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MIESIĘCZNIK POWIATOWY
UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY 

OD 22 WRZEŚNIA 1991 R.
„...wolna prasa jest niezbędnym 
i naj sku tecz niej szym na rzędziem 

obro ny przed ty ra nią...”
 Le szek Koła kow ski 

rr OBCHODY ROCZNIC  OBCHODY ROCZNIC 
WRZEŚNIOWYCH WRZEŚNIOWYCH 
W KOLBUSZOWEJW KOLBUSZOWEJ
cd. czytaj na str. 3

rr PONAD 7 MILIONÓW  PONAD 7 MILIONÓW 
ZŁOTYCH NA ZŁOTYCH NA 
SZKOŁY!SZKOŁY!
cd. czytaj na str.13

fot. J. Skowroński
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83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę 
i Światowy Dzień Sybiraka

W sobotę, 17 września całej Polsce odbywały się obchody patriotyczno-religijne związane z 83. rocznicą agresji sowieckiej na 
Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka. 
W Kolbuszowej uroczystości upamiętniające odbyły się w kościele pw. św. 
Brata Alberta, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz 
za walczących i poległych w jej obronie. Po nabożeństwie pod pomnikiem 
św. Brata Alberta w obecności pocztów sztandarowych odmówiono modlitwę 
i złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów.
 W uroczystości wzięły udział delegacje środowisk kombatanckich, przed-

stawiciele władz samorządowych, szkół, służb mundurowych, środowisk 
politycznych, instytucji oraz mieszkańcy. Kwiaty w imieniu samorządu 
gminnego złożyli Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Wilk. W obchodach wziął również udział Jan Szadkowski 
Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Kolbuszowej. 

Obchody rocznic wrześniowych w Kolbuszowej
Mieszkańcy Kolbuszowej i okolic uroczyście uczcili 83. rocznicę bitwy o Kolbuszową oraz 83. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Obchody poświęcone walczącym i poległym w obronie ojczyzny miały miejsce w piątek, 9 września. Wspólną modlitwą 
i złożeniem kwiatów oddano hołd bohaterom walk i ofiarom hitlerowskiej okupacji. 

Uroczystości rozpoczęły się przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Kolbuszowej odegraniem hymnu państwowego. Zebra-
nych przywitała dyrektor szkoły Grażyna Pełka. Następnie uczniowie ZST 
przedstawili patriotyczny montaż słowno-muzyczny z myślą przewodnią 
„Naród, który traci pamięć umiera”. Program nawiązywał do tragicznych 
wydarzeń sprzed lat oraz obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. 
Głos zabrali również Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Józef Kardyś Starosta 
Kolbuszowski. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. 
Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z Orkiestrą Dętą Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej oraz pocztami sztandarowymi służb mun-
durowych, instytucji i szkół, przemaszerowali na cmentarz kolbuszowski. 

Modlitwę przy mogiłach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny poprowadził 
ks. Lucjan Szumierz, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty.
Ostatnim punktem uroczystości był przemarsz na kolbuszowski rynek, gdzie 
pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym i Pole-
głym za Wolność i Suwerenność Ojczyzny”. złożono biało-czerwone wiązanki 
kwiatów. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podziękował zebranym za udział w ob-
chodach. W uroczystościach uczestniczyli, m.in. przedstawiciele parlamentu 
i województwa, władze powiatu i gmin, przedstawiciele służb mundurowych, 
kombatantów, instytucji, organizacji społecznych i politycznych, szkół, har-
cerzy oraz mieszkańcy.
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Lesiockie Źmioki w ramach II Festiwalu 
Kultury Lasowiackiej 

Przez dwa dni (10 i 11 września) mieszkańcy Kolbuszowej Górnej i okolicznych miejscowości bawili się na imprezach zor-
ganizowanych w ramach podkarpackiego święta kultury Lasowiaków. Na placu przy kościele dla przybyłych uczestników przy-
gotowano występy folklorystyczne, atrakcje dla dzieci, pokazy strażackie i zabawy taneczne. Tradycyjnie można było wziąć udział 
w ziemniaczanych konkursach oraz skosztować regionalnych specjałów kulinarnych.

Drugiego dnia wydarzenia uroczysty jubileusz 
40-lecia istnienia obchodził Zespół Ludowy „Gór-
niacy”, który w ciągu czterech dekad twórczego 
i aktywnego działania stał się niezwykłą wizy-
tówką naszej gminy. Były kwiaty, podziękowania, 

a także listy gratulacyjne od przedstawicieli władzy 
oraz zaprzyjaźnionych grup i organizacji. Człon-
kom zespołu wręczone zostały odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawane 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego RP. 
Odznaki otrzymali: Chruściel Maria- założycielka 
zespołu, Czachor Elżbieta- obecna przewodnicząca 
zespołu, Micek Anna, Michałek Dorota, Nycek 
Barbara, Olszowy Eugeniusz i Tokarz Jan. 

Narodowe Czytanie z Mickiewiczem  
w roli głównej

W sobotę, 3 września w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbu-
szowej z udziałem uczniów i nauczycieli szkół, przedstawicieli samorządu i kultury oraz mieszkańców odbyła się 11. edycja ogólno-
polskiej akcji „Narodowe Czytanie”.

W tym roku lekturą przewodnią akcji był zbiór 
poezji Adama Mickiewicza „Ballady i Romanse”. 
Kolbuszowska Biblioteka do wspólnego czytania 
utworów naszego wieszcza narodowego zaprosiła 

uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Kolbu-
szowej oraz uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej i Zespołu Szkół Agrotechniczno-

-Ekonomicznych w Weryni, a także członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki z Kolbuszowej. 

fot. MiPBP w Kolbuszowej 
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CICHE WERSY
uwiędłam
przez krainę przypadków
czarne znamię
gorzkiego wiatru
i jak ten wiatr mnie porywa,
jak błaga bym go chciała
a ja nie chcę
marzę o beztroskiej pogodzie
tej z sierpniową nocą
i wiosennym dreszczem
chcę się unosić
nie spadać
nie lecieć mimo braku sił
pragnę się w ciche wersy składać
być
Patrycja Gielarowska - Ród

Lucyna Kwaśnik

SZEPT SZCZĘŚCIA
Usłyszeć bym chciała
tak blisko bliziutko

do ucha szept szczęścia
spadającego płatkami

róży cichutko
- Czy można szczęście wykrzyczeć?

Usłyszeć bym chciała
w noc późną

czy słonecznym dniem
opowieść o życiu szczęśliwym

co nie zakwitło kolczastym 
urojeniem

-Czym jesteś szczęście? 
Złudzeniem?

Usłyszeć bym chciała
śmiech szczery od szczęścia 

nie echo wyjącego z bólu serca
Kim jesteś szczęście? Brzęczeniem?

ODSZEDŁEŚ
Odszedłeś dzisiaj nagle

bez pożegnania i całuska
choć była wiosna

bociany przyleciały
i o miłości klekotały

Odszedłeś chociaż w radiu
śpiewał Phil Collins

że rozstania są niełatwe
i po nich serce boli

Odszedłeś w siną dał
tak jak odchodzi się z pastwiska

wziąłeś walizkę neseser
audi motor i tygryska

 
Tylko mnie nie zabrałeś

wiem na pewno zapomniałeś. 

Być szczęśliwym – czyli jak 
pobudzić hormony szczęścia

Czym jest szczęście? Czy można je opisać, określić? Szczęście to stan emocjonal-
ny, uczucie radości, satysfakcji, spełnienia. 
Dążymy do szczęścia często jest to droga żmudna 
i bezcelu. Ale tak
naprawdę, sami możemy je sobie namalować. 
W życiu codziennym powinniśmy znaleźć miej-
sce na
przyjemności, pozytywne emocje, spełnienie i sa-
tysfakcję. Nawet szarą rzeczywistość można
pokolorować. Banalne? Być może. Ale skuteczne.
Nastrojem człowieka w wielu przypadkach żądzą 
hormony, istnieją takie, które powinniśmy
regularnie pobudzać do pracy. Cztery hormony 
szczęścia to: dopamina, oksytocyna, serotonina 
oraz
endorfina. Aby pobudzić hormon dopaminę warto 
się wysypiać, świętować małe sukcesy, spędzać
czas na słońcu, kończyć rozpoczęte zadania. Jest 
to tzw. hormon nagrody. Oksytocyna natomiast
jest hormonem miłości, aby pobudzić jej działanie 
w organizmie warto sięgnąć po takie rozwiązania
jak: czas spędzony z bliskimi, ze zwierzętami, 
uprzejmość względem innych ludzi oraz doce-
nianie

innych. Takie działania to gwarancja szczęścia… 
Istnieje również hormon, który pomaga
ustabilizować nastrój, nazywa się on serotonina. 
Jak wzmocnić jej obecność w organizmie? Weź do
ręki ulubioną książkę, oddaj się swojej pasji, za-
dbaj o zbilansowane i zdrowe posiłki, pamiętaj o
aktywności fizycznej, która sprawia ci przyjem-
ność. Zostało nam porozmawiać o endorfinie, jest 
to
tzw. lek przeciwbólowy. Aby pobudzić endorfiny 
w swoim organizmie sięgnij po rzeczy, czynności,
które sprawią ci przyjemność: intensywny trening, 
przepyszne jedzenie, dobre komedie wywołujące
śmiech, pozytywne relacje z innymi albo taniec!
Każdy jest inny, każdy wymaga innych działań, 
ale każdy powoduje szczęście, pobudza pozytywne
emocje i zmienia barwy codzienności. Warto o nie 
zadbać i nie zapominać. Dzięki tym hormonom
możemy być szczęśliwi. Warto pamiętać o ich 
obecności.

Patrycja Gielarowska-Ród
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KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY 
NA FINISZU W KOLBUSZOWEJ

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej otrzymał grant w wysokości 159 600 zł. na zakup nowoczesnego sprzętu i szkolenia. Pro-
jekt “Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej” znalazł się na 57 miejscu w gronie 
200 zakwalifikowanych przez Narodowe Centrum Kultury wniosków z całego kraju spośród aż ponad 1200 złożonych ofert. 

