udali się Marek Gil Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu oraz Jan Fryc Sołtys Kolbuszowej Górnej.

Produkty trafiły do uchodźców 
i mieszkańców Starego Sambora, 
Szpitala Powiatowego i jednostek 
wojskowych.
Przekazane dary pochodziły ze 
zbiórek organizowanych na terenie 
Gminy Kolbuszowa, firmy „Orzech”, 
a także społeczności partnerskiego 
miasta Ploërmel we Francji.

Serdeczne podziękowanie za zebra-
nie produktów dla potrzebujących 
mieszkańców Ukrainy kierujemy 
do Zbigniewa Chmielowca Posła na 
Sejm RP, Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu oraz firm, sto-
warzyszeń i mieszkańców z terenu 
Gminy Kolbuszowa.

Rodzinie
Śp. Władysława Mierzejewskiego

Wieloletniego Nauczyciela
Szkoły Podstawowej nr 2 

w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Piknik w Małej Fatimie
Tegoroczne upalne lato sprzyja organizowaniu imprez pod gołym niebem. Odbywają się one przeważnie w niedziele. W wielu miej-

scowościach kolbuszowskiego powiatu. Organizują je samorządy, strażacy, stowarzyszenia i fundacje różnego typu oraz panie z KGW.

Jedną z interesujących imprez o charakterze 
rekreacyjno-religijnym był Piknik Rodzinny 
w miejscu objawień nazywanym Małą Fatimą 
Rzeszowszczyzny. Zorganizowała go 21 sierpnia 
br. Fundacja „Kwiat Łąk”, sprawująca opiekę nad 
tymże miejscem. Uczestniczyło w nim kilkaset 
osób. W większości byli to mieszkańcy gmin Ra-
niżów i Kamień. W programie imprezy był m.in. 
Koncert Uwielbienia, występy śpiewaczki Natalii 
Bednarz-Niemiec oraz innych osób. O godzinie 
15-tej wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Największe zainteresowanie wzbudził występ – 
muzyka, śpiew pieśni religijnych i taniec z flagami 
w wykonaniu pań ze Wspólnoty Caritas w Oża-
rowie i Wspólnoty Gaudete w Sandomierzu. Po-
dziwiano dynamiczną grę na gitarze i śpiew pani 
Agnieszki Łapińskiej. 

Uczestnicy pikniku mieli też okazję skorzystać 
z oferowanych przez fundację smacznych posił-
ków, jak np. pierogi ruskie, kiełbaski z grilla, świe-
że kiszone ogórki, smalec z cebulką oraz napojów 
chłodzących przygotowanych według własnych 
receptur. Ma się rozumieć, że bez jakiegokolwiek 
alkoholu. Wolne datki za posiłki przeznaczone 
były na planowaną budowę Drogi Krzyżowej obok 
miejsca objawień. Własne stoisko miały też panie 

Słowa do uczestników pikniku kieruje ks. P. Kuźniar, proboszcz parafii w Krzywej Wsi. Po lewej panie 
K. Sarzyńska i J. Rutkowska – prezeska fundacji. Po prawej G. Górska.

z Koła Gospodyń Wiejskich w Korczowiskach. 
Oferowały głównie ciasta własnego wypieku. Po-

wodzeniem cieszyły się też lody, przejażdżki na 
kucyku oraz kiermasz książek religijnych.
                                                                                                         

Benedykt Popek

Napoje według własnych receptur oferują panie 
z fundacji G. Górska i Bożena Cisek.  

Koncert Uwielbienia. Pieśni religijne oraz taniec z niebieskimi i białymi flagami wykonują panie ze 
Wspólnot w Ożarowie i Sandomierzu.   Fot. B. Popek
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„Natura koloru” – spotkanie ducha i materii 
Zapraszamy do zwiedzania pulsującej kolorem i radością wystawy malarskiej Anny Zatorskiej. Ekspozycję pt. „Natura kolo-

ru” przygotowaną w XVIII-wiecznym spichlerzu z Bidzin obejrzało do tej pory blisko 7 000 zwiedzających.
Anna Zatorska urodziła się w 1981 
r. w Kolbuszowej. Podstaw rysunku 
i malarstwa uczyła się w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu (które ukończyła z wy-
różnieniem) pod kierunkiem Heleny 
Płoszaj-Wodnickiej. Tam też z zasad 
kompozycji i liternictwa edukował 
ją dr hab. Marek Adam Olszyński. 
Później tajniki rysunku i malarstwa 
zgłębiała w Instytucie Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Rysunek studiowała u prof. Stani-
sława Góreckiego, zaś malarstwo 
u prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej 
i prof. Tadeusza Wiktora. W tym 
czasie artystkę fascynował człowiek 
i otaczająca go natura. Wyrazem owej 
fascynacji było stworzenie m.in. serii 
prac o maksymalnie uproszczonej 
kolorystyce. Autorka użyła jedynie 
bieli tytanowej i czerni z winorośli. 
Seria ta przedstawiała ludzi siedzą-
cych, którzy – niczym bohaterowie 
dramatu Samuela Becketta – czekają 
na Godota.

Edukację artystyczną kontynuowała 
w Stanach Zjednoczonych na pre-
stiżowej uczelni Central Connecti-
cut State University w New Britain. 

W 2011 r. otrzymała honorowe wy-
różnienie w konkursie rysunkowym 
Student Arts Creative Competition 
i zgodę na studia indywidualne pod 
kierunkiem dr Cory Marshall, które 
ukończyła w 2012 r.

W Stanach Zjednoczonych poznała 
Lubomira Tomaszewskiego – ma-
larza, rzeźbiarza, projektanta porce-
lany oraz wykładowcę. Był on tak-
że założycielem międzynarodowej 
grupy artystycznej Emocjonaliści, 
do której artystka dołączyła na za-
proszenie jej twórcy. Działalność 
w tym znanym i cenionym środo-
wisku wpłynęła na rozwój talentu 
Anny Zatorskiej i umożliwiła eks-
pozycję jej prac na wielu ważnych 
wystawach – m.in.: „The Emotiona-
lists” w Orange County Sunny Hall 
w Nowym Jorku w 2007 r., „Street. 
Nature. Emotions.” („Bruk. Natura. 
Emocje.”) w Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Warce w 2008 r. 
oraz „LA/NY Project” w Los Angeles 
w 2010 r.

W tym czasie Lubomir Tomaszew-
ski stał się nauczycielem, mistrzem 
i przyjacielem młodej malarki. Pod 

jego wpływem styl artystki zaczął 
przechodzić pewne przeobrażenia. 
Spod pozornego spokoju, wyciszenia 
i uległości modnym trendom wyłonił 
się niezwykły temperament Anny Za-
torskiej: plamy kładzione były bar-
dziej niedbale, a czysty monochro-
matyzm ustąpił miejsca tętniącym 
życiem kolorom.

Główną bohaterką nowych płócien 
malarki stała się przyroda. Obserwu-
jemy świat całkowicie przetworzony 
przez percepcję autorki – skąpany 
w pięknie, w tęsknocie za tym, co 
pierwotne, duchowe, mistyczne.

Obrazy artystki były eksponowane 
na kilkudziesięciu wystawach w Sta-
nach Zjednoczonych i Europie. Znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.

Wystawa w skansenowskim spichle-
rzu jest zatytułowana „Natura kolo-
ru”. Tworzą ją obrazy powstałe głów-
nie w latach 2019-2020. Ta ekspozy-
cja to swoista kartoteka pejzażu, to 
niewątpliwie piękny krajobraz duszy 
artystki zafascynowanej potęgą i ta-
jemnicą przyrody. To także studium 

koloru, w którym wyrafinowana pa-
leta barw wywołuje w odbiorcach 
niezwykłe doznania estetyczne i du-
chowe. To w końcu opowieść o prze-
nikaniu się wieczności i doczesności, 
ducha i materii, refleksje o miejscach 
styku ziemi z niebem, cienia ze świa-
tłem, widzialnego i ukrytego.

