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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 

fot. J. Skowroński
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Bulwary nad Nilem w Kolbuszowej 
W centrum Kolbuszowej powstały nowe przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców gminy i przyjezdnych gości. W ramach 

realizacji inwestycji zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil powstały, m.in. bulwary nad Nilem im. bł. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego, amfiteatr dla publiczności, obiekty do plenerowej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowe miejsca 
parkingowe.

Inwestycja prowadzona była w kilku 
obszarach. W pobliżu kościoła zbu-
dowano ścieżki pieszo-rowerowe, 
powstał amfiteatr dla publiczności 
ze sceną plenerową oraz fontanna 
multimedialna dla dzieci. Pojawi-
ły się obiekty małej architektury: 
ławki, stojaki na rowery, murki ga-
bionowe, figurki odlewane kroko-
dyla oraz obiekty dla najmłodszych 
mieszkańców- stoły do gier, siłownia, 
zjeżdżalnia (tzw. tyrolka), rampa dla 
deskorolkarzy. Wykorzystany został 
również teren przy budynku Dzien-
nego Domu Pobytu Seniora, gdzie 
rozbudowany został parking, który 
zwiększył się o dodatkowe 59 miejsc 
postojowych.
Kolejnym przebudowanym obszarem 
był teren w pobliżu budynku policji. 

Wykonano tam alejki spacerowe, 
zamontowano podświetlane pergo-
le drewniane oraz rzeźbę plenerową 
w formie kamiennego, sterowanego 
globusa. Tutaj również pojawiły się 
elementy małej architektury: ławki 
i figurka krokodyla.
Ponadto w ramach inwestycji przebu-
dowano ulicę Parkową przecinającą 
bulwary. Na ulicy ułożono nową na-
wierzchnię z kostki betonowej z wy-
konaniem separacji ruchu pieszych 
i rowerzystów, wyremontowano 
kładkę nad Nilem i wymieniono balu-
strady. Wzdłuż Szkoły Podstawowej 
nr 1 postawiono ogrodzenie z ce-
gły klinkierowej i wykonano nowe 
oświetlenie LED, a przy Ogródku 
Jordanowskim powstał murek ozdob-

ny z cegły klinkierowej z siedziskami 
z elementów drewnianych.
Całość terenu, na którym była prowa-
dzona inwestycja jest odpowiednio 
oświetlony i monitorowany.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 
4,5 mln zł. Na jej realizację Gmina 
Kolbuszowa pozyskała dofinanso-

wanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego oraz Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
o łącznej wartości ponad 2,8 mln zł. 
Wykonawcą generalnym inwestycji 
jest  Firma Budowlana „Rembisz” 
z Zielonki. 
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Kolbuszowskie inwestycje nominowane do 
ogólnopolskiego konkursu

Trzy inwestycje Gminy Kolbuszowa 
zgłoszone do ogólnopolskiego kon-
kursu Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w. organizowanego przez Sto-
warzyszenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego otrzymały 
nominację do finału plebiscytu.
Zgłoszone obiekty to: 
· Budynek dworca w Kolbuszowej,
· Bulwary nad Nilem im. bł. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego,
· Budynek Dziennego Domu Pobytu 
Seniora w Kolbuszowej przy ul. Na-
rutowicza.
Nominacja gwarantuje umieszcze-
nie obiektów na interaktywnej ma-
pie Polski wraz z ich indywidualną 
wizytówką. Zgłoszone do konkursu 
inwestycje można obejrzeć na stro-
nie: www.modernizacjaroku.org.pl   

V OTWARTY KONKURS PLASTYCZNY ŻOŁNIERZE 
WYKLĘCI - BOHATEROWIE NIEZŁOMNI

1 marca 2022 roku rozstrzygnięto V Otwarty Konkurs Plastyczny ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-BOHATEROWIE NIEZŁOMNI, 
którego organizatorem był Wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.

    Dostarczone prace konkursowe 
przestawiające żołnierzy wyklętych, 
którzy opierali się sowieckiemu 
zniewoleniu, walczyli o demokrację 
i wolną Polskę, oceniała meryto-
ryczna komisja w składzie: Monika 
Hajduk-Żyła – przedstawiciel Rady 
Gminy Raniżów, Józefa Kochano-
wicz – kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Raniżowie 
oraz Dariusz Sobolewski – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Raniżowie.
    Dostarczone projekty plastycz-
ne wykonane były różnorodnymi 
technikami z użyciem naturalnych 
i sztucznych materiałów, gotowych 
komponentów. Wszystkie przepięk-
nie wykonane, a przede wszystkim 

Pamiątkowa fotografia laureatów V Otwartego Konkursu Plastycznego ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE 
NIEZŁOMNI
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Wspomnienia pułkownika Marcina Kusa - cz. II
Marcin Kus pochodzi z miejscowości Mazury (gmina Raniżów). Gdy wybuchła II wojna światowa miał tylko 18 lat. Jego 

wspomnienia z tamtych czasów zachowały się do dzisiaj. 