Realizacja zadania trwała od jesieni 
2021 r. i pierwotnie zakładała jego 
zakończenie do czerwca 2022 r. 
W obliczu sytuacji, która powstała 
w lutym br., czyli wybuchu wojny 
w Ukrainie, zmuszeni byliśmy do 
korekty pierwotnego planu i anek-
sowania umowy z NCK. Pozwoliło 
to wydłużyć procedowanie do końca 
sierpnia 2022 r.
Celem programu Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury było wyposażenie 
beneficjentów w kompetencje i umie-
jętności niezbędne do prowadzenia 
edukacji kulturalnej oraz animowania 
działań kulturalnych poprzez kom-
pleksowe szkolenia i doposażenie 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań online lub w sposób cyfrowy. 
Realizacja programu jest elementem 
rządowych działań wspierających 
instytucje kultury w związku z pan-
demią COVID-19.
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
już na etapie konstruowania wniosku 
do programu Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury zaplanował m.in. 
zakup nagłośnienia, sprzętu do trans-
misji internetowych, akcesoriów dla 
niedosłyszących, oprogramowania 
i licencji. Szczególne, bardzo ważne 
w ramach zadania, było zaplanowa-
nie szkoleń dla pracowników z zakre-
su wykorzystania i obsługi nowych 
technologii, przestrzegania zasad 
konkurencyjności, budowy publicz-
ności, budowania marki instytucji 
czy działań promocyjnych w Inter-
necie i mediach społecznościowych. 
Po wyłonieniu wykonawcy, dostaw 
sprzętu, usług montażowych i szko-
leniowych znaleźliśmy się na finiszu 
zadania Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury. Jego efekty będą się prze-
kładać na realizowane przez Miej-

ski Dom Kultury w Kolbuszowej 
działania statutowe w ciągu wielu 
następnych lat. Ze strony Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej oso-
bami odpowiedzialnymi za realizację 
całości zadania byli dyrektor Wie-
sław Sitko oraz Stanisław Długosz 
jako koordynator.
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
pragnie podziękować Panu Posło-
wi Zbigniewowi Chmielowcowi za 
pomoc i motywację do uczestnictwa 
w zadaniu. To dzięki inspiracji Pana 
Posła, który z odpowiednim wyprze-
dzeniem zasugerował wzięcie udzia-
łu w programie Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury mieliśmy niezbędny 
czas na stworzenie „katalogu nie-
zbędnych potrzeb”, a następnie kon-
cepcji działań przy konstruowaniu 
wniosku konkursowego. Dziękujemy 
Panu Burmistrzowi Janowi Zubie za 
pomoc przy konstruowaniu budżetu 
zadania, w którym z pieniędzy Gmi-

ny Kolbuszowa znalazły się środki na 
podatek VAT. Nieoceniona była też 
przychylność włodarza Kolbuszowej 
okazana w trakcie prac dotyczących 
procedury zamówień publicznych. 
Dzięki Pani Monice Fryzeł, specja-
listce Urzędu Miejskiego do spraw 
zamówień publicznych, udało się 
przeprowadzić całą procedurę i wy-
łonić wykonawcę dostaw sprzętu, 
jego montażu i przeszkolenia kadry 
Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej. Dziękujemy również Wy-
konawcy, czyli firmie Framesound 
Production za wzorowe wywiązanie 
się z umowy. 
Projekt Konwersja cyfrowa domów 
kultury sfinansowany został ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne rozwią-
zania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
III Osi Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Operatorem Programu jest Narodowe 
Centrum Kultury. 
Pragniemy wyrazić wielką wdzięcz-
ność za wyjście naprzeciw oczeki-
waniom ze strony instytucji kultu-
ry w kraju dla Panów prof. Piotra 
Glińskiego jako Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz dy-
rektora Narodowego Centrum Kul-
tury – prof. Rafała Wiśniewskiego 
za ogłoszenie programu Konwersja 
Cyfrowa Domów Kultury.
Podczas realizacji projektu, opie-
kunką Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej z ramienia Naro-
dowego Centrum Kultury była Pani 
Eliza Czech, a obowiązkowe szko-
lenia stacjonarne poprowadziła Pani 
Karolina Suska. Całej kadrze Naro-
dowego Centrum Kultury serdecz-
nie dziękujemy za wszelką pomoc, 
przychylność i cierpliwość okazaną 
w trakcie realizacji projektu Konwer-
sja Cyfrowa Domów Kultury.
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Wernisaż wystawy Krystyny Bileńki 
W dniu 10 września br. w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbu-

szowej odbył się wernisaż wystawy Krystyny Bileńki pn. „Natura i kolor”. 

Wystawie zorganizowanej z okazji 
35-lecia pracy twórczej artystki, to-
warzyszyła prezentacja wierszy Jani-
ny Agnieszki Rut oraz koncert barda 
Władysława Serafina.
Wystawa jest dostępna dla zwie-
dzających do 30 października 2022 
r. w godzinach pracy oddziału bi-

blioteki przy ul. Piekarskiej 17 
w Kolbuszowej. 
Krystyna Bileńki pochodzi z Rzeszo-
wa, jest absolwentką Wydziału Prawa 
i Administracji Filii UMCS w Rze-
szowie. Od 2008 r. jest członkiem 
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 
a od 2014 r. członkiem Związku Pol-

skich Artystów Malarzy i Grafików 
Oddział w Rzeszowie. Należy także 
do Stowarzyszenia Silesia TAK-ART 
w Tychach. W latach 2005-2017 była 
założycielem i prezesem Podkar-
packiego Oddziału Stowarzyszenia 
Marynistów Polskich w Rzeszowie. 
W swojej twórczości inspiruje się 

naturą. Stosuje różne techniki: ma-
larstwo olejne, suchy pastel, rysunek 
tuszem, malowanie na jedwabiu. Od 
wielu lat przekazuje swoje prace na 
aukcje charytatywne dla chorych 
dzieci, bezdomnych i innych potrze-
bujących.

fot. MiPBP w Kolbuszowej

Setne urodziny Pani Heleny 
W dniu 5 września do grona stulatków w Gminie Kolbuszowa dołączyła Pani Helena Wróbel. Jubilatka świętowała swoje setne 

urodziny w otoczeniu rodziny oraz pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej, w którym przebywa od dwóch lat.

Stulatkę odwiedzili Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba oraz Kierownik 
USC Ewa Gul-Czachor. W imieniu 
własnym oraz mieszkańców złożyli 
Jubilatce serdeczne gratulacje i ży-
czenia oraz wręczyli list gratulacyjny, 
bukiet kwiatów, książki i pamiętnik.
Pani Helena urodziła się 5 września 
1922 r. w Świerczowie. W wieku 23 
lat wyszła za mąż. Przez lata zaj-
mowała się prowadzeniem domu, 
wychowywaniem dzieci i pracą na 

roli. W swoich opowieściach wspo-
mina ciężkie czasy wojny, przymu-
sowy wywóz do Niemiec i sytuacje, 
w których cudem uniknęła śmierci. 
Nie raz przeżywała trudne chwile 
i być może z tych przeciwności losu 
i trudnych doświadczeń czerpie siłę, 
ponieważ jak na swój wiek czuje 
się bardzo dobrze. Jak sama mówi 
nie zna najskuteczniejszej recepty 
na długowieczność, wiele zależy od 
szczęścia i okoliczności losu. 

Jubilatka cieszy się zarówno dobrą 
kondycją fizyczną, jak i psychiczną. 
Cały czas jest aktywna, czyta dużo 
książek, ogląda telewizję i słucha 
muzyki. Jedną z jej ulubionych pio-
senek jest „Wala Twist” polskiego 
zespołu wokalnego Filipinki. Niemal 
codziennie prowadzi swoje pamiętni-
ki, w których zapisuje wspomnienia 
dawnych lat oraz to, co obecnie się 
wokół niej dzieje. W stosunku do 
ludzi jest otwarta i pozytywnie na-

stawiona. Doczekała się 2 córek, 5 
wnuków, 7 prawnuków oraz 2 pra-
prawnuków. 
Pani Helena podczas spotkania 
podkreślała, że jej celem jest dożyć 
jeszcze 5 lat, my natomiast życzymy 
kolejnych stu w dobrym zdrowiu, 
szczęściu i z takim optymizmem jak 
dotychczas! 
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Przekazanie wozu strażackiego  
do Starego Sambora 

W obecności Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej, Jacka Nity Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusza Serafina Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej, Franciszka Kutyły 
prezesa oraz druhów OSP Nowa Wieś do bazy przerzutowej wozów strażackich i sprzętu ratowniczego dla Ukrainy przekazany został 
samochód strażacki z jednostki OSP w Nowej Wsi. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 
rozstrzygnięte 

W niedzielne popołudnie, 4 września na stadionie w Przedborzu przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarni-
cze dla jednostek OSP z terenu Gminy Kolbuszowa. 

Po przejściu odpowiedniej procedury, 
do strażaków z partnerskiego miasta 
Stary Sambor pojechał strażacki wóz 
bojowy STAR 244 ze zbiornikiem 
2500 litrów z autopompą, wyposa-
żony w agregat prądotwórczy, piłę 
spalinową oraz armaturę strażacką 
zapewniającą gotowość do akcji ra-
towniczej wraz z 9 kompletami kom-
binezonów specjalnych.

Dziękujemy Panu Posłowi Zbignie-
wowi Chmielowcowi oraz włoda-
rzom gmin powiatu kolbuszowskie-
go za włączenie się w doposażenie 
samochodu w sprzęt ratowniczo – 
gaśniczy.
Całą procedurę organizacji i przeka-
zania wyposażenia strażackiego ko-
ordynowała i nadzorowała Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Udział w rozgrywkach wzięło 11 dru-
żyn męskich, 1 drużyna kobieca oraz 
1 drużyna młodzieżowa. Zmagania 
rozpoczęto od sztafety pożarniczej 
z przeszkodami, a następnie rozegra-
no ćwiczenie bojowe. Nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju czuwała 
komisja powołana przez Komendanta 

Powiatowego PSP w Kolbuszowej, 
która brała pod uwagę czas i technikę 
wykonywanych zadań. Druhom kibi-
cowały rodziny oraz licznie przybyli 
mieszkańcy. 
Zawody zwyciężyła jednostka OSP 
z Kupna, drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Kolbuszowej Górnej, a trzecie 

wywalczyła jednostka z Weryni. Ko-
lejne miejsca zajęły: Zarębki, Kolbu-
szowa Dolna, Świerczów, Widełka, 
Przedbórz, Domatków, Bukowiec 
i Poręby Kupieńskie. Ponadto uho-
norowana została kobieca drużyna 
pożarnicza z Kupna oraz młodzie-
żowa drużyna z Widełki. 