Jest nam niezwykle przyjemnie, że 
malarstwo tej wyjątkowo utalento-
wanej artystki możemy podziwiać 
w miejscu wprost do tego stworzo-
nym – w Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej.

Wystawa czynna będzie do 31 paź-
dziernika 2022 r. Zapraszamy od po-
niedziałku do piątku w godz. 14.45-
16.45, w soboty w godz. 14.00-17.00, 
zaś w niedziele w godz. 12.00-17.00.

Wystawie towarzyszy katalog do na-
bycia w kasie mieszczącej się w re-
cepcji skansenu. 

Grzegorz Wójcicki

Poniżej zdjęcia z wernisażu malar-
stwa Anny Zatorskiej, który odbył się 
14 maja br. w Noc Muzeów.
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KOLBUSZOWA JESTEŚCIE TUTAJ?!
To popularne młodzieżowe zawołanie idealnie odpowiada temu, co działo się na ,,Festynie z Sokołem i Krokodylem” 14 i 15 

sierpnia na kolbuszowskim rynku. W ,,Zielną” 114 lat wcześniej budowniczych ,,Sokolni”, mieszkańców miasteczka Janusz hrabia 
Tyszkiewicz zaprosił do parku w Weryni na zabawę ogrodową z okazji poświęcenia sokolego gniazda. 

Od 2008 roku Miejski Dom Kultury 
prowadzący działalność w najpięk-
niejszym od 1908 roku ,,gmachu” 
w mieście, nawiązując do tej trady-
cji, organizuje festyny prezentujące 
nutkę historii.
  Przyszłość zawsze należy do 
młodzieży, dlatego specjalnie dla 
niej zorganizowana została ,,Dys-
koteka pod Krokodylem”, który 
od blisko dziesięciu lat szczerzy 
zęby przy fontannie. Decybele, ryt-
miczne mixy różnorodnej muzyki, 
najczęściej grane w salach reno-
mowanych klubów rozbrzmiały 
w całej okolicy. Na scenie swoje re-
welacyjne bity prezentował Dawid 
Trznadel, znany i lubiany w śro-
dowisku miasta nad Nilem Dj Di-
sco Duck wraz z przyjaciółmi (Dj 
Johnnym i Adi aka Dice). Wszyscy 
świetnie się bawili przy mieszance 
techno, rapu, A&B, folku, rytmach 
muzyki tanecznej, w tym bardzo 
popularnego gatunku Disco Polo. 
Młodzieży towarzyszyli dzielnie 
dojrzali tancerze, którzy na co dzień 
nie są bywalcami klubów muzycz-
nych, w których gra się młodzie-
żową muzykę. Wszyscy bawili się  
z kulturą, było głośno i radośnie!
 Następny dzień długiego sierpnio-
wego weekendu AD 2022 to ponie-

działek. W tym dniu świętowaliśmy 
rocznicę wybudowania z olbrzymim 
zaangażowaniem druhów PTG ,,So-
kół” w Kolbuszowej swojej siedziby, 
święto Wojska Polskiego i ludowe 
tradycje kościelnego święta ,,Ziel-
nej”. Rynek zapełnił się od południa 
ludźmi za sprawą dwóch renomo-
wanych miejscowych szkółek roślin 
ozdobnych. Piękne, atrakcyjnie wy-
eksponowane cieszyły się dużym za-
interesowaniem publiczności. Należy 
przypomnieć, że sierpień to dobry 
czas na sadzenie i mnożenie roślin. 
Pierwszy raz na kiermaszu w Kol-
buszowej mieliśmy okazję zobaczyć 
miłośników staroci, prezentujących  
i sprzedających swoje zbiory. Kon-
kursowe bukiety nie tylko na Zielną 
wykonywały panie z kół z Widełki 
i Kolbuszowej Górnej, zgarniając 
niezłą pulę nagród. Monika Janusz 
zawodowa florystka, właścicielka 
kwiaciarni, poprowadziła warsztaty 
nie tylko z układania ziół i kwia-
tów, ale również ze znajomości 
roślin zielnych. Kwiaciarka całe 
rano po rosie zbierała na polach 
i łąkach kwiaty i zioła, aby umoż-
liwić przeprowadzenie warsztatów. 
Kulturowy element Lasowiacki re-
prezentowany był przez Anitę Rybę 
ze Spółdzielni ,,Łęgowianka” i Rę-

kodzieło Renaty Sendrowicz. Zoba-
czyliśmy piękne rzeczy tradycyjne  
i inspirowane lasowiackim folklo-
rem, korzystając z nauki haftu i szy-
dełkowania. Wyplatać kapelusze ze 
słomy uczyła Marta Podolak, a wy-
konywać koszyki z korzenia sosny  
Wiktor Szwanenfeld.
 O godzinie 15.30 Plac Wolności 
zaczął (prawdziwą) spaliną oddy-
chać, za sprawą blisko dwustu sza-
łowych motocykli i zabytkowych po-
jazdów. Punktualnie o 17.00 ruszyła 
po mieście parada, którą poprowadził 
szef kolbuszowskiego klubu moto-
rowego ,,Krokodyle” Marian Wilk,  
a zamknął Marian Selwa, łączący 
pasję do motorów z grą w Kapeli 
Widelanie (pomiędzy nimi jechał 
Kazimierz Kapusta basista zespołu). 
Grupa przed paradą zagrała zgrab-
ny koncert na scenie. Takiej parady 
jeszcze w Kolbuszowej nie było. Zo-
baczyliśmy ponad dwieście motocy-
kli i pojazdów historycznych (jeden  
z motocyklistów na swoim rumaku 
przyjechał aż z Gdańska). Święto 
Wojska Polskiego uczczone zosta-
ło zaproszeniem rekonstruktorów 
z Mielca. Nawiązujących do poczy-
nań osławionej w bojach brygady 
pancernej. ,,Zmotoryzowana Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej im gen. 

Stanisława Maczka’’, pokazała jak 
można rozbudzać patriotyzm u dzie-
ci i młodzieży, ofiarnie prezentując 
kilkanaście pojazdów wojskowych.  
Ubrani w mundury brygady (od dzie-
ci po dorosłych), pokazywali broń 
i opowiadali  o pięknych kartach pol-
skiego oręża. Żywą lekcję historii 
zakończyli wożąc zabytkowymi po-
jazdami wszystkich chętnych wokół 
rynku. Start balonu to następna atrak-
cja pikniku. Pilot Waldemar Lekan 
dokonał cudu, jakim niewątpliwie był 
wylot olbrzymiego balonu 
z rynku. Dodatkowo po wylądowaniu 
na Dolnej sprawił frajdę dzieciakom, 
zabierając je do gondoli na krótkie 
loty na uwięzi. W balonie odleciał 
Roman Dublański lider Krokodyli 
i Sabina Kurek wokalistka, zdjęcia 
do tworzonego teledysku wykonywał 
wybitny fotografik Michał Drozd. 
Imprezę z okazji 114 rocznicy po-
święcenia ,,Sokolni” zakończył gra-
jąc do tańca zespół Live Music Band 
i ulubiony Dj Kolbuszowian Disco 
Duck. Za niezwykle życzliwą po-
moc organizator składa  serdeczne 
podziękowania  kolbuszowskiej Po-
licji. Podsumowując Kolbuszowianie 
żyją świetnie, kulturalnie się bawią,  
po prostu są tutaj! 
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Dożynki Gminy Kolbuszowa
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wspólnego świętowania uroczystości dożynkowych Gminy Kolbuszowa, które odbędą 

się już w niedzielę, 28 sierpnia w Kolbuszowej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Skansen w Kolbuszowej (ul. Wolska 
36)
· 12:30 - Zbiórka zespołów wieńco-
wych na parkingu przy bramie nr 2 
skansenu
· 13:00 - Msza Święta w kościele 
pw. św. Marka w intencji rolników 
i producentów żywności, poświęce-
nie wieńców i chleba

Stadion sportowy w Kolbuszowej 
(ul. Wolska 2)
· 15:00 - Powitanie gości, wręcze-
nie chleba, wystąpienia zaproszo-
nych gości, prezentacje wieńców 
dożynkowych, festyn ludowy
Zabawa taneczna z zespołem Ka-
lejdoskop i Dj-em Disco Duckiem. 
Podczas Dożynek Gminy Kolbu-
szowa przeprowadzony zostanie 

powiatowy etap konkursu kulinarnego 
dla kół gospodyń wiejskich pn. „Bitwa 
Regionów”, którego współorganizato-
rami są Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa przy wsparciu ARiMR 
i KRUS. Przy okazji odbędzie się 
„Piknik z produktem polskim”. Prze-
widziane są atrakcje dla najmłodszych.  
Serdecznie zapraszamy! 