Wszystkie startujące drużyny otrzy-
mały okolicznościowe dyplomy, a do 
zwycięzców powędrowały puchary 
i nagrody, które wręczyli Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Wilk oraz Gminny Komendant OSP 
Tadeusz Serafin.

fot. OSP Kupno 
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Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2022/2023

W dniu 1 września br. dzieci i młodzież po dwóch miesią-
cach wakacyjnej przerwy powrócili do placówek oświatowych, 
aby rozpocząć nowy rok szkolny 2022/2023. W szkołach i przed-
szkolach Gminy Kolbuszowa odbyły się uroczyste apele z udzia-
łem uczniów, przedszkolaków, rodziców, dyrekcji oraz grona 
pedagogicznego. 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba w dniu wczorajszym wziął udział w uro-
czystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Kolbuszowej. Placówka od tego roku rozpoczęła swoją działalność, którą 
prowadzi w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. 

fot. SMS w Kolbuszowej

Place zabaw i siłownie plenerowe  
w sołectwach 

Do końca września br. w czterech sołectwach Gminy Kolbuszowa zbudowane zostaną nowe miejsca rekreacji. Inwestycje 
realizowane są przez stowarzyszenia i OSP działające w Weryni, Porębach Kupieńskich, Przedborzu i Kupnie, które na swoje ini-
cjatywy pozyskały dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

WERYNIA
W miejscowości Werynia w pobliżu 
boiska szkoły podstawowej powsta-
nie:
•	 siłownia plenerowa (prasa ręczna, 
orbitrek, motyl A, wioślarz, drabinka 
prosta, drążek prosty, drążek strażac-
ki, drążek łamany),
•	 altana o wymiarach 4x4 m z utwar-
dzeniem terenu,
•	 zestaw zabawowy,
•	 sześciokąt ćwiczebny.
Ponadto wykonane zostanie ogrodze-
nie oraz pojawi się stół piknikowy 
z ławkami i kosze na śmieci. 
Koszt zadania: 119 000 zł
Dofinansowanie PROW: 93 278 zł
Beneficjent środków: Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Werynia

PORĘBY KUPIEŃSKIE
W miejscowości Poręby Kupień-
skie w pobliżu sceny plenerowej 
powstanie:
•	 siłownia plenerowa (wahadło, 
biegacz, twister, orbitrek, narciarz, 
wioślarz),
•	 sześciokąt ćwiczebny,
•	 zestaw zabawowy,
•	 karuzela tarczowa,
•	 sprężynowiec. 
Wykonane zostaną również ogrodze-

nie i zamontowane ławki, kosze na 
śmieci oraz stojak rowerowy. 
Koszt zadania: 142 000 zł
Dofinansowanie PROW: 142 000 zł
Beneficjent środków: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Porębach Kupień-
skich 

PRZEDBÓRZ
W miejscowości Przedbórz na placu 
w pobliżu OSP powstanie:
•	 siłownia plenerowa (wahadło, 
biegacz, twister, orbitrek, narciarz, 
wioślarz),
•	 sześciokąt ćwiczebny,
•	 zestaw zabawowy,
•	 huśtawka bocianie gniazdo.
Ponadto wykonane zostanie utwar-
dzenie terenu z kostki betonowej oraz 
jego ogrodzenie. Pojawią się też ław-
ki, kosze na śmieci i stojak na rowery. 
Koszt zadania: 119 104,59 zł
Dofinansowanie PROW: 110 998 zł
Beneficjent środków: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przedborzu

KUPNO
W miejscowości Kupno na placu 
szkolnym powstanie:
•	 siłownia plenerowa (wahadło, 
biegacz, twister, orbitrek, narciarz, 
wioślarz),
•	 sześciokąt ćwiczebny,

•	 zestaw zabawowy,
•	 huśtawka wagowa, huśtawka bo-
cianie gniazdo i huśtawka podwójna,
•	 karuzela tarczowa;
•	 sprężynowiec i sprężynowiec po-
dwójny. 
Tutaj również wykonane zostanie 

ogrodzenie i zamontowane będą ław-
ki, kosze na śmieci i stojak na rowery. 
Koszt zadania: 116 214 zł
Dofinansowanie PROW: 111 957 zł
Beneficjent środków: Stowarzysze-
nie „Lolek” w Kupnie 
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Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej informuje o wdrożeniu w e-Urzędzie Skarbowym www.podatki.gov.pl/e-urzad-

-skarbowy nowej usługi automatycznego wydawania zaświadczeń:

Pomoc dla walczącej Ukrainy
W dniach 14-15 września przedstawiciele Gminy Kolbuszowa, w odpowiedzi na prośbę ks. Proboszcza Ryszarda Dziuby, spra-

wującego posługę kapłańską od 25 lat w miejscowości Romanów w Ukrainie, zawieźli pomoc humanitarną, na którą składały się 
art. żywnościowe, higieniczne i środki czystości. Z otwartym sercem i wdzięcznością zostali przyjęci przez miejscową społeczność.

Pragniemy podziękować wszystkim 
tym, którzy bezinteresownie i ze 
zrozumieniem potrzeb angażują się 
w zbiórkę i dostarczenie pomocy 
w postaci najpotrzebniejszych arty-
kułów. Słowa uznania kierujemy do 
firmy „Orzech” i firmy „Delta” oraz 
innych darczyńców, dzięki którym 
pomagamy naszym sąsiadom.

Wojna wciąż trwa, a społeczność 
Ukrainy potrzebuje naszego wspar-
cia w wielu dziedzinach, dlatego 
zachęcamy do włączenia się w ko-
lejne zbiórki organizowane na tere-
nie Gminy Kolbuszowa.

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków - informacja

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że rozpoczyna cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego i Straży Miejskiej przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. 
Podczas wykonywanych czynności 
właściciele nieruchomości wezwani 
zostaną o okazanie umowy z przed-
siębiorcą oraz okazanie dowodów 
potwierdzających uiszczanie opłat za 
tę usługę (rachunki, faktury vat). Na-
leży pamiętać, że posiadane rachunki 
muszą potwierdzać regularność wy-
wozu ścieków.
W przypadku posiadania przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, należy 
pamiętać o obowiązku pozbywania 
się osadów ściekowych (zgodnie 
z instrukcją eksploatacji przydomo-
wej oczyszczalni ścieków), co musi 
zostać również odpowiednio udoku-
mentowane, tj. poprzez podpisanie 
umowy na wywóz osadów ścieko-
wych oraz posiadanie dowodów uisz-
czania opłaty za ww. usługę.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach, wła-
ściciele nieruchomości, którzy 
nie mają podpisanych umów na 
opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków powinni 
uczynić to niezwłocznie. 
Ponadto, zgodnie z miejscowym 
Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kol-
buszowa, właściciele nieruchomo-
ści zobowiązani są do pozbywania 
się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systema-
tyczny, nie dopuszczając do prze-
pełnienia zbiorników bezodpływo-
wych. Częstotliwość pozbywania 
się nieczystości ciekłych winna być 
dostosowana do indywidualnego 
zużycia wody, jednak nie rzadsza 
niż raz na kwartał. 

Kto nie wykonuje wyżej wymienio-
nych obowiązków − podlega karze 
grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach).
Usługę wywozu ścieków mogą wy-
konywać jedynie przedsiębiorcy po-
siadający zezwolenie na prowadzenie 

o dochodach (ZAS-DF),
o niezaleganiu w podatkach (ZA-
S-W).

Zaświadczenia takie są wydawanie 
„od ręki” (podatnik otrzymuje je 
na swoje konto w formie elektro-
nicznej i jest ono uznawane przez 
wszystkie instytucje) i bez opłaty 
skarbowej (w formie dotychcza-
sowej 21 zł)

Ponadto poprzez e-Urząd można 
załatwić następujące sprawy:

zaświadczenie o wysokości dochodu 
i składkach (ZAS-DFU)
Zgłoszenie ZAP-3.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
Czynny żal,
Zawiadomienie ZAW-NR.
Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub 
zwrotu podatku na poczet innych zo-
bowiązań,

Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, 
Pełnomocnictwo UPL-1.

Zachęcamy do załatwienia spraw 
drogą elektroniczną bez koniecz-
ności wizyty w US (wcześniejszej 
rejestracji z tym związanej), czeka-
nia i wnoszenia opłaty skarbowej. 

działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych wyda-
ne przez Burmistrza Kolbuszowej. 
Wykaz przedsiębiorców na stronie 
internetowej www.odpady.kolbu-
szowa.pl. 
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Święto plonów w Gminie Kolbuszowa
Dziękując za tegoroczne plony mieszkańcy, rolnicy oraz władze samorządowe uczestniczyli w niedzielę, 28 sierpnia w Do-

żynkach Gminy Kolbuszowa. W tym roku święto plonów odbyło się na terenie skansenu oraz stadionu miejskiego w Kolbuszowej. 
Funkcję starostów dożynkowych pełnili Monika Fryzeł i Norbert Tylutki. 
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła 
msza święta dziękczynna w inten-
cji rolników i producentów żywno-
ści, która miała miejsce w kościele 
pw. św. Marka w skansenie. Mszę 
świętą odprawili ks. Marek Prajsnar 
proboszcz parafii w Zarębkach, ks. 
dziekan Jan Pępek proboszcz parafii 
pw. św. Brata Alberta, ks. dziekan 
Lucjan Szumierz proboszcz parafii 
pw. Wszystkich Świętych, ks. Kazi-
mierz Osak proboszcz parafii w Kup-
nie oraz ks. Jarosław Depczyński 
proboszcz parafii w Weryni. Podczas 
nabożeństwa poświęcono chleby oraz 
wieńce dożynkowe.
Po nabożeństwie uczestnicy doży-
nek udali się na stadion miejski, 
gdzie miały miejsce dalsze uroczy-
stości. Przybyłych gości przywitał 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. 
Następnie starostowie dożynek zgod-
nie z tradycją przekazali władzom 
chleb z tegorocznych zbiorów. Bo-
chenki otrzymali: Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Wicemar-
szałek Województwa Podkarpac-
kiego Ewa Draus, Zastępca Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Rzeszowie Bogusław 
Kida, ks. dziekan Lucjan Szumierz 
i ks. proboszcz Marek Prajsnar, Sta-
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Zastępca Burmistrza Marek Gil, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej Krzysztof Wilk, Se-
kretarz Kolbuszowej Krzysztof Ma-
tejek, Skarbnik Kolbuszowej Jacek 
Mroczek, Dyrektor Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bar-
dan, prof. dr hab Marek Koziorowski 
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Kolbuszowa oraz Pan Marcin Luc 
Wielki Marszałek tegorocznej Parady 
Pułaskiego organizowanej na Piątej 
Alei w Nowym Jorku. 
Kolejnym punktem programu była 
prezentacja i ośpiewanie wieńców 
dożynkowych wykonanych przez 
poszczególne sołectwa gminy. Na 
scenie wystąpił Kazimierz Marcinek 
z kapelą i zespół Widelanie, a wie-
czorem do wspólnej zabawy tanecz-
nej zaprosił zespół Kalejdoskop oraz 
Dj Disco Duck. 
Ponadto podczas dożynek zorganizo-
wany został I etap konkursu kulinar-
nego „Bitwa Regionów”, w którym 

wzięło udział 15 Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu powiatu kolbuszow-
skiego. Panie przygotowały trady-
cyjne dania, charakterystyczne dla 
naszego regionu. Komisja konkur-
sowa najlepiej oceniła kapustę ziem-
niaczaną z grochem wykonaną przez 
KGW Hucina. Drugie miejsce zajęło 
KGW w Niwiskach za przygotowa-
nie barszczu grzybowego na zakwa-
sie, a trzecie miejsce Panie z KGW 

Raniżów za kapustę - parzybrodę. 
Z Gminy Kolbuszowa udział w elimi-
nacjach wzięły koła z: Domatkowa, 
Kolbuszowej Górnej, Nowej Wsi, 
Świerczowa, Weryni, Widełki oraz 
Zarębek. Organizatorem konkursu 
był byli Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu 
ARiMR oraz KRUS przy współpracy 
z Gminą Kolbuszowa. 
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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

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
w Kolbuszowej Dolnej

Postępują prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, które rozpo-
częły się w marcu br. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Obecnie wykonywany jest drugi 
ciąg technologiczny, a zakończenie 
jego budowy zaplanowane jest na 
koniec listopada br. Powstają nowe 
obiekty: reaktor biologiczny, osad-
niki wtórne, kontenerowa stacja 
zlewna, budynek mikrosita, komora 
tlenowej stabilizacji osadu oraz stacja 
pix. W następnym etapie realizacji 
inwestycji wykonawca przystąpi do 
modernizacji już istniejącego ciągu 
technologicznego. Przebudowane 
i wyremontowane zostaną budynki 
techniczne oraz zagospodarowany 
będzie teren oczyszczalni.
To znaczące przedsięwzięcie dla 
Gminy Kolbuszowa, które dostosuje 
istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia 

większej ilości ścieków komunal-
nych. Zwiększy przepustowość 
ścieków z 3600 m3/d do 5500 
m3/d, co pozwoli na wydajniejszą 
pracę. Modernizacja poza korzy-

ściami ekologicznymi pozwoli również 
na dalszą rozbudowę sieci kanalizacji.
Koszt przedsięwzięcia to kwota prawie 
24 mln zł, z czego ok. 10 mln zł pocho-
dzi z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
Planowany termin zakończenia prac: 
koniec sierpnia 2023 r.

Zmodernizowano pomieszczenia 
w SP nr 2 w Kolbuszowej

Podczas wakacji w najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej prze-
prowadzone zostały prace polegające na modernizacji pomieszczeń. Roboty budowlane obejmowały 
sześć sal lekcyjnych, pokój sprzątaczek, gabinet medycyny szkolnej oraz częściowo przylegający do 
nich korytarz.
W ramach modernizacji wykonane 
zostały roboty wykończeniowe, in-
stalacje centralnego ogrzewania oraz 
instalacje elektryczne. We wszyst-
kich salach lekcyjnych wymieniono 
drzwi, grzejniki żeliwne na grzejniki 
dwupłytowe, wymieniono zniszczo-
ne posadzki, wyremontowano ściany 
i sufity. Ponadto w jednej z sal lek-
cyjnych wymienione zostały okna. 
Konieczne było również przedłuże-
nie pionu centralnego ogrzewania 
z gabinetu medycyny szkolnej do 
pokoju sprzątaczek- w obu pomiesz-
czeniach zamontowane zostały nowe 

grzejniki. Przebudowano instalacje 
elektryczne i zamontowano oprawy 
oświetleniowe LED na sufitach.
Wykonawcą inwestycji jest firma 

Krisbud z Domatkowa, a wartość prze-
prowadzonych prac wyniosła ok. 280 
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

Ponad 7 milionów złotych na szkoły!
Rozpoczęły się prace związane modernizacją obiektów szkolnych, zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski. Kosztować one będą 7 195 500 zł. 

Inwestycja ta prowadzona jest w ra-
mach funduszy pozyskanych z Pro-
gramu POLSKI ŁAD. Z tego źródła 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go otrzymał 6 412 500 zł. Brakująca 
kwota pochodzić będzie ze środków 
własnych Powiatu. 

W SZKOŁACH 
W ramach tego zadania prace mo-
dernizacyjne odbywać się będą w: 
Liceum Ogólnokształcącym w Kol-
buszowej, Centrum Kształcenia Za-
wodowego, Zespole Szkół Technicz-
nych w Kolbuszowej oraz Zespole 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych w Weryni. 

W SKRÓCIE, W LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W KOLBUSZOWEJ, PLANUJE 
SIĘ:

- wykonanie: parkingów wraz z jezd-

nią manewrową, odwodnieniem, 
oświetleniem i monitoringiem, 
a także remont istniejącego chodnika, 
zlokalizowanego bezpośrednio przy 
hali sportowej, wymianę ogrodzenia, 
budowę brakującego odcinka chod-
nika oraz wykonanie dwóch insta-
lacji fotowoltaicznych na budynku 
strzelnicy.
- modernizację sali gimnastycznej, 
w której wymieniona zostanie cała 
witryna okienna. Zamontowane zo-
staną także nowe drzwi prowadzące 
do pomieszczenia oraz wymieniona 
instalacja wentylacyjna, centralnego 
ogrzewania oraz elektryczna. Po za-
kończeniu tych prac planowane są 
roboty naprawcze tj. szpachlowanie 
i malowanie ścian.
Z kolei w części socjalnej, obejmują-
cej szatnie, sanitariaty oraz pomiesz-
czenia dydaktyczne prowadzone 

będą prace polegające na wymianie: 
instalacji centralnego ogrzewania 
i wentylacji, oświetlenia na energo-
oszczędne, instalacji wod.-kan. oraz 
elektrycznej. Na koniec zaplanowano 
roboty naprawcze tj. szpachlowanie 
i malowanie ścian.

W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

W KOLBUSZOWEJ 
PLANOWANA JEST:

- przebudowa ogrodzenia oraz mon-
taż instalacji fotowoltaicznych 

W ZESPOLE SZKÓŁ 
AGROTECHNICZNO-
EKONOMICZNYCH 

W WERYNI NATOMIAST 
WYKONANA ZOSTANIE: 

- przebudowa istniejącego chodnika 
wraz z alejkami oraz odwodnienia. 
Powstanie nowa instalacja oświetle-

nia parkowego oraz instalacja foto-
woltaiczna. Zadanie obejmie również 
budowę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych do budynku szkoły wraz 
z przebudową wejścia i pomieszczeń 
przyległych, w tym remont łazienki 
dla osób niepełnosprawnych, a także 
wymianę istniejącego ogrodzenia.
Prace remontowe prowadzone będę 
również w sali gimnastycznej, za-
pleczu sportowym oraz pomieszcze-
niach sportowych w piwnicy (szatnie 
siłownie, sale ćwiczeń, sanitariaty 
itp.). 

Z KOLEI W ZESPOLE 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W KOLBUSZOWEJ 
PROWADZONE BĘDĄ 

PRACE POLEGAJĄCE NA: 
- przebudowie utwardzenia placu 
oraz wymianie ogrodzenia. 

Barbara Żarkowska 

Prace modernizacyjne w Weryni Rozpoczęte prace przy Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w We-
ryni. Fot. B. Żarkowska 
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Obchody 83. rocznicy agresji sowieckiej na 
Polskę i Światowy Dzień Sybiraka

W sobotę (17 września), odbyły się uroczystości, upamiętniające 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Tego dnia obcho-
dzony był także Światowy Dzień Sybiraka.
Celem Światowego Dnia Sybiraka 
jest upamiętnienie wszystkich osób, 
które wskutek realizacji paktu Hi-
tler-Stalin zostały zesłane w głąb 
Związku Sowieckiego. Wielu de-
portowanych rodaków już nigdy nie 
powróciło do ojczyzny.

Podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt 
dla wojny, jak bywa określane poro-
zumienie między III Rzeszą a Związ-
kiem Sowieckim, umożliwił Hitlero-
wi szybki atak na Polskę. Kolejna, 
tragiczna odsłona jego realizacji 
nastąpiła 17 września 1939 r., gdy 
Armia Czerwona przekroczyła gra-
nice Rzeczpospolitej i zajęła ponad 
połowę jej terytorium. Miliony Po-
laków znalazły się w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie.
Obok terroru i wszechobecnej pro-
pagandy deportacje stały się jednym 
z najgroźniejszych sowieckich narzę-
dzi w walce z polskością. Masowe 
wysiedlenia nastąpiły w latach 1940–
1941. Pierwsza z ogromnych depor-

tacji rozpoczęła się 10 lutego 1940 r. 
i objęła ponad 140 tys. osób. Łącznie, 
aż do przełomu maja i czerwca 1941 
r., Sowieci przymusowo wywieźli 
na wschód ponad 320 tys. polskich 
obywateli. Deportacje prowadzono 
też, choć na mniejszą skalę, już pod 
koniec wojny, w latach 1944–1945, 
a nawet po jej zakończeniu – w latach 
1951–1952. W wyniku sowieckich 
deportacji ucierpiało łącznie kilkaset 
tysięcy polskich obywateli. 

Inauguracja Światowego Dnia Sy-
biraka odbyła się w 2004 r. Rangę 
oficjalnego święta państwowego 
w Polsce na mocy uchwały Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej zyskał 
w 2013 r. W uchwale, którą przyję-
to przez aklamację, zapisano chęć 
upamiętnienia Polaków, którzy zgi-
nęli w odległych zakątkach Związ-
ku Sowieckiego, ale również „tych, 
którym udało się powrócić do Ojczy-
zny, tych, którzy osiedli w różnych 
częściach świata, oraz tych, którzy 

pozostali w miejscu swego zesłania, 
gdzie kultywowali polskość”. 
W powiecie kolbuszowskim uroczy-
ste obchody tej okrutnej rocznicy 
odbyły się w kościele parafialnym 
pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszo-
wej, w którym odprawiona została 
Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz 
walczących i poległych w jej obronie. 
Po nabożeństwie nastąpiło złożenie 
kwiatów przed pomnikiem św. Bra-

ta Alberta. W uroczystości uczest-
niczyły poczty sztandarowe, w tym 
poczet Powiatu Kolbuszowskiego, 
Jan Szadkowski – prezes Zarządu 
Związku Sybiraków w Kolbuszowej 
oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 
reprezentowali: Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś wraz z Sekretarzem 
Powiatu Stanisławem Stecem. 

Opr. Barbara Żarkowska 
https://muzeum1939.pl/ 

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe

Złożenie kwiatów przed pomnikiem Św. Barta Alberta. Fot. A. Stec Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyny oraz poległych i walczących w jej 
obronie

Powołanie dyrektora 
Poradni 

Pani Dorota Frankiewicz została powołana na dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Swoje 
obowiązki pełnić będzie do 31 sierpnia 2027 roku.
Uroczyste powołanie nowej szefowej kolbuszowskiej Poradni miało miejsce 
podczas spotkania Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego (31 sierpnia). Akt 
powołania wręczył pani Dorocie Frankiewicz Starosta Kolbuszowi Józef 
Kardyś, życząc jej wielu sukcesów na zawodowej drodze. 