Udział w imprezie czy wejście na 
teren obiektu, na którym odbywać 
się będzie impreza, jest równoznacz-
ny z wyrażeniem zgody na rozpo-
wszechnianie wizerunku utrwalone-
go podczas imprezy na określonych 
polach eksploatacji (np. Internet, 
portale społecznościowe) i w okre-
ślonych celach.

Biesiada u Widelan
W niedzielę, 24 lipca br. mieszkańcy Widełki i okolicznych miejscowości bawili się na imprezie plenerowej „Biesiada u Wi-

delan” na placu przy Wiejskim Domu Kultury. Organizatorzy wydarzenia zadbali o atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Dla najmłodszych strefę zabaw 
przygotowali animatorzy AniMisie. 
Była cała ekipa żywych maskotek- 
postaci z bajek, malowanie twarzy 

i tatuaże oraz tańce i zabawy rucho-
we. Dzieci mogły również korzystać 
z darmowych trampolin i zjeżdżalni. 
Nie zabrakło strefy gastronomicznej 

z ogródkiem piwnym i przekąskami 
oraz stoiska z lodami i watą cukrową. 
Na scenie zagrał i zaśpiewał lokalny 
zespół ludowy „Widelanie”, a wie-

czorem odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem muzycznym „AMIGO”. 

Odbiór odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest (eternit) od 
mieszkańców Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że od 22 sierpnia 2022 r. (ponie-
działek) na terenie Gminy Kolbuszowa odbędzie się odbiór odpadów 
zawierające azbest. W pierwszej kolejności odbiór będzie realizowany 
od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek zgodnie z ogło-
szonym naborem. Natomiast wnioski złożone po 15 marca 2022 r. będą 
realizowane wg kolejności zgłoszeń do wysokości posiadanych środków.

Nadmieniam, że przygotowanie odpadu (eternitu) do odbioru leży po stronie 
jego właściciela. Odpad ten powinien być złożony na palecie i ofoliowany 
lub w workach typu big-bag (eternit płytka) w miejscu dostępnym, umożli-
wiającym swobodny dojazd i jego załadunek. Niewłaściwe przygotowanie 
odpadu może uniemożliwić jego odbiór.
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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

Przebudowa drogi gminnej  
w Świerczowie 

W Świerczowie zrealizowana została inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej 
nr 103953 R „Świerczów przez wieś” zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 875 
„Mielec Leżajsk” do skrzyżowania z ul. św. Brata Alberta i ul. Topolową. 
Wspomniana droga została przebudo-
wana na dwóch odcinkach o łącznej 
długości 995 m. W ramach zadania, 
m.in. wykonano nową nawierzch-
nię z betonu asfaltowego i naprawę 
poboczy gruntowych oraz przebu-
dowano istniejące zjazdy publiczne 
i indywidualne. 
Całkowity koszt robót wyniósł po-
nad 596 tys. zł., a dofinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg to kwota ponad 358 
tys. zł. Wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„Drokam” z Piaseczna.

Przebudowa drogi gminnej 
Nowa Wieś - Borek 

Ukończono prace przy przebudowie 
drogi gminnej nr 103952R Nowa 
Wieś - Borek. Roboty rozpoczęły się 
od miejsca zakończenia istniejącej 
wcześniej bitumicznej nawierzchni 
drogi i przebiegały na odcinku o dłu-
gości 684 m. 
Zakres prac obejmował poszerzenie 
korpusu drogi, wykonanie warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego 
oraz wykonanie nawierzchni z beto-
nu asfaltowego. Ponadto umocnione 
zostały pobocza oraz wykonana na-
wierzchnia z betonu asfaltowego na 
zjazdach do posesji. 
Zadanie zostało dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości ponad 200 tys. 
zł, a jego całkowity koszt wyniósł 
ponad 337 tys. zł. 
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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

Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego

W poniedziałek (1 sierpnia) na rynku w Kolbuszowej, przed pomnikiem poświęconym żołnierzom i bohaterom walczącym 
o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny, w akcie oddania hołdu dla zmarłych 78 lat temu powstańców, złożone zostały 
symboliczne wiązanki kwiatów. 
W wydarzeniu tym uczestniczyli: 
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Ewa Draus, Burmistrz 
Gminy Kolbuszowa Jan Zuba, Wi-
ceprezes Zrzeszenia „Wolność i Nie-
zawisłość” w Rzeszowie Franciszek 
Batory oraz przedstawiciele służb 
mundurowych. 
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 
sierpnia 1944 roku o 17.00, w godzi-
nę „W”. Było ono kulminacją wysił-

ku zbrojnego Armii Krajowej. Stano-
wiło fenomen w skali całej okupowa-
nej Europy, a dla kolejnych pokoleń 
Polaków stało się symbolem męstwa 
w walce o niepodległość. 
Powstanie było największą bitwą 
stoczoną podczas II wojny świato-
wej przez organizację podziemną 
z wojskami okupacyjnymi. Przez 63 
dni powstańcy prowadzili heroiczną 
i osamotnioną walkę, której celem 
było wyzwolenie stolicy z rąk nie-
mieckich okupantów i odzyskanie 

niepodległości, szczególnie w obli-
czu zagrożenia ze strony Związku 
Sowieckiego, którego armia zbliżała 
się od wschodu do Warszawy.

Opr. B. Żarkowska

Złożenie kwiatów przed pomnikiem, 
poświęconym żołnierzom i bohate-
rom walczącym o wolność, suweren-
ność i niepodległość Ojczyzny. Fot. 
B. Żarkowska 

Na kolbuszowskim rynku – 1 sierpnia 2022 r. Symboliczne złożenie kwiatów 

Dyrektorzy po konkursie
Rozstrzygnięte zostały konkursy na stanowiska dyrektorskie w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 

w Kolbuszowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. 

W wyniku przeprowadzonej proce-
dury konkursowej rozstrzygnięto, 
iż funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej przez 

najbliższe pięć lat pełnić będzie pani 
Grażyna Pełka- dotychczasowa sze-
fowa placówki. 
Podobnie sytuacja wygląda w Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, w której od 1 września 2022 r. 
do 31 sierpnia 2027 r. obowiązki 
dyrektora powierzono pani Dorocie 

Frankiewicz – obecnej szefowej tej 
instytucji. 

B. Żarkowska 
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Wkrótce będzie nowa poradnia 
specjalistyczna 

Trwają przygotowania zmierzające do utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej 
poradni gastroenterologicznej. Pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany podczas lipcowej Sesji Rady Powiatu.

Podczas tego posiedzenia radni po-
wiatowi dokonali zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej. Z wnioskiem 
o jego zmianę zwrócił się do Zarządu 
Powiatu dyrektor SP ZOZ Zbigniew 
Strzelczyk. Zarząd po rozpatrzeniu 
dokumentu zaopiniował go pozytyw-
nie, podobnie uczyniła Rada Społecz-
na SP ZOZ oraz Komisja Zdrowia. 

NARODOWY FUNDUSZ 
ZDROWIA 

Teraz ruch stoi po stronie Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, który udzie-
la kontraktu na świadczenia opieki 
zdrowotnej w danym zakresie. – Wy-
stąpię do NFZ o zakontraktowanie 
poradni i dopiero po jego udziele-

niu poradnia może rozpocząć swoje 
funkcjonowanie – tłumaczył dyrektor 
Zbigniew Strzelczyk podczas sesji. 
Docelowo poradnia gastroenterolo-
giczna ma funkcjonować trzy razy 
w tygodniu. Zatrudnionych w niej 
będzie dwóch lekarzy specjalistów. 

Czym zajmuje się gastroenterolog? 
Gastroenterologia zajmuje się dia-
gnostyką i leczeniem chorób układu 
pokarmowego. W zakres kompeten-
cji gastroenterologa wchodzi m.in. 
leczenie schorzeń przełyku, żołądka, 
jelit oraz chorób trzustki, wątroby 
i dróg żółciowych. Do najczęstszych 
schorzeń, jakimi zajmuje się tego 
typu specjalista, należą: refluks żo-
łądkowo-przełykowy, choroba wrzo-
dowa żołądka i dwunastnicy, choroby 
wątroby, choroby trzustki, zespół je-
lita drażliwego, zaburzenia trawienne 

czy choroby zapalne jelit. Gastro-
enterolog może wykonać lub zlecić 
następujące badania: endoskopowe 
badanie górnego odcinka przewodu 
pokarmowego, czyli gastroskopię, 
endoskopowe badanie dolnego od-

cinka przewodu pokarmowego, tj. 
kolonoskopię, USG jamy brzusznej 
czy badania biochemiczne krwi. 

Barbara Żarkowska 

Wsparcie dla obszarów popegeerowskich
W piątek (15 lipca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, wręczone zostały dotacje na inwestycje realizowane na obsza-

rach popegeerowskich. Samorządy z naszego powiatu otrzymały w sumie ponad 11 mln zł. 

Spotkanie zorganizowane zostało 
z inicjatywy Posła RP Zbigniewa 
Chmielowca. – Cieszę się, że samo-
rządy z powiatu kolbuszowskiego 
z powodzeniem sięgnęły po te fun-
dusze. Dzięki nim możliwa będzie 
realizacja inwestycji potrzebnych 
mieszkańcom – mówił parlamenta-
rzysta. 
Łącznie jednostki samorządu teryto-
rialnego z naszego powiatu otrzyma-
ły 11 336 000 zł. Kwota ta rozkłada 
się następująco:
- Powiat Kolbuszowski – 3 800 000 
zł – infrastruktura drogowa
- Gmina Cmolas – 2 156 000 zł – 
infrastruktura drogowa
- Gmina Dzikowiec –  2 250 000 zł – 
kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 
- Gmina Kolbuszowa – 2 700 000 zł 

i 1 400 000 zł - infrastruktura dro-
gowa oraz budowa placu targowego
- Gmina Raniżów – 2 450 000 zł- 
rewitalizacja 
Łącznie wsparcie z rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
otrzyma ponad 1300 gmin i 220 
powiatów popegeerowskich. Fun-
dusze te pozwolą m.in. na poprawę 
infrastruktury drogowej, sportowej, 
wodociągowej czy kanalizacyjnej. 
W województwie podkarpackim 
uprawnione jednostki samorządu 
terytorialnego złożyły 122 wnioski 
na łączną kwotę ponad 276 mln zł. 
Premier Mateusz Morawiecki wyni-
ki III edycji Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych  ogłosił 
w czwartek (14 lipca). O wsparcie 
mogły ubiegać się gminy i powiaty, 
na obszarze których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej. Łącznie 
w skali kraju ponad 1800 wniosków 
uzyskało pozytywną rekomendację 
do otrzymania środków z budżetu 

państwa. Bezzwrotne dofinansowa-
nie wyniesie nawet do 98 proc. war-
tości inwestycji. Minimalny poziom 
udziału własnego wynosi 2 proc.

Opr. B. Żarkowska 
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Drugi etap prac idzie pełną parą
Ekipa budowlana pracuje przy wykonywaniu II etapu prac remontowych przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-

-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba, w Komorowie.

Przypomnijmy. Remont drogi powia-
towej w Komorowie rozpoczął się 
w ubiegłym roku. Polega on głównie 
na modernizacji i rozbudowie traktu 
oraz budowie ścieżki pieszo-rowe-
rowej. Zadanie to współfinansowane 

jest z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.  Z tego źródła Samorząd Po-
wiatu Kolbuszowskiego otrzymał 4 
907 017 zł. Wartość całkowita inwe-
stycji opiewa na kwotę wynoszącą 7 
010 024 zł. 

W ubiegłym roku na odcinku drogi 
powiatowej w Komorowie wyko-
nywane były m.in. roboty ziemne, 
odwodnieniowe i nawierzchniowe. 
W obecnym następuje ich kontynu-
acja. W ramach tego zadania trakt 

zostanie zmodernizowany na łącznej 
długości 2 553 m. Powstanie przy 
nim ciąg pieszo-rowerowy o szero-
kości 3 metrów na odcinku liczącym 
prawie 2 kilometry. 

Barbara Żarkowska

W ramach tego zadania remontowana jest droga oraz budowany jest ciąg 
pieszo-rowerowy 

Droga powiatowa w Komorowie 

Prace remontowe trwająDrugi etap prac w Komorowie. Fot. B. Żarkowska

Rozbudowa drogi powiatowej  
w Niwiskach rozpoczęta 

Ruszyła rozbudowa drogi powiatowej w Niwiskach. Inwestycja wykonywana jest przy udziale funduszy z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 
176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbu-
szowa od km 8+400 do km 9+528 
w miejscowości Niwiska 3 290 
000,00 na długości 1128 m. 
Zadanie obejmuje rozbudowę istnie-
jącej nawierzchni, na długości 1 128 
m, w zakresie poszerzenia jezdni do 
6 metrów oraz budowę chodnika na 
całej długości odcinka drogi. Ponadto 

w ramach tej inwestycji  wykonywa-
ne będą m.in. roboty ziemne, odwod-
nieniowe i zjazdy. 
Koszt zadania ma wynieść 3,2 mln 
zł, z czego 1,8 mln zł (1 838 176 zł) 
pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

B. Żarkowska 
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Pożegnanie z Zespołem 
Elżbieta Kwaśnik – Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Kierowniczka Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej, po 23 latach pracy na tych stanowiskach, odeszła na emeryturę. 

Podziękowanie za wieloletnią pracę 
świadczoną na rzecz osób potrze-
bujących, w imieniu Samorządu 
Powiatu Kolbuszowskiego, złożył 
pani Elżbiecie Kwaśnik Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Mie-
czysław Burek. - Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
pracował wyśmienicie. Nie było żad-
nych problemów, a z ust Wojewody 
Podkarpackiego na temat naszego 
Zespołu słyszałem tylko pozytywne 
opinie. Dziękujemy za te wszystkie 
lata – mówił podczas Sesji Rady 
Powiatu, która odbyła się 21 lipca 
br. Starosta Kolbuszowski, kierując 
swoje słowa do obecnej na posiedze-
niu pani Elżbiety Kwaśnik. 
Adresatka tych słów była nieco 
zakłopotana, ponieważ jak sama 
podkreślała, nie zrobiła niczego, co 
by wykraczało poza jej obowiązki 
i możliwości. Niemniej, przejście 
na emeryturę, które poczytuje jako 
kolejny etap w swoim życiu jest dla 
niej niełatwy. – Trudno będzie mi się 
rozstać, ponieważ Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści to takie – powiem nieskromnie 
– moje dziecko. Pamiętam chwilę, 
gdy podjęto decyzję o utworzeniu 
w naszym powiecie tej instytucji. 
Zostałam powołana na stanowisko 
Przewodniczącej i pełna obaw za-
czynałam od zera, zaopatrzona tylko 