Opr. B. Żarkowska 

Podczas sierpniowego posiedzenia Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego pani 
Dorota Frankiewicz otrzymała akt powołania na stanowisko dyrektora Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34814



Obchody rocznic wrześniowych 
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w piątkowych (9 września) obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy 

o Kolbuszową, zorganizowanych przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wspólnym odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Na-
stępnie młodzież przedsta-
wiła program artystyczny, 
w którym ukazała relacje 
o tragicznych wydarzeniach 
sprzed 83 laty, przeplatając 
je utworami muzycznymi. 
Ze sceny można było usły-
szeć m.in. słowa piosenki 
Czesława Niemena: „Dziw-
ny ten świat, gdzie jeszcze 
wciąż mieści się wiele zła 
i dziwne jest to, że od tylu 
lat, człowiekiem gardzi czło-
wiek”. Nie zabrakło również 
nawiązań do obecnej sytu-
acji, jaka panuje tuż za na-
szą wschodnią granicą i słów, 
że… niestety historia lubi się 
powtarzać. Starosta Kolbu-
szowski Józef Kardyś za-
znaczył, że wolność nie jest 
nam dana raz na zawsze i że 
należy o nią dbać. – Naszym 
zadaniem jest kultywowanie 
pamięci o historycznych wy-
darzeniach naszej Ojczyzny 
i przekazywanie wiedzy na 
ten temat następnym poko-
leniom – podkreślił. Następ-

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś w swoim przemówie-
niu podkreślał, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze 
i należy o nią dbać 

Uroczysty przemarsz

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

nie zebrane delegacje złożyły 
kwiaty przed tablicami, upa-
miętniającymi poległych, 
znajdującymi się na Zespole 
Szkół Technicznych. 

WSPÓLNA 
MODLITWA 

Następnie uczestnicy uro-
czystości, przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszo-
wej oraz wraz z pocztami 
sztandarowymi: służb mun-
durowych, instytucji oraz 
szkół przemaszerowali na 
cmentarz kolbuszowski. Tam 
przy mogiłach poległych 
odmówiona została wspól-
na modlitwa oraz złożono 
kwiaty.

NA RYNKU 
Ostatnim punktem piąt-
kowych obchodów było 
złożenie kwiatów przed 
pomnikiem poświęconym 
„Żołnierzom i bohaterom 
walczącym i poległym za 
wolność i suwerenność oj-
czyzny”, który znajduje się 
na kolbuszowskim rynku. 

W tegorocznych obchodach 
uczestniczyli: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Ewa 
Draus, Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś wraz z Za-
rządem Powiatu, Przewodni-
czący Rady Powiatu Mieczy-
sław Burek wraz z radnymi, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Wilk, 
Franciszek Batory - Wice-
prezes Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”, przedstawi-
ciele służb mundurowych, 
instytucji, szkół, uczniowie 
oraz mieszkańcy.

MOBILNY PUNKT
Podczas obchodów, w Ze-
spole Szkół Technicznych 
gościli przedstawiciele Woj-
skowego Centrum Rekrutacji 
z Mielca, którzy wystawili 
mobilny punkt rekrutacyjny. 
Zainteresowane osoby mogły 
uzyskać informacje na temat 
ochotniczych form służby 
wojskowej. 

Barbara Żarkowska 

Na placu Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta MDK 

Na rynku kolbuszowskim – symboliczne złożenie 
kwiatów 

Służby mundurowe z powiatu kolbuszowskiego od-
dają hołd poległym i walczącym w obronie Ojczyzny 

Złożenie kwiatów na mogiłach poległych 
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Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe 

W czwartek (15 września br.) rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształ-
cenie zawodowe”. Nabór adresowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz nauczycieli i nauczycielek uczących ww. placówkach.
Wymagane dokumenty należy skła-
dać w sekretariatach ZST w Kolbu-
szowej/ZSAE w Weryni. Można je 
pobrać ze strony: https://zawodo-
wakolbuszowa.pl/dokumenty-re-
krutacyjne/. Nabór prowadzony jest 
od 15 września br. do 15 paździer-
nika br., zgodnie z zasadą równości 
szans, w tym równości płci kobiet 
i mężczyzn, tj. w projekcie mogą 
uczestniczyć wszyscy spełniający 
kryteria kwalifikacyjne bez wzglę-

du na płeć, niepełnosprawność czy 
światopogląd.

KURSY I SZKOLENIA 
Celem tej inicjatywy jest podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego 
w powiecie kolbuszowskim i jego 
dostosowanie do potrzeb rynku pracy 
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 
szkół do końca sierpnia 2023 roku. 
W ramach tego projektu prowadzone 
będą m.in. kursy: prawa jazdy kat T, 
rachunkowości I stopnia czy grafi-
ki komputerowej oraz szkolenia dla 

uczniów i nauczycieli. Dodatkowo 
przewidziane są staże wakacyj-
ne miesięczne płatne w wysokości 
2322 zł netto/osobę. Szczegółowe 
informacje znaleźć można na stronie: 
https://zawodowakolbuszowa.pl. 

UNIJNE WSPARCIE
Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go realizację projektu pn. „Powiat 
Kolbuszowski stawia na kształcenie 
zawodowe” rozpoczął 1 sierpnia br. 
Przedsięwzięcie to realizowane jest 
w ramach Działania 9.4 Poprawa ja-

kości kształcenia zawodowego Osi 
priorytetowej IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, na podstawie zawartej 
Umowy z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę 
Instytucji Pośredniczącej. Projekt 
trwał będzie do 31 sierpnia 2023 r. 
W sumie jego wartość wynosi 1 868 
867,52 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków UE stanowi 1 588 537,39 zł.

Barbara Żarkowska 

Kalendarz z mundurem
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. bierze udział w projekcie edukacyjnym Ministerstwa Obrony Na-

rodowej „Kalendarz z mundurem”. Ta ciekawa inicjatywa pozwala na zdobywanie wiedzy w twórczy i innowacyjny sposób. 
Kalendarz zawiera interesujące mate-
riały dotyczące historii Polski i Woj-
ska Polskiego oraz stanowi dosko-
nałe źródło informacji. Znajdują się 
w nim najważniejsze daty z historii 
Polski oraz dni, w których przypadają 
święta jednostek wojskowych, rodza-
jów wojsk i dowództw. 
W ramach tego projektu, w szkole, 
prowadzone będą lekcje, w których 
uczestniczyć będą żołnierze. Opo-
wiedzą oni o tradycjach oręża pol-
skiego, a także służbie dla Ojczyzny 
i wartościach, jakimi kierują się w co-
dziennym życiu i służbie. 

Zachęcamy młodzież do korzystania 
z „Kalendarza z mundurem”. Jest on 
dostępny w formie multimedialnej, 
co oznacza, że można z niego ko-
rzystać za pośrednictwem kompute-
rów, telefonów oraz innych urządzeń 
przenośnych w dowolnym miejscu 
i czasie. 
Link do „Kalendarza z mundu-
rem”: https://wceo.wp.mil.pl/
publikacje/kalendarza-z-mun-
durem/kalendarz-z-mundu-
rem-1025478/ 

Opr. B. Żarkowska 
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej bierze udział w projekcie eduka-
cyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej „Kalendarz z mundurem”

Matura na 100% - Kinga Kosiorowska 
najlepsza maturzystka

Absolwentka Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN z Weryni Kinga Kosiorowska znalazła się w grupie 27 
najlepszych maturzystów w Polsce (spośród 268 257 zdających wg kryteriów CKE), którzy egzamin dojrzałości zdali na 100 procent. 

Uczennicy przyznano nagrodę w ramach ogólnopolskiego projektu „Matura 
na 100%” krakowskiej Fundacji „Zawsze Warto” oraz Centralnej Komisji 
Edukacyjnej. Wyniki maturalne Kingi są imponujące. Język polski zdała na 
90 proc.; język angielski - matematykę na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym na 100%, zaś geografię na poziomie rozszerzonym na 88%. Z takimi 
wynikami Kinga ma zapewniony wstęp na najlepsze uczelnie w kraju. 

Sukces uczennicy jest olbrzymim wyróżnieniem dla szkoły, gdyż potwierdza 
jej dobrą jakość kształcenia w oparciu o nowoczesne metody. Daje również 
satysfakcję nauczycielom, którzy dzięki kwalifikacjom i doświadczeniu, 
zaangażowaniu oraz inspirowaniu uczniów do działań tworzą przyjazny 
klimat do uczenia się.

Opr. B. Żarkowska 
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

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

Zmiana siedziby Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej informuje, że z dniem 1 września 2022r., Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej zmienił swoją siedzibę. 
Obecnie Powiatowy Inspektorat Weterynarii mieści się przy ul. Handlowej 2, 36-100 Kolbuszowa (wejście od 
ulicy Towarowej). Zmianie uległ również numer stacjonarny telefonu do siedziby Urzędu. Nowe numery to: 17 283 
23 97, 17 283 23 96 (numer telefonu do sekretariatu: kom. 691 909 926). Dotychczasowe adresy mailowe Urzędu 
nie ulegają zmianie. Główny adres e-mail to: kolbuszowa.piw@wetgiw.gov.pl. Inspektorat Weterynarii czynny jest 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. 

Opr. B. Żarkowska 

Trwa budowa trzech odcinków chodnika
W trzech miejscowościach powiatu kolbuszowskiego aktualnie trwa budowa chodników, których wykonanie odbywa się przy 

udziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadania te realizowane są przez Powiat Kolbuszowski.
Jeden z odcinków chodnika powstaje w przy drodze powiatowej w Dzikow-
cu. Tam nowy deptak pojawi się na długości wynoszącej 230 m (do końca 
zabudowań w kierunku Lipnicy). 
Drugi z chodników budowany jest przy drodze powiatowej Wilcza Wola-Wola 
Raniżowska w Wilczej Woli. Ciąg pieszy powstanie w tej miejscowości na 

długości 260 m. Ostatni odcinek chodnika pojawi się przy drodze powiatowej 
Kolbuszowa Dolna-Kopcie. Nowy deptak wybudowany zostanie na długości 
885 m. Ponadto zmodernizowana zostanie tam nawierzchnia drogi.
W sumie zadania te kosztować będą 1,8 mln zł, z czego 950 235 zł stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

B. Żarkowska 

Prace przy budowie chodnika w Wilczej Woli Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dzikowcu. Fot. B. Żarkowska

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ

podaje do publicznej wiadomości, że

 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony został 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 na okres 21 dni: Wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem na rzecz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej. Wykaz dotyczy pomieszczeń biurowych 
usytuowanych w budynku biurowym stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 

 Ww. wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej:
Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl.
w zakładce - Komunikaty i Ogłoszenia oraz na informacyjnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. 
 Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 
214 tel. 17 7445 732.

Kolbuszowa, dnia 12 września 2022 r. 
Zarząd Powiatu w Kolbuszowej 
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Kolbuszowa, 15.09.2022 r.

AB.6740.14.2.2022

OBWIESZCZENIE
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego (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 przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jednolity: z 2022 r., poz. 176)

S TA R O S TA K O L B U S Z O W S K I
Z AW I A D A M I A

o wydaniu decyzji Nr D/III/2/22 z dnia 12.09.2022r.
(znak sprawy: AB.6740.14.2.2022)

dla Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 
Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-
-Lipnica-Raniżów- Głogów Młp. w km od 25+953 do 26+098 na dział-
kach położonych w miejscowości Raniżów”, w jednostce ewidencyjnej 
Raniżów, obręb Raniżów, Powiat Kolbuszowski

DZIAŁKI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczonym w załączniku nr 1 linią 
ciągłą w kolorze bordowym ):
•	 działki dzielone pod inwestycję obręb 0006 Raniżów jednostka ewi-
dencyjna 180605_2 Raniżów: 926/1 (926/3, 926/4), 927/4 (927/7, 927/8), 
927/1 (927/9, 927/10), 928/1 (928/3, 928/4), 929/4 (929/5, 929/6)
(w nawiasach wskazano działki po podziale. Ponadto wytłuszczoną czcion-
ką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod 
inwestycję i przechodzące na własność inwestora),
•	 działki w całości wchodzące pod inwestycję: 
obręb 0006 Raniżów jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów: 902

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby 
budowy drogi.
 
 Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8.00 do 16.00, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 w Wydziale Ar-
chitektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 
Listopada 10, pokój 311. 
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest 
w w/w decyzji.
 Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego ogłoszenia.

Kolbuszowa dnia 12.09.2022 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.2020.1363)

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

o wydaniu decyzji Nr D/IV/2/2022 z dnia 12.09.2022 r dla Za-
rządu Powiatu w Kolbuszowej z s. 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go 
Listopada 10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik- 
Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w zakresie przebudo-
wy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1224R Kosowy 
– Trzęsówka - Cmolas”, (sygn. sprawy: AB.6740.8.1.2022).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ 
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (oznaczonym linią 
ciągłą w kolorze czerwonym)
Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas 2993, 3180
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze 
czerwonym):
- Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
 działka ewid. nr 3179 dzieli się na działki nr 3179/1, 3179/2 
*Pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek przeznaczonych pod 
inwestycję. 
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 
STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią 
ciągłą w kolorze czerwonym): 
obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
2993, 3180, 3179/2 (3179)
 * Pogrubioną czcionką zaznaczono działki, które stają się -własnością 
Powiatu Kolbuszowskiego, a w nawiasach -wskazano numery działek 
przed podziałem.
Z treścią decyzji można się zapoznać w terminie czternastu dni od daty 
otrzymania niniejszego zawiadomienia w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10. 
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji. Zgodnie z art.49 
ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Rodzinie
Śp. Edwarda Małodobrego

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
zarząd oraz członkowie 

Kolbuszowskiego Stowarzyszenia 
Współpracy z Zagranicą 
„Kolbuszowa Bez Granic”

Rodzinie
Śp. Edwarda Małodobrego

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Kampania lokalna 2022 - NIE dla Przemocy
Z inicjatywy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, przy współpracy przedstawicieli Zespołu Interdyscy-

plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kolbuszowa oraz innych instytucji zaangażowanych w pomoc osobom 
doznającym przemocy domowej trwa lokalna kampania informacyjno - edukacyjna pt. „Kampania lokalna 2022 - NIE dla Przemocy”.

W przypadku podejrzenia, że osoba 
doznaje przemocy w rodzinie, przed-
stawiciel jednej z instytucji: policji, 
ośrodka pomocy społecznej, oświa-
ty, ochrony zdrowia lub gminnej 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, wszczyna procedurę 
,,Niebieskiej Karty” poprzez wypeł-
nienie Karty. 
Działania w ramach wspomnianej 
procedury mają na celu przerwanie 
przemocy w rodzinie i udzielenie 
pomocy osobom uwikłanym w prze-
moc.
Przedstawiciele Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kolbuszowej we 
współpracy z przedstawicielami 
innych instytucji oraz członkami 
Zespołu Interdyscyplinarnego, co-
rocznie podejmują działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie, w tym organizują spotkania in-
formacyjno - edukacyjne dla przed-
stawicieli różnych grup społecznych, 
opracowują i wydają broszury i ulotki 
informacyjne, z których osoby za-
interesowane mogą uzyskać wiedzę 
m.in. gdzie szukać pomocy, jak re-
agować na przemoc, które służby 
można/należy poinformować o tym 
fakcie. 
Pomimo różnych działań podejmo-
wanych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w dalszym 
ciągu istnieje potrzeba podnosze-
nia świadomości mieszkańców 

w tym zakresie. Realizowana aktu-
alnie Kampania lokalna ma na celu 
uwrażliwienie społeczności lokalnej, 
mieszkańców gminy Kolbuszowa na 
sytuację występowania przemocy 
w rodzinie.

W ramach oferowanego bezpłatnego 
wsparcia organizowane są: 
Spotkania z psychologiem - skie-
rowane do osób doświadczających 
przemocy, członków ich rodzin oraz 
świadków. Spotkania będą odbywać 
się będą w Domu Wsparcia Rodzi-
ny przy Parafii Rzymsko – Kato-
lickiej w Kolbuszowej, ul. Naru-
towicza 6 od września do grudnia  
br., w wymiarze 4 godzin miesięcznie

Praca psychologa z osobami do-
świadczającymi przemocy ma na 
celu: edukację na temat zjawiska 
przemocy, rozpoznawanie i iden-
tyfikowanie typowych zachowań 
przemocowych, poznawanie prze-
konań uniemożliwiających wyjście 
z sytuacji bycia ofiarą przemocy, 
poszukiwanie możliwych sposobów 
reagowania w odpowiedzi na prze-
moc ze strony sprawcy.

Spotkania z terapeutą – bezpłatna 
specjalistyczna pomoc terapeuty ds. 
uzależnień dla osób, doświadczają-
cych przemocy, członków ich rodzin 
oraz świadków. 

Spotkania będą odbywać się dwa 
razy w miesiącu w Domu Wsparcia 
Rodziny przy Parafii Rzymsko – Ka-
tolickiej w Kolbuszowej, ul. Naru-
towicza 6.

Spotkania grupy wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy
Spotkania będą odbywać dwa razy 
w miesiącu w Domu Wsparcia Ro-
dziny przy Parafii Rzymsko – Ka-
tolickiej w Kolbuszowej, ul. Naru-
towicza 6. 
Podczas spotkań grupy wsparcia, 
uczestnicy otrzymają profesjonalną 
pomoc i wsparcie, będą mogli wy-
mienić się doświadczeniami, poznać 
osoby z podobnymi problemami oraz 
poszukać wspólnie rozwiązań sytu-
acji trudnych. 
Spotkania edukacyjne dla Seniorów 
na temat przemocy domowej oraz 
form oferowanej pomocy przez in-
stytucje działające na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy. Podczas 
spotkania seniorzy zachęcani będą 
do szukania wsparcia w instytucjach 
pomocowych.
Szkolenie dla służb zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie pn. „Analiza możliwości dzia-
łania zespołu interdyscyplinarnego 
i grup roboczych w niejednoznacz-
nych sytuacjach, takich jak: współ-
występowanie przemocy i uzależnie-
nia od alkoholu”, mające założenie 

poszerzenia wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do pracy interdyscypli-
narnej oraz podejmowanie skutecz-
niejszych interwencji i działań na 
rzecz przeciwdziałania i niwelowania 
skutków przemocy w tych rodzinach. 
Konferencja dla osób zawodowo 
zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w gminie Kol-
buszowa, pn. „Interdyscyplinarne po-
maganie w aspekcie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie”.
Celem konferencji jest zwięk-
s z e n i e  s k u t e c z n o ś c i  w s p ó ł -
pracy instytucji  i  organizacji  
w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy wobec osób/rodzin uwikłanych 
w przemoc w rodzinie, 
wypracowanie metod i działań 
związanych ze zmniejszeniem wy-
stępowania zjawiska przemocy w ro-
dzinie, oraz wymiana doświadczeń 
mających wpływ na efektywniejszą 
i szybszą współpracę na rzecz wspar-
cia rodzin zagrożonych i dotkniętych 
przemocą.
Osoby zainteresowane udziałem 
w proponowanych/ oferowanych for-
mach wsparcia proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny z pracowni-
kami socjalnymi Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,  
tel. 17 2271 133, wew. 165, 136.

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki
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Co wolno dyr. Bardanowi
Stałym czytelnikom Przeglądu Kolbuszowskiego nie muszę się przedstawiać. Ale tym, którzy po raz pierwszy kupili tą gazetę 

mogę wspomnieć, że jestem miłośnikiem, badaczem i propagatorem historii regionalnej od co najmniej 40 lat. 
Także autorem kilkuset artykułów opubliko-

wanych w prasie lokalnej, kilkunastu publikacji 
o charakterze popularno-naukowym, w tym pię-
ciu książek. Zajmuję się tym czym nie zajmują 
się historycy zawodowi, z tą różnicą, że ja robię 
to społecznie. W trakcie pracy nad moją ostatnią 
książką pt. Gdy ogień był wrogiem. 100 Lat OSP 
w Mazurach 1922-2022, zwróciłem się do dyrekcji 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z proś-
bą o udostępnienie interesujących mnie materiałów 
źródłowych. W tym umożliwienie mi sfotografo-
wania niektórych eksponatów i sporządzenie ich 
opisów. Odpowiednie pismo z wyszczególnieniem 
kilkunastu przedmiotów złożyłem w sekretariacie 
muzeum 25 lutego br. Z uwagi na krótki czas do 
wydania książki (31 lipca) prosiłem o jak najszyb-
szą odpowiedź. 

WOLNO NIE ODPOWIADAĆ NA PISMO 
AUTOROWI KSIĄŻKI

Niestety, jako nadawca pisma - prośby, autor 
przygotowywanej książki, odpowiedzi nie otrzy-

WITOLD GADOWSKI 
Dziennikarz, pisarz, poeta

Poeci nie nakarmią głodnych ani ni o ekonomicznym po-
wodzeniu, ale jeśli oni znikną, to tak jakby nagle w najważniej-
szych równaniach matematycznych zabrakło liczb pierwszych.