w ustawę i rozporządzenie. Żadnych 
druków, wzorów, narzędzi czy pra-
cowników. I żadnego doświadcze-
nia z mojej strony. Zajmowałam się 
wówczas rodzinami zastępczym, 
a praca Przewodniczącego Zespołu 
była niejako dodatkowa. Zaczęło się 
żmudne poszukiwanie orzeczników, 
opracowywanie procedur, tworzenie 
odpowiednich druków, szkolenia, 
które niewiele wnosiły, praca po 10-
12 godzin, weekendy przeznaczane 
na uzupełnianie protokołów, szuka-
nie pomieszczeń, w których mogły-
by odbywać się posiedzenia składów 
orzekających, łagodzenie napięć 
pomiędzy orzecznikami i osobami 
orzekanymi [..]. Byłam jedyną osobą 
zatrudnioną w Zespole i to na 1/8 eta-
tu i nadal kompleksowo zajmowałam 
się 45 rodzinami zastępczymi.
Potem w związku ze zmianą przepi-
sów zatrudniono Sekretarza Zespołu, 
a ja dostałam cały etat w Zespole. 
[…] I w końcu rok 2003 i przenosiny 
do nowego budynku Starostwa. […] 
Spraw wprawdzie jest kilkakrotnie 
więcej niż w 1999 roku, ale ja mam 
więcej czasu na rozmowy z osoba-
mi składającymi wnioski. Czasem  
te rozmowy były ważniejsze – albo 
równie ważne – jak uzyskanie orze-
czenia. Osobom składającym wnio-
sek pozwalały na szersze spojrzenie 
na swoją sytuację, a mnie uczyły po-
kory, cierpliwości i szacunku do dru-

giego człowieka; człowieka nieszczę-
śliwego, pogrążonego w rozpaczy, 
opuszczonego. Do dziś pamiętam 
twarze osób, które u mnie szukały 
potwierdzenia, że „będzie dobrze”. 
Niestety – nie zawsze było. […] 
Nie mogę powiedzieć, że się nudzi-
łam przez te 23 lata pracy w Zespo-
le. To była fascynująca przygoda 
i ciekawy czas. Spotkałam tak wielu 
wartościowych ludzi, doznałam tak 
wiele życzliwości, zarówno ze stro-
ny moich przełożonych, jak i współ-
pracowników i spotykanych ludzi. 
Nauczyłam się cenić każdą minutę 
i cieszyć z każdej drobnej rzeczy. 
I z pokorą przyjmować wszystko, 
co niesie kolejny dzień.  Cieszę się, 
że mogłam być częścią tej historii 
i częścią tego zespołu. Wiem, że 

pozostawiam wspaniałych pracow-
ników: życzliwych, uprzejmych, 
empatycznych, bardzo kompetent-
nych, z ogromnym doświadczeniem 
i doskonale przygotowanych meryto-
rycznie. Pracowników, którzy poma-
gają ludziom na wielu płaszczyznach 
– nie tylko w sprawach dotyczących 
orzekania, ale także tych zwyczaj-
nych, życiowych.
Dziękuję tym, z którymi zetknął mnie 
los. Życzę wszystkim tu obecnym, 
by zawsze mieli satysfakcję z wyko-
nywanej pracy i odchodzili kiedyś 
z przekonaniem, że nie zmarnowali 
swojego życia – tymi słowami po-
żegnała się ze swoim stanowiskiem 
pani Elżbieta Kwaśnik podczas lip-
cowej Sesji Rady Powiatu. 

Opr. B. Żarkowska

Uroczyste pożegnanie podczas Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Fot. M. 
Niedziółka

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  
w powiecie kolbuszowskim 

390 uczniów wybrało szkoły ponadpodstawowe, znajdujące się w powiecie kolbuszowskim. Największym zainteresowaniem 
w tym roku cieszył się Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. 

Do Zespołu Szkół Technicznych 
swoje podania złożyło 174 uczniów, 
z czego 146 do technikum, a 28 do 
szkoły branżowej. Liczba chętnych 
pozwoliła na utworzenie łącznie 
sześciu oddziałów klas pierwszych, 
z czego pięć w technikum oraz jedną 
w szkole branżowej. 

LICZBA CHĘTNYCH 
Z kolei do Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Janka Bytnara w Kol-
buszowej zgłosiło się w sumie 140 

uczniów. Młodzież ta będzie się 
kształcić w czterech oddziałach klas 
pierwszych. Natomiast Zespół Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych im. 
KEN w Weryni wybrało 76 uczniów. 
Liczba chętnych pozwoli na urucho-
mienie dwóch oddziałów na pozio-
mie technikum oraz jednego w szkole 
branżowej. 

DOPŁATY DO BILETÓW 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go wspiera młodzież uczęszczającą 

do szkół średnich w naszym powie-
cie. Jedną z takich form wsparcia są 
dopłaty do biletów miesięcznych. 
Dopłaty przysługują uczniom klas 
I, II, III oraz IV, dojeżdżających do 
szkół, znajdujących się poza miej-
scem zamieszkania. Na największą 
ulgę wynoszącą 50 procent kosztów 
biletu mogą liczyć uczniowie klas 
pierwszych. Uczniom klas II, III i IV 
z kolei przysługuje zniżka w wyso-
kości 30 proc. wartości zakupionego 

biletu. Warunkiem otrzymania refun-
dacji jest okazanie przez ucznia w se-
kretariacie szkoły imiennego biletu 
miesięcznego zakupionego na dany 
miesiąc w określonym terminie. Tego 
typu dopłaty będą obowiązywać rów-
nież w nadchodzącym roku szkolnym 
2022/2023. 

Barbara Żarkowska 
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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 dnia 08.08.2022 r
AB.6740.6.3.2022

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
że w dniu 29.07.2022 r na żądanie Wójta Gminy Dzikowiec z s. w Dzi-
kowcu ul. Dworska 62, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa 
drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola”, na działkach położonych 
w Wilczej Woli (sygn. sprawy: AB.6740.6.3.2022).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (po-
łożone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią prze-
rywaną w kolorze czerwonym):
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec: 
6027, 2391/2.
II. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ Gminy Dzikowiec 
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią 
przerywaną w kolorze czerwonym):

Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec: 
6027.
*W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
II. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI,  Z KTÓ-
RYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze 
zielonym):
Obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec: 
3492/2, 6028, 2391/3, 3296/1, 3127.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania ni-
niejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez 
wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy 
Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym 
terminie złożyć swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dodatek węglowy dla gospodarstw 
domowych 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2022 r., poz. 1692), zakładającą 
wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Podstawowym warunkiem otrzy-
mania dodatku węglowego jest po-
siadanie wpisu lub zgłoszenia do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków.
Wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego składa się w terminie do dnia 
30 listopada 2022 r. 
Wnioski w formie papierowej i za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej można składać w Dzia-
le Świadczeń Rodzinnych przy ul. 
Ruczki 3, 36-100 Kolbuszowa (bu-
dynek dworca w Kolbuszowej) 
Wniosek można też wrzucić do 
skrzynki na korespondencję umiesz-
czonej przy wejściu do Ośrodka Po-
mocy Społecznej przy ul. Obrońców 
Pokoju 21a  w godzinach:
· w poniedziałek od 8.00 do 16.00
· od wtorku do piątku od 7.30 do 
15.30
Wypełniony wniosek w formie pa-

pierowej można także wysyłać za 
pomocą Urzędów Pocztowych na 
adres Urzędu Miejskiego (ul. Obroń-
ców Pokoju 21) lub M-G Ośrodka 

Pomocy Społecznej (ul. Obrońców 
Pokoju 21a, lub ul . Ruczki 3). Datą 
złożenia wniosku jest data stempla 
pocztowego.

Wzór wniosku do pobrania na stronie 
www.kolbuszowa.pl oraz na stronie 
www.mgops.kolbuszowa.pl. 

przegląd KOLBUSZOWSKINr 347 17



Montaż dystrybutorów woreczków 
jednorazowych na psie odchody

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że na terenie miasta zamontowane zostały dystrybutory woreczków jednorazowych 
na psie odchody. 

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP 
Nowa Wieś

W sobotę, 30 lipca br. podczas pikniku rodzinnego w Nowej Wsi zorganizowanego przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz Ochotniczą Straż Pożarną przekazany został bojowy wóz strażacki.