Poezja — kogo to 
dzisiaj obchodzi

Do tej pory uważałem go za ciekawe-
go i nader oryginalnego pieśniarza, 
a teraz —z chwilą, gdy się zagłębi-
łem w lekturze jego wierszy mogę 
tylko żałować, że już nic więcej nie 
napisze. Pisał dla samego prawienia 
komplementów pięknu. I to nie temu 
z wiersza Andrzeja Bursy-w którym 
sylogizm prostacki prowadzi go do 
konstatacji, że lepszy jest publiczny 
wychodek niż księżyc na niebie tylko 
Pięknu, które nie wymaga od nas żad-
nych pochlebstw. Marek Grechuta, 
zjawisko nader krakowskie i przez 
to niepowtarzalne, człowiek, który 
oderwawszy się od cen pietruszki 
na targu, potrafił odnajdować czy-
ste tony wszędzie i ze wszystkich 
nici potrafił tkać piękne obrazy. 
Nieprzypadkowo zresztą piękne 
wiersze pisał, właśnie kontemplując 
dzieła znanych mistrzów malarstwa. 
Znalazłem np. impresje Grechuty nt. 
słynnego obrazu Pabla Picassa Ko-
bieta niosąca chleb: Kobieta niesie 
chleb/ Nie w siatce lecz na głowie/ 
Na wasz zdziwiony wzrok/ W ogóle 
nie odpowie/ Ciężki ten chleb jak 
sen/ Jej wygłodzonych dzieci Niesie 
go byś widział/ Jak pięknie w słoń-
cu świeci; albo inny wiersz —Gdy 
dzieci tańczą: Gdy dzieci tańczą to 
jakby/ anioł zstępował na ziemię. Gdy 
dzieci tańczą to jakby/ radość kruszy 
ta kamienie.
Grechuta należał do najlepszej grupy 
poetów bezinteresownych, którzy nic 
nie promują, z niczym nie walczą, nic 
nie reklamują... Oni po prostu upajają 
się pięknem istnienia. Poeci nie na-
karmią głodnych ani nie przesądzą 

Poezja się dziś nie sprzedaje, ponie-
waż nie potrafi ni- kogo nakarmić, nic 
wytworzyć Nikt jej nie potrzebuje, bo 
przecież tylko komplikuje skuteczną 
— a więc jak najprostszą -komuni-
kację. Ludzie doskonale sobie radzą 
bez poezji, ktoś nawet wyliczył, że 
do komunikacji wystarczy zasób 300 
słów. Często są to zresztą słowa oka-
leczone, elektronicznie poskracane 
i nasycone angielszczyzną. Można 
się komunikować prymitywnym 
wolapikiem, po co zatem metafory, 
wymyślne wersy i budowanie kunsz-
townych gmachów z ulotnych uczuć 
i skojarzeń? Poezja jest artefaktem 
współczesnych mediów, kina...ba, 
jest nawet niepożądanym gościem 
w teatrach i na łamach po- wieści. 
Nie ma jej w smartfonach i rozma-
itych, coraz bar-  rozszalałych for-
mach przekazywania informacji i po-
glądów. Poezja jest wręcz zakazana 
w świecie politycznej poprawności, 
handlu, w wystąpieniach współcze-
snych oszustów, tzw. coachów, któ-
rzy mają zastąpić ludziom życie du-
chowe. Poeta stał się niebezpieczny, 
to bowiem człek, który nie wiadomo 
co wymyśli powie ido czego
może pociągnąć innych ludzi.

—Czym pan się tak przejął, proszę 
pana? —zapyta ten i ów.- Przecież 
mamy teraz o wiele poważniejsze 
problemy, a pan tu o poezji kawałek 
zasuwa. Tu, panie, drożeją prąd, gaz, 
woda, są inflacja i globalizacja, a pan 
o poezjach...A ja Państwu powiem, że 
jestem przekonany o tym, iż to wła-
śnie brak poezji, brak bezinteresow-
nego dążenia do piękna sprawiają, że 
wokół nas jest tak wie-
lu prymitywów, ludzi bezwzględ-
nych i chamów pospolitych. Oni, 
co prawda, byli zawsze, ale prze-
cież nie narzucali swojego prostac-
kiego upodobania i sposobu bycia 
bliźnim. Dziś opinia publiczna, pu-
bliczny smak zostały zdominowane 
właśnie przez pospolitego, prymi-
tywnego chama. To on dyktuje swoje 
wyobrażenia i poziom kultury całej 
reszcie. Nawet w Krakowie dorożki 
przestały mówić Gałczyńskimi zajęły 
się discopolowym upiększaniem za 
pomocą produkowanych w Chinach 
ozdóbek, które mają ludziom imito-
wać „wielki świat”.
Gdy tak spacerowałem, w smętnym 
nastroju, stanąłem przed witryną 
księgarni i znalazłem na niej praw-
dziwe cacko: Pani mi mówi niemoż-
liwe —zbiór poezji Marka Grehuty. 

o ekonomicznym powodzeniu, ale 
jeśli oni znikną z krwiobiegu kultury, 
to tak jakby nagle w najważniejszych 
równaniach matematyki zabrakło 
liczb pierwszych. Konsekwentnie 
zniknąłem z tzw. kręgów dzienni-
karskich, nie biorę udziału w zbio-
rowych spędach „ku czci..” i „dla 
upamiętnienia. Brzydzi mnie tłum 
wazeliniarzy i pochlebców, który 
przypisuje sobie miano bycia „polską
elitą: Tym łatwiej mi przebywać 
w towarzystwie Tuwima, Gałczyń-
skiego, Wierzyńskiego... Grechuty. 
Z pietyzmem oddaję się poezji języka 
polskiego i nie zachwaszczam jej
ani anglicyzmami, ani współczesnym 
pohukiwaniem elektronicznym, które 
nie jest żadnym językiem cywilizo-
wanych ludzi.
Poeci zawsze będą samotni, ale ich 
publiczność może rosnąći być co-
raz potężniejsza. Tylko tak odrodzi 
się prawdziwa elita Polaków. Polska 
poezja daje wytchnienie...
Uwierzcie. 

Przedruk artykułu z tygo-
dnika Niedziela nr 38. 2022r.

Fragment pisma red. B. Popka do dyrekcji MKL złożonego w dn. 25.02.2022 r., mieszczącego prośbę 
o umożliwienie sfotografowania sztandaru z 1880 r.

Fragment odpowiedzi dyr. J. Bardana informującej gdzie jest eksponowany ów sztandar i że sfotogra-
fowanie go będzie możliwe dopiero w październiku.
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małem do dania dzisiejszego (18 września). Dy-
rektor muzeum mgr Jacek Bardan odpowiedział 
na moje pismo, ale nie mnie lecz… wspierającym 
moją prośbę strażakom mazurskim – prezesowi 
i naczelnikowi. Jakby to oni pracowali nad książ-
ką, dokonywali doboru artefaktów, zamierzali je 
fotografować i opisywać. Przy tym jednak posta-
nowił łaskawie przesłać ową odpowiedź druhom 
strażakom do mojej wiadomości (8 marca). Ode-
brałem to jako przejaw niekompetencji administra-
cji muzeum oraz swego rodzaju demonstracyjne 
upokorzenie mnie i poważne utrudnienie moich 
badań historycznych nad dziejami OSP w naszym 
powiecie. Z taką arogancją władzy dawno już się 
nie spotkałem. Standardami administracyjnymi 
jakie zaprezentowała dyrekcja Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, instytucji kultury pro-
wadzonej przez Urząd Marszałkowski i Minister-
stwo Rolnictwa, funkcjonującej w XXI wieku, 
w państwie Unii Europejskiej - jestem zszokowany.   

WOLNO ZIGNOROWAĆ PROŚBĘ 
O SFOTOGRAFOWANIE EKSPONATÓW
W wymienionym piśmie zwróciłem się o umoż-

liwienie mi sfotografowania kilkunastu przedmio-
tów eksponowanych w skansenie, które w dawnych 
czasach używano do gaszenia pożarów budynków. 
Interesowały mnie naczynia klepkowe jak skopek, 
putnia, konew, cebrzyk oraz sikawki ręczne drew-
niane tzw. szpryce i gromnice wykonane sposobem 
tradycyjnym z wosku pszczelego. Wszystkie wy-
mienione przedmioty znajdują się na wyposażeniu 
chałup wiejskich w skansenie (w izbach, sieniach, 
komorach). Nie było potrzeby wyszukiwania ich 
w magazynach. Dyrektor J. Bardan w piśmie do 
strażaków zignorował moją prośbę. Odebrałem to 
jako odpowiedź negatywną, czyli nie wyrażenie 
zgody na sfotografowanie. Podczas nieoficjalnej 
rozmowy na ten temat z bliską współpracowniczką 
dyr. Bardana (23 marca), która praktycznie współ-
zarządza zbiorami muzeum usłyszałem odpowiedź, 
że – nikt nie ma czasu na to żeby chodzić z tobą 
po skansenie, żebyś ty mógł sobie robić zdjęcia do 
jakichś prywatnych zainteresowań. Jakbyśmy tak 
chcieli z każdym chodzić, to nic byśmy nie robili 
tylko tym się zajmowali. Może dopiero w jesieni 
będzie na to czas. Z wyżej wymienionych powo-
dów postanowiłem zrezygnować z umieszczenia 
w mojej książce zdjęć w/w eksponatów z kolbu-
szowskiego skansenu.

WOLNO NIE UDOSTĘPNIĆ 
INFORMACJI Z KART 
INWENTARZOWYCH

Zwróciłem się także z prośbą o umożliwienie 
sfotografowania kart inwentarzowych zawierają-
cych opisy historyczno-techniczne sikawek stra-
żackich „wahadłowych” (konnych i przenośnych) 
z Mazurów oraz Zielonki, Staniszewskiego i Woli 
Raniżowskiej Także kilku sikawek ręcznych drew-
nianych (szpryc) z okolicznych wiosek. Informa-
cje znajdujące się na tych kilku kartach chciałem 
wykorzystać w treści opracowywanej książki. 
Zaznaczam, że interesowały mnie tylko kary in-
wentarzowe sikawek „wahadłowych” z czterech 
wymienionych miejscowości oraz kilku sikawek 
ręcznych tylko tych, które zostałyby przeze mnie 
sfotografowane. 

Odpowiadając na tą prośbę dyrektor Bardan 

zmanipulował  t reść 
mojej prośby poprzez 
samowolne dodanie do 
tych wyżej wymienio-
nych przeze mnie około 
10 kart inwentarzowych 
jeszcze bliżej niezliczo-
ną ilość – „skopków, 
putni, konwi, wiader 
drewnianych, gromnic 
woskowych, bosaków 
i tłumic” żeby stworzyć 
wrażenie jak najliczniej-
szej ilość kart. Po to, by 
móc odpowiedzieć nega-
tywnie: „Ze względu na 
sporą ilość eksponatów 
w zbiorach, różne miej-
sce ich przechowywa-
nia, a także napięty plan 
pracy jestem zmuszony 
odmówić prośbie Dru-
hów, ponieważ szczupła 
obsada pracowników, 
o której już wcześniej 
wspomniałem, uniemoż-
liwia poświęcenie dużej 
ilości czasu pracow-
nikowi Muzeum, który 
z oczywistych względów 
musiałby towarzyszyć 
zbierającemu informa-
cje. Ewentualna możli-
wość wykonania takiej 
dokumentacji byłaby 
możliwa za odpłatnością w miesiącu paździer-
niku 2022 r.”. W taki oto sposób dyr. Bardan 
pozbawił mnie możliwości uzyskania ważnych 
materiałów źródłowych, które chciałem wyko-
rzystać w swej publikacji o pierwszych Strażach 
Pożarnych. Poprzez: A. Samowolne dodanie kart 
inwentarzowych licznych eksponatów o które się 
nie zwracałem, B. Rzekomą dużą ilość czasu po-
trzebnego na odnalezienie i udostępnienie tych 
kart, C. Żądanie opłaty za sfotografowanie kilku, 
może kilkunastu kart inwentarzowych, co miało 
zniechęcić mazurskich strażaków oraz mnie, D. 
Wykonanie zdjęć kart inw. dopiero w miesiącu 
październiku. Trzy miesiące po zaplanowanym 
oddaniu książki do druku. 

WOLNO OKŁAMAĆ STRAŻAKÓW 
I AUTORA KSIĄŻKI

W punkcie 6 mojego pisma do dyrekcji MKL 
zwróciłem się z prośbą o umożliwienie wykona-
nia fotografii oraz opisu z natury sztandaru OSP 
w Kolbuszowej ufundowanego i wręczonego uro-
czyście w 1880 r. Najstarszego sztandaru strażac-
kiego w powiecie kolbuszowskim. Jego fotogra-
fie i opis chciałem zamieścić w opracowywanej 
książce, przy prezentacji pierwszej straży ognio-
wej w regionie. Niestety również i tej możliwości 
mnie pozbawiono. Żeby uniemożliwić wykonanie 
fotografii oraz opisu tego najcenniejszego dla 
lokalnej społeczności sztandaru i zamieszczenie 
ich w opracowywanej książce, dyr. Bardan wymy-
ślił kolejne przeszkody nie do pokonania: 

A. Celowo posłużył się kłamstwem pisząc, że 
wymieniony w moim piśmie sztandar z 1880 r. – 

„jest eksponowany na wystawie „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” zlokalizowanej w budynku 
remizy ze Słociny na terenie Parku Etnograficz-
nego MKL w Kolbuszowej”. Po sprawdzeniu tej 
informacji okazało się, że na wymienionej wy-
stawie jest eksponowany zupełnie inny sztandar, 
z innego okresu czasu. Jest tam sztandar Związku 
OSP Oddziału Powiatowego w Kolbuszowej, po-
chodzący z lat 50-tych XX w. Dyrektor Bardan 
wiedział co pisze ponieważ to właśnie on w 2002 
r. tą wystawę organizował i umieszczał w gablocie 
ów sztandar. Świadomie więc jako dyrektor MKL 
usiłował wprowadzić strażaków i mnie w błąd.

B. W dalszej części swego pisma dyr. J. Bardan 
stawia kolejną przeszkodę pisząc, iż sztandar - jest 
umieszczony w specjalnej gablocie, którą należało-
by częściowo zdemontować, co również jest niezbyt 
szczęśliwym rozwiązaniem ze względów organiza-
cyjnych, a także bezpieczeństwa”. Można będzie to 
zrobić ale „odpłatnie”. Czyli strażacy mazurscy lub 
ja musielibyśmy zapłacić pracownikom muzeum 
za odkręcenie kilku śrubek w celu chwilowego 
zdjęcia szyby gabloty.

C. No i ostateczny warunek dyr. Bardana - było-
by to możliwe lecz dopiero w październiku. Czyli 
trzy miesiące po oddaniu książki do druku.

Od kilkudziesięciu lat zajmuję się badaniem 
historii regionalnej. Prowadziłem liczne kwerendy 
w wielu muzeach polskich. Nigdzie nie spotkałem 
się z taką nieżyczliwością dyrekcji, z takim piętrze-
niem różnorakich przeszkód oraz okłamywaniem 
mnie, jak w muzeum kolbuszowskim. Zarządza-
nym przez dyrektora Jacka Bardana. 

Benedykt Popek

Fotografia obnażająca kłamstwo dyr. J. Bardana. Dowodząca, że na wska-
zanej wystawie nie ma sztandaru z 1880 r. lecz sztandar ZOSP Oddziału 
Powiatowego z lat 50-tych XX w.
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Skłonności do skręcania w lewo 
dały się zauważyć u pana Chmie-
lowca już wtedy, gdy nie był jeszcze 
posłem. A było to tak. Latem 1998r. 
przewodniczący kolbuszowskiej 
Solidarności przywiózł z Rzeszowa 
pełnomocnictwa do organizowania 
kandydatów do wyborów samorzą-
dowych z ramienia AWS (Akcja Wy-
borcza Solidarność), ugrupowania 
zjednoczonej wówczas prawicy, na 
czele której stał nasz rodak Marian 
Krzaklewski. Pan Chmielowiec, któ-
ry przeszedł do ludowców, znalazł 
się również na liście kandydatów 
do rady miejskiej w Kolbuszowej. 
Wybory do rady miejskiej w Kolbu-
szowej miażdżąco wygrali kandydaci 
AWS-u, lewica znalazła się na margi-
nalnej pozycji. Demokracja ma to do 
siebie, że zwycięzcy biorą wszystko. 
Wtedy nowo wybrany burmistrz AW-
S-owski i przewodniczący rady za-
proponowali podzielenie się zdobytą 
władzą z lewicą, na czele której stał 
stary milicjant Józef Fryc. Oddali mu 

25 września 2005r. – wybory do Sejmu 
i Senatu. Pan Zbigniew Chmielowiec zostaje 

posłem RP.
W czasie kampanii wyborczych do parlamentu dużo emocji wywoływała współpraca kandydata PiS i byłego milicjanta tj. 

Zbigniewa Chmielowca i Józefa Fryca

Przypominamy

stanowisko jednego z wiceprzewod-
niczących rady mimo, że on i jego lu-
dzie w radzie byli mniejszością. Czy 
wówczas nie był to początek „kolbu-
szowskiej Magdalenki”? Na pytania 
działaczy „Solidarności”, dlaczego 
dzielą się władzą z funkcjonariu-
szem PRL-u, ówczesny burmistrz 
i przewodniczący rady odpowiadali, 
cytując opowieść o „lewej nodze” 
Lecha Wałęsy. I dopięli swego. Fryc 
został wiceprzewodniczącym rady, 
a wiceprzewodniczącą aktywna dzia-
łaczka Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. Ich współpraca nie 
należała do wzorcowych i nie mo-
gła. Była przeciwna temu, że rada 
nie funkcjonuje zgodnie z wolą wy-
borców, a przede wszystkim temu, 
że dla działacza solidarnościowego 
ruchu współpraca z zomowcem jest 
potwarzą. Po jakimś czasie doszło 
do serii podpaleń jej sklepu na kol-
buszowskim rynku. Tak, to nie jest 
scena z gangsterskiego filmu, tylko 
kolbuszowskie realia z końca XX stu-

lecia. Dalekie od teorii spiskowych, 
aczkolwiek one istnieją. Po tych pod-
paleniach złożyła rezygnację ze sta-
nowiska wiceprzewodniczącej rady, 
zamknęła sklep i wycofała się z życia 
samorządowego. Na pytanie, co jest 
powodem jej rezygnacji, podała przy-
czyny osobiste. Może to był zbieg 
nieszczęśliwych okoliczności? Czy 
te podpalenia to robota „szwadronów 
Jaruzelskiego”? Ówczesny burmistrz 
i przewodniczący rady nie czuli so-
lidarnościowego ducha i etos tego 
ruchu był dla nich obcy. Czy magicz-
ne słowo „Solidarność”, które zna-
lazło się w nazwie Akcji Wyborczej 
„SOLIDARNOŚĆ”, pod sztandarami 
której wygrali wówczas wybory, było 
tylko środkiem do celu, a nie celem 
samym w sobie? Chichotem historii 
jest to, że ci „przybysze” przejęli kol-
buszowski AWS w radzie i podzielili 
się władzą z gnębicielami „Solidar-
ności”. To potwarz dla ludzi Solidar-
ności i ofiar stanu wojennego. Czym 
etos „Solidarności” jest dla nich? Po 

rozwiązaniu AWS-u i przejściu do 
PiS naszego bohatera, jego skłonno-
ści do przechyłu na lewą burtę nie 
tylko nie ustały, a wręcz nasiliły się. 
Józef Fryc uczestniczył w kampa-
niach wyborczych pana Chmielowca 
do parlamentu, tak jakby na kolbu-
szowskiej prawicy brakowało ludzi 
z wyborczym doświadczeniem? I tak 
przez kilka kampanii wyborczych do 
parlamentu frycomobile z banerem 
kandydata PiS, sterowany przez sta-
rego milicjanta poruszał się ulica-
mi grodu nad Nilem. Miasto kładło 
się do snu. Ciszę przerywał jedynie 
upiorny chichot historii… 

Stanisław Gorzelany
Radny rady miejskiej 

w Kolbuszowej w latach 1998-
2002

Naoczny świadek i uczestnik 
tych wydarzeń
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36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu

Modernizacja Domu Ludowego  
w Weryni- etap II 

Pod koniec sierpnia zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni- etap II”. 
Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021-2025” prowadzona była przez Gminę Kolbuszowa przy udziale lokalnych partnerów oraz mieszkańców Weryni. 

W ramach inwestycji w Domu Ludo-
wym przebudowany został węzeł sa-
nitarny z szatnią personelu, pomiesz-
czenie obróbki wstępnej z obieralnią 
oraz korytarz. 
Zakres prac wykonawcy wyłonione-
go w drodze zapytania ofertowego 
obejmował, m.in.:
•	 roboty rozbiórkowe i demontażowe,
•	 wykonanie ścianek działowych,
•	 montaż nowych drzwi, okładzin 
ściennych i posadzek,
•	 wykonanie instalacji sanitarnych 
i elektrycznych z wymianą przyłącza 
kanalizacyjnego i fragmentu przyłą-
cza wodociągowego,
•	 montaż osprzętu sanitarnego 
i elektrycznego.
Wartość tych robót wyniosła prawie 
50 tys. zł, z czego dofinansowanie 
z PPOW 2021-2025 to kwota 12 tys. zł. 
Ponadto w ramach partnerstwa sto-
warzyszenia i organizacje działają-

ce w Weryni wykonały następujące 
zadania:
•	 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju i Promocji Wsi Werynia - skucie 
płytek podłogowych w sąsiadujących 
pomieszczeniach,
•	 Ochotnicza Straż Pożarna w We-
ryni - układanie płytek podłogowych 
w sąsiadujących pomieszczeniach,
•	 Koło Gospodyń Wiejskich w We-
ryni - malowanie ścian w sąsiadują-
cych pomieszczeniach,
•	 Ludowy Klub Sportowy „Wery-
nianka” - wymiana oświetlenia oraz 
odmalowanie sufitów w trzech sąsia-
dujących pomieszczeniach.
Dodatkowo mieszkańcy sołectwa 
podjęli się demontażu nienadających 
się do użytkowania mebli, zabezpie-
czenia wyposażenia i urządzeń oraz 
przeprowadzenia prac porządkowych 
po zakończeniu inwestycji. 
Dom Ludowy w Weryni jest miej-

scem integracji i aktywizacji miesz-
kańców. Inwestycja miała na celu 
poprawę wizerunku i funkcjonalności 

jego pomieszczeń. W zeszłym roku 
w ramach projektu w Domu Ludo-
wym przebudowane zostały toalety. 
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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

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34824



F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

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

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

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

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

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

KOL BU SZOW SKI

przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

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

1

N

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

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

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

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW

M ul. Handlowa 5 (obok Budmax)
 36-100 Kolbuszowa

Z 609 993 946
E biuro@axon-el.com
D www.axon-el.com

Axon Electric jest hurtownią dla 
profesjonalistów. Nasze wieloletnie 
doświadczenie, zdobyta wiedza, indywidualne 
podejście do klienta sprawia, że pomożemy 
w wyborze produktów oraz w rozwiązaniu 
niejednego problemu.

Sprzedaż 
hurtowa

Sprzedaż 
detaliczna

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34826



WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

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

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 348 27



HURTOWNIA TECHNICZNA WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

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

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

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

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