OSP w Nowej Wsi pozyskała od 
Państwowej Straży Pożarnej w Kol-
buszowej samochód ratowniczo- 
gaśniczy typu Mercedes Atego typ 
GCBA 5/32.
W uroczystym przekazaniu wozu 
strażackiego uczestniczył m.in.: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Ewa Draus Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego, Ja-
cek Nita Komendant PSP w Kolbu-
szowej, Jan Zuba Burmistrz Kolbu-

szowej, Tadeusz Serafin Komendant 
Gminny OSP, Franciszek Kutyła 
Prezes OSP Nowa Wieś, Grażyna 
Maziarz Sołtys Nowej Wsi.
Podczas pikniku nie zabrakło rów-
nież dobrej zabawy. W programie 
imprezy znalazły się pokazy koni 
huculskich, mini konkurs o lesie, 
zjeżdżalnia dla dzieci, wodzirej oraz 
grill dla każdego.

Instalacje zostały wykonane przy 
ulicach:
· Parkowa (na wysokości bulwarów)
· Jana Pawła II (obok basenu)
· J. Piłsudskiego (krzyżówka z ul. 
Krakowską/ Witosa),
· 11-go Listopada (w pobliżu bloku 
nr 13),
· Grunwaldzka (krzyżówka z ul. 
Obrońców Pokoju)

W każdym dystrybutorze znajduje 
się pakiet jednorazowych woreczków 
typu zrywka, aby pobrać woreczek 
wystarczy go pociągnąć delikatnie 
w dół.
Zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie Gminy Kolbuszowa woreczki 
z odchodami wyrzucamy do koszy 

ulicznych przeznaczonych na odpady 
zmieszane.
Zachęcamy właścicieli czworo-
nogów do korzystania z tego udo-
godnienia, co pozytywnie wpłynie 
na czystość ulic i parków miasta 
Kolbuszowa

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Jana Pępka 
W tym roku Ks. Proboszcz Jan Pępek Dziekan Dekanatu Kolbuszowa Zachód obchodzi jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. 

Uroczysta msza święta za Księdza Jubilata odbyła się w niedzielę, 21 sierpnia w kościele pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. 

W nabożeństwie uczestniczyli pa-
rafianie oraz przedstawiciele samo-
rządu gminnego i wojewódzkiego, 
którzy pogratulowali Księdzu Pro-
boszczowi świętowanego jubileuszu, 
złożyli wyrazy szacunku i wdzięcz-
ności oraz najlepsze życzenia na 
dalsze lata posługi duszpasterskiej. 
Homilię o życiu i zasługach ks. Jana 
Pępka dla parafii wygłosił Wikariusz 
Ks. Sławomir Piętowski. 
Ks. Jan Pępek święcenia kapłańskie 
przyjął 21 sierpnia 1982 r. w koście-
le Świętego Walentego w Futomie 
z rąk Ks. Bpa Stanisława Jakiela. 
W latach 1992-1994 pracował jako 

wikariusz w parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej, a od 1995r. 
sprawował opiekę nad kaplicą w rek-
toracie św. Brata Alberta w Kolbu-
szowej. W dniu 24 sierpnia 1996r. 
ks. Biskup Kazimierz Górny wydał 
dekret erygowania parafii św. Brata 
Alberta w Kolbuszowej (część miasta 
oraz Nowa Wieś i Świerczów zostały 
wydzielone z parafii pw. Wszystkich 
Świętych).
Z inicjatywy ks. Jana Pępka rozpo-
częła się budowa kościoła św. Brata 
Alberta, której poświęcenia i konse-
kracji dokonano w dniu 19 listopada 
2000 r. W kolejnych latach działalno-

ści Księdza Proboszcza przy kościele 
powstał dom parafialny oraz Dom 
Dziennej Pomocy św. Brata Alberta.  
Za pracę duszpasterską ks. Jan Pę-

pek odznaczony został przywilejem 
Expositorium Canonicale (kanonik), 
Rochettum et Mantolettum oraz Zło-
tym Krzyżem Zasługi.
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Gdy ogień był wrogiem
Osoby, które interesują się historią straży po-

żarnych, pożarami i ochroną przeciwpożarową, 
doczekały się znakomitej lektury. Jest nią książ-
ka znanego czytelnikom „Przeglądu” redaktora 
Benedykta Popka, nosząca tytuł – Gdy ogień był 
wrogiem. 100 lat działalności OSP w Mazurach, 
1922-2022. Po wzięciu jej do rąk szybko moż-
na zauważyć, że podtytuł minimalizuje zakres 
zainteresowań autora. Treść wykracza daleko 
poza wieś Mazury. Tak samo gdy chodzi o okres 
obrony przeciwpożarowej. 

Opracowanie liczy osiem rozdziałów. Na I no-
szący tytuł Obrona przed pożarami. 1569-1867, 
składają się podrozdziały: 1. Początki puszczań-
skiej wioski, 2. Pośród drewna i słomy, 3. Przyczy-
ny pożarów, 4. Ogień niszczył wszystko, 5. Głód 
i nędza pogorzelców, 6. Zapobieganie pożarom;  
Rozdział II Gminne pogotowie pożarne. 1867-
1922: 1. Pożary coraz częstsze i groźniejsze, 2. Po-
gotowie pożarne w Mazurach, 3. Pierwsze Straże 
w okolicy (początki straży ogniowych w Kolbuszo-
wej, Majdanie, Raniżowie, Sokołowie, Zielonce, 
Staniszewskiem, Stobiernej), 4. Największe pożary 
w Mazurach, 5. Potrzeba utworzenia Straży;  Roz-
dział III. Początki OSP w Drugiej RP. 1922-1939: 
1. Starania o sikawkę konną, 2. Założenie Straży 
Pożarnej, 3. Sikawka konna i remiza, 4. Reorga-
nizacja Straży, 5. Udział w gaszeniu pożarów, 6. 
Działalność w latach 30-tych;  Rozdział IV. Pod 
okupacją hitlerowską. 1939-1944: 1. Trudny czas 
dla Straży, 2. Straż okresu okupacji, 3. Rozszabro-
wanie sprzętów gaśniczych;  Rozdział V. W reżimie 
stalinowskim. 1944-1956: 1. Burzliwe przemiany 
po wyzwoleniu, 2. Wykonanie Grobu Pańskiego, 
3. Jednostka w latach 50-tych;  Rozdział VI. Roz-
wój w okresie PRL. 1956-1990: 1. Czasy rządów 
Gomółki, 2. Budowa Domu Strażaka, 3. Pamiętne 
pożary, 4. Straż w latach 80-tych;  Rozdział VII. 
Sukcesy w III Rzeczpospolitej. 1990-2021: 1. Straż 
w latach 90-tych, 2. Jubileusz 75-lecia Straży, 3. 
Straż początku XXI w., 4. Jubileusz 90-lecia Stra-
ży, 5. Osiągnięcia do lat 20-tych;  Rozdział VIII. 
W roku jubileuszowym 2022: 1. Status prawny 
jednostki, 2. Strażacy w roku 100-lecia, 3. Wypo-
sażenie ratowniczo-gaśnicze, 4. Umundurowanie 
i oporządzenie, 5. Dom Strażaka, 6. Działalność 
w roku jubileuszowym.

Dla nauczycieli, uczniów i studentów bardzo 
pomocna może okazać się obszerna baza źródło-
wa. Podana jest w przypisach dolnych i osobnej 
kilkustronicowej bibliografii.

Książka wydana jest starannie, na papierze 
kredowym, w kolorze. Posiada 366 stron, w tym 
410 fotografii. Stanowi czwartą z kolei pozycję 
w zainicjowanej przez autora kilka lat temu serii 
wydawniczej „Ziemia Mazurska”. Zapowiadane 
są kolejne.

W powiecie kolbuszowskim to pierwsza taka 
gruba i jakby nie patrzeć solidna merytorycznie 

książka o straży pożarnej. W obecnej chwili nie-
wielkie Mazury zawstydzają miejscowości gmin-
ne, jak i samą Kolbuszową. Miasto powiatowe 
nie doczekało się opracowania monografii straży. 
O czymś to świadczy.

Pozwoliłam sobie zapytać autora, jak długo 
pracował nad tym dziełem? – Zdecydowanie za 
krótko – odpowiedział. – Z samym pisaniem zeszło 
mi ponad osiem miesięcy. Ze zbieraniem materia-
łów kilka lat. Robiłem to w czasie, gdy żyli jeszcze 
ludzie urodzeni w XIX wieku. Pamiętali największe 
pożary we wsi i początki straży.

Kto pomógł panu najwięcej w pozyskaniu wie-
dzy?

- O, takich osób było bardzo dużo, dziesiątki. 
Większość z nich dawno już nie żyje. Jeśli chodzi 
o Kolbuszowiaków, to na moją szczególną wdzięcz-
ność zasłużyli dyrektor muzeum Maciej Skowroński 
oraz twórca ekspozycji pożarniczej przy Zarządzie 
Powiatowym ZOSP Wincenty Szular.

Wiem że zwracał się pan o pomoc również do 
obecnej dyrekcji muzeum - skansenu. Otrzymał 
ją pan?

- Tylko częściowo. W lutym tego roku zwracałem 
się z oficjalnym pismem w sprawie udostępnienia 
mi materiałów do książki o Straży w Mazurach 
oraz wioskach okolicznych. Jako nadawca pisma 
odpowiedzi nie otrzymałem do dnia dzisiejszego. 
Natomiast dyrektor Bardan odpowiedział w spra-
wie mojego pisma… prezesowi i naczelnikowi ma-
zurskiej OSP. Tylko dzięki protekcji wymienionych 
strażaków mogłem sfotografować mazurską sikaw-
kę konną znajdującą się w zbiorach skansenu. Ale 
już nie pozwolono mi sfotografować naczyń uży-
wanych dawniej do gaszenia pożarów, jak skopek, 
putnia, konew, czy sikawki ręczne drewniane tzw. 
szpryce. To znaczy „ze względu na nawał prac 
w skansenie” dyrektor pozwolił mi łaskawie sfoto-
grafować je dopiero w październiku. Trzy miesiące 
po planowanym wydaniu książki. Nie mogłem też 
sfotografować najstarszego sztandaru strażackiego 
w powiecie kolbuszowskim, nadanego w 1880 r. 
straży ogniowej w Kolbuszowej.

Złożył pan skargę na dyrektora Bardana?
- Tak. Złoży-

łem i będę skła-
dał jeszcze do 
wielu osób i in-
stytucji. Uwa-
żam, że takie 
potraktowanie 
historyka regio-
nalisty, propa-
gatora dziejów 
powiatu kolbu-
szowskiego jest 
skandal iczne 
i patologiczne. 
Zapachniało mi 

PRL-em w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jak 
w filmie Barei – nie dam panu płaszcza i co mi pan 
zrobisz… Uważam, że Bardan nigdy nie powinien 
zostać dyrektorem tego muzeum i jak najszybciej 
powinien przestać nim być. Mam na to wiele ar-
gumentów, które w najbliższym czasie zamierzam 
podać do wiadomości publicznej.

Chętnie panu w tym pomogę. Czy mógłby pan 
ujawnić nad jaką książką obecnie pracuje?

- Nad drugim tomem monografii wsi Mazury 
obejmującym okres galicyjski, 1772-1918. Bardzo 
ciekawy i ważny okres w dziejach wioski. Podczas 
kwerend archiwalnych odnalazłem wiele materia-
łów źródłowych, nieznanych do tej pory. Zazna-
czam jednak, że ja nie żyję z pisania. Z finansowego 
punktu widzenia dla mnie jest to strata w czystej 
postaci. Dlatego pracuję nad tym dorywczo.

Dziękujemy panu Benedyktowi za jego trud 
i oczekujemy na kolejne książki.

Agnieszka Sondej 
(Rzeszów)
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Zostań 
Wolontariuszem 

Szlachetnej Paczki 
i bądź pomocą

Lubisz stawiać czoła nowym wyzwaniom? Chcesz mądrze 
pomagać potrzebującym w Twojej okolicy? Bierzesz odpowie-
dzialność za swoje działania i ich rezultaty? Zostań wolontariu-
szem SZLACHETNEJ PACZKI!

Wolontariusz Szlachetnej Paczki przywracają godność i nadzieję, dają 
impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności. Bez wsparcia Wolon-
tariuszek i Wolontariuszy pomoc nie dotrze do tysięcy potrzebujących Rodzin 
i Dzieci. Żeby Szlachetna Paczka mogła pomagać również w naszej okolicy, 
potrzebujemy ludzi takich jak Ty.

5 RZECZY, KTÓRE ROBI WOLONTARIUSZ PACZKI!
1. Współtworzy rejon Szlachetnej PACZKI: 
działa z liderem rejonu i pozostałymi SuperW. Uczestniczy w szkoleniach, 
wdrożeniach, zjazdach i galach. W końcu #RazemNajlepiej!

2. Spotyka się z rodzinami: 
odwiedza je i poznaje ich historie. Na tej podstawie podejmuje decyzję 
o włączeniu danej rodziny do PACZKI.
3. Kontaktuje się z Darczyńcą: 
w momencie wybrania rodziny, a następnie wspiera go w przygotowaniu 
paczki.

4. Uczestniczy w finale PACZKI, czyli Weekendzie Cudów: 
przyjmuje paczki od Darczyńców i pomaga dostarczyć je do rodzin, które 
ma pod opieką. 

5. Wspiera rodzinę: 
w kolejnych miesiącach po finale jeszcze kilkakrotnie ją odwiedza, aby 
towarzyszyć jej w drodze do samodzielności.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej PACZKI. 
Bądź nadzieją i razem z nami zmieniaj kawałek świata na lepsze

Rodzinie Zmarłego
Stanisława Skowrońskiego

wyrazy głębokiego współczucia

składa:
Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

HAPPINESS IS 
A BUTTERFLY

pobawmy się w dom 
będą w nim piękne, białe okna 
i widoczne z nich 
zachody słońca 

wspólne szczęście 
namalowane najpiękniejszymi 
farbami świata 

szczęście tak ulotne 
jak zakochane w kwiatach 
motyle 

szczęście 
jest 
ulotne 

kapryśna kolej zdarzeń i przy-
padków 

Patrycja Gielarowska

CZARNA KAWA 

rozkochaj mnie  jeszcze raz
słowem 
delikatnym jak ramiona wiatru 
pokaż mi świat 
lekki zwiewny 
idealny do nauki latania 

płytki oddech naszych wspo-
mnień 
nie pomaga mi zasnąć 

duszę się resztkami spojrzeń
gorzkich jak czarna kawa 

jesteś kawą 
czerniejącym dotykiem nieba 

***
dźwięki tych ostatnich 
cierpkich jak mróz
pocałunków 

wpadają do uciekającego w ciem-
ność 
pokoju 
kołdra przesiąka naszą miłością 
do bladej znikalności … 

przestajemy być 
z dnia na dzień 
z godziny na godzinę 

czarniejemy 
jak herbata 
zostawiona na noc na stole 

robi się chłodniej 
coraz bardziej cierpnie skóra na 
dłoniach 

a my zostajemy w tej niesmacz-
nej miłości 
wyziębniętej 
stęchłej 
od nadmiaru win 
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Pytania zwolennika spiskowego wyjaśniania rzeczywistych mechanizmów władzy będą narastać!

Teoria spisku

WITOLD GADOWSKI 
Dziennikarz, pisarz, poeta

Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych, a wraz z nią Komisja Europej-
ska i Światowy Kongres Żydów

rozpoczęły słono dotowany program, 
który ma oduczyć ludzi myślenia w 
kategoriach spiskowych. Jeśli zatem 
uważasz, że Tedros G hebreyesus 
jest szefem Światowej Organizacji 
Zdrowia dzięki wspólnemu poparciu 
chińskich komunistów i Billa Gatesa, 
to... nadajesz się do resocjalizacji. 
Jeśli przy tym masz infor- macje, że 
to człowiek, który maczał palce w 
ludobójstwie przeprowadzonym w 
Etiopii i jest nałogowym komunistą, 
to nie nadajesz się do życia we współ-
czesnym świecie.

Dalej: jeżeli uważasz, że rody Roc-
kefellerów i Rothschildów mają nie-
proporcjonalne wpływy na światowe 
korporacje i finansjerę, to powinieneś 
się z tego leczyć. Nie ma żadnych 
knowań Światowego Forum Eko-
nomicznego ani dewianta Klausa 
Schwaba, nie ma dziwacznych pla-
nów Billa Gatesa i jego byłej żony 
Melindy. Nie było afery pedofil-
skiej— na najwyższych szczeblach 
władzy, z rodem Clintonów włącznie 
—sterowanej przez JefFreya Epste-
ina i Ghislaine Maxwell. Ta ostat-
nia została skazana za notoryczną 
„niewinność" i nie była powiązana 
z izraelskim Mosadem, nie brała od 
izraelskich służb żadnych pieniędzy. 

Nie ma Klubu Bilderberg— a jeśli 
już, to przecież są to tylko hobby-
styczne spotkania hodowców świato-
wego szczęścia. Światowa pandemia 
COVI D-19 wystąpiła przez natu-
ralną mutację wirusa ze zwierząt na 
ludzi i wybuchła na skutek niezacho-
wywania higieny, a Anthony Fauci i 
zespół „najlepszych ekspertów" wal-
czyli z tą pandemią tak, jak dyktuje 
nauka; byłoby znacznie lepiej, gdyby 
w tym wszystkim nie przeszkadzali 
ludzie—tacy jak Gadowski —którzy 
zadają niewygodne i niepoprawne 
politycznie pytania.

To wszystko to kanon przekonań, 
które masz wyznawać—według wy-
kładni proponowanej przez ONZ. Ta 
organizacja stała się już zresztą więk-
szą parodią niż przed wojną była Liga 
Narodów. Na jej czele niezmiennie 
stają maksymalnie skorumpowani 
urzędnicy, zwykle z krajów bied-
niejszych, którzy są wygodnymi 
figurantami dla wielkiego kapitału. 
Uwaga —tu autor znów zaczął upra-
wiać ulubione przez siebie teorie 
spiskowe, które prowadzą jedynie 
do zamętu w umysłach i psują obraz 
świata jako zgodnego wysiłku ludzi 
najlepszej woli.

Dziennikarz, pisarz, poeta

A teraz poważnie: zastanówcie się 
nad tym, co jest bliższe realnemu opi-
sowi świata. Czy można go opisać 

w kategorii harmonijnego postępu, 
któremu przeszkadzają jedynie ludzie 
złej woli wymyślający fantastyczne 
teorie istnienia ogólnoświatowych 
spisków? Czy też lepsza byłaby nar-
racja, że jednak istnieją bezczelne i 
zadufane w sobie finansowe kliki, 
które dysponują nieograniczonymi 
zasobami ukradzionymi większości 
ludzi świata i gotowe są bronić tego 
stanu przy użyciu wszelkich techno-
logicznych, gospodarczych i wojsko-
wych przewag? Który z tych opisów 
więcej wyjaśnia, rodzi lepszą metodę 
drążenia rzeczywistości?

Ci, którzy mówią, że nie istnieją 
żadne spiski, twierdzą, że nie są w 
stanie dyskutować z obserwatora-
mi, którzy je zauważają, bo wiara 
w spisek uważana jest za przypadek 
psychiatryczny i prowadzi do wie-
lu kłopotów. Oni zapętlili się już w 
takim stwierdzeniu, że nie mogą na-
wet wypowiadać zdania: „nie ma spi-
sków", gdyż zwolennicy wyjaśniania 
spisków natychmiast okrzykną, że 
wypowiadanie takiego twierdzenia 
jest właśnie przejawem udziału w 
spisku.

Przyjmijmy zatem, że nie ma spi-
sków. Jak więc wyjaśnić fakt, że 
wirus, który co prawda powoduje 
poważne schorzenia, ale nie zagraża 
ludzkości, stał się przyczyną naj-
większego w nowoczesnych dziejach 

wyłączenia światowej gospodarki i 
rozregulowania finansów? Nie ma 
spisków, więc co jest? Ludzkość 
zbiorowo zwariowała? Postanowiła 
oddać władzę w ręce tych, którzy 
odebrali jej większość światowych 
zasobów? Czy czasem nie jest tak, 
że ci, którzy zabierają innym warto-
ści, w które ludzkie życie wyposażył 
sam Pan Bóg, występują przeciwko 
Bożemu prawu naturalnemu, dzięki 
któremu zbudowaliśmy nasz świat 
takim, jakim pamiętamy go sprzed 
2019 r.? Kto tu zwariował? Kto jest 
totalitarnym zamordystą i terrory-
zuje ludzi w celu uczynienia z nich 
niewolników?!

Pytania zwolennika spiskowego 
wyjaśniania rzeczywistych mechani-
zmów władzy będą narastać! Nikt się 
nie wywinie ani od odpowiedzi, ani 
od odpowiedzialności—ludzi takich 
jak autor tego nieodpowiedzialnego 
tekstu są miliony i nie sposób ich 
wszystkich uciszyć.

Przedruk artykułu 
z tygodnika Niedziela nr 

34/21.08.2022

Strona internetowa dotycząca 
gospodarowania odpadami

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje o nowo powstałej stronie internetowej w zakresie gospodarowania odpadami:  
www.odpady.kolbuszowa.pl

Na stronie znajdziemy:
· aktualne informacje,
· harmonogramy wywozu odpadów,
· informacje o Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
· analizy stanu gospodarki odpada-
mi w gminie Kolbuszowa,
· akty prawne,
· druki do pobrania m.in. deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, wnio-

sek na zadanie usuwania odpadów 
niebezpiecznych zawierających 
azbestu. Deklarację można również 
złożyć on-line przy użyciu platformy  
e-PUAP.
· NOWOŚĆ: wyszukiwarkę odpa-
dów, która pomocna będzie w pra-
widłowym segregowaniu odpadów,
· NOWOŚĆ: formularz zgłoszenio-
wy, dzięki któremu możemy elektro-
nicznie zgłosić nasz problem.
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Rodzinie Zmarłego
Władysława Mierzejewskiego

wyrazy głębokiego współczucia

składają:
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej

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

Spotkanie ws. analizy 
hydrologicznej  

zlewni rzeki Łęg
W dniu 28.07.2022 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury 

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyło się spotkanie dyrekcji 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z po-
słem oraz samorządowcami w sprawie analizy hydrologiczno 
– hydraulicznej zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną 
zbiorników wielofunkcyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Dy-
rektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Anna Sowa, 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
a także wójtowie gmin Majdan Królewski, Dzikowiec, Grębów, Gorzyce, 
Bojanów oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
Podczas spotkania omówiono możliwości przeciwdziałania negatywnym 
skutkom powodzi i suszy obserwowanym w ostatnich latach. Analiza doty-
czyła zlewni rzeki Łęg. 
Kierując się poprawą stopnia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia po-
wodzią i suszą, które może zapewnić jedynie budowa kolejnych zbiorników 
retencyjnych z posiadaną rezerwą powodziową ustalono konieczność budowy 
zbiorników wielofunkcyjnych.
Na terenie Gminy Kolbuszowa analiza dotyczy lokalizacji zbiornika reten-
cyjnego powyżej skansenu od strony Bukowca i Domatkowa, zbiornika na 
rzece Świerczówka w Świerczowie oraz lokalnych polderów zalewowych 
w Kolbuszowej Dolnej i Kolbuszowej Górnej.
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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