  „Gdzieś” 7-8 września przed po-
łudniem kopiemy ziemniaki w polu 
na Krzychowym. Słyszymy naraz 
potężny warkot samolotu. Lecą 
trzy dwumotorowe bombowce i je-
den mały myśliwiec z tyłu za nimi. 
W pewnym momencie słychać strze-
laninę nad nami w górze. Kładziemy 
się w redliny: mama, Kasia, Stefka, 
Staszek i ja. Obserwujemy, co się 
dzieje. Słychać jak łuski padają na 
kartoflisku. Strzelają chyba wszyst-
kie samoloty, a ten mały krąży wokół 
tych większych, chyba bombowców. 
Nagle jeden z nich zniża lot, robi koło 
i niknie za Skwirowymi olszynami. 
Siadł na polu. Oczywiście pobiegłem 
w tamtą stronę. Pozostałe samoloty 
gdzieś odleciały. Zrobiło się cicho. 
Patrzę, że więcej mężczyzn bie-
gnie w tamtą stronę, podobnie jak 
ja. Niektórzy mają w rękach widły, 
motyki, a nawet siekiery. Pewnie to 
usiadł samolot niemiecki. Trzeba 
aresztować pilotów. Tak nakazują 
komunikaty. Podchodzimy powoli. 
Stoi na roli z zadartym nieco ogo-
nem i kołami wrytymi w rolę dość 
duży samolot. Przy nim kręcą się pi-
loci w dziwnych uniformach, jakichś 
niebieskich. Mają czarne skórzane 
kurtki i pilotki na głowach.  Na py-
tania podchodzących chłopów odpo-
wiadają po polsku. Ludzie nie dają 
wiary, że to polscy piloci. Na ogonie 
samolotu jest polska szachownica, 
ale ktoś mówi, że znaki przemalo-
wane dla zmylenia i, że piloci spe-

cjalnie nauczeni języka polskiego, 
że to po prostu Niemcy – szwaby. 
Gdy spory już tłum zbliża się wolno 
do samolotu, piloci kryją się w jego 
wnętrzu i oddają salwę z karabinu 
maszynowego w powietrze, na po-
strach. Tłum się cofa, ale nie odcho-
dzi. Dopiero kierownik szkoły pan 
Manastyrski jakoś powoli domówił 
się z pilotami i oznajmił, że to nasi 
żołnierze – lotnicy i że trzeba im po-
móc. Samolot ma nieznaczne uszko-

dzenia, ale trzeba go dociągnąć kon-
no na lotnisko w Weryni i stamtąd, 
po naprawie, będzie mógł polecieć 
na front. Emocje opadły. Widły i mo-
tyki pochyliły się do ziemi i wszyscy 
przystąpili do oglądania maszyny. 
Był to według słów pilotów polski 
bombowiec „Łoś”. Znaliśmy polskie 
samoloty, bo nieraz przelatywały nad 
Mazurami. Tego „Łosia” praktycznie 
zmusił do lądowania awaryjnego na 

polu niemiecki Messerschmitt – ten 
mały, którego widzieliśmy, jak latał 
wokół bombowców. Piloci domó-
wili się z gospodarzami i przystą-
pili do rozmontowywania skrzydeł. 
Gospodarze, nie pamiętam już któ-
rzy, sprowadzili konie – dwie pary. 
Umocowali zaprzęgi do samolotu, 
skrzydła umieścili na wozie i poje-
chali za jakąś niemałą ponoć opłatą 
do Weryni.■

Płk Marcin Kus pochodzący z Mazurów. Fot. UM Olsztyn

obrazujące niezłomnych żołnierzy, 
polskich bohaterów z lat 1944-1963.
Oto klasyfikacja konkursu plastycz-
nego:
Kategoria – klasy I-III szkoły pod-
stawowe
I miejsce – Michał Sudoł, Igor Ofiara
II miejsce – Anna Sudoł
III miejsce – Michał Dul
Kategoria – klasy – IV-VI szkoły 
podstawowe
I miejsce – Lena Marut, Marlena 
Kuźma, Karolina Gola
II miejsce – Nikola Grochala, Mał-
gorzata Piersiak
III miejsce – Natan Brzuszek
Kategoria – klasy – VII-VIII
I miejsce – Sylwia Warzocha, Wik-
toria Jaskot

II miejsce – Karolina Żyła, Szymon 
Preisner
III miejsce – Maja Chorzępa
 
    Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbyło się 3 marca tego 
roku o godzinie 15.00 w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Raniżowie. Gośćmi 
specjalnymi podczas uroczystego 
wręczenia nagród byli: Franciszek 
Batory brat zamordowanego przez 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa majora Józefa Batorego oraz 
Wójt Gminy Raniżów Władysław 
Grądziel. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy następnych 
artystycznych osiągnięć!

Dariusz Sobolewski

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizowana 
została wystawa pokonkursowa
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Zagraniczni goście w SP w Kupnie- 
Program Erasmus +

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie gościła delegacje nauczycieli i uczniów w ramach realizacji programu ERASMUS+.

W dniach 7- 11 lutego 2022r. w na-
szej szkole gościły delegacje uczniów 
i nauczycieli z Włoch, Rumunii i Tur-
cji. Z wizytą studyjną przyjechało 
7 uczniów i 7 nauczycieli, którzy 
w ramach europejskiego programu 
„Erasmus +” wspólnie z uczniami 
i nauczycielami szkoły w Kupnie 
realizują projekt współpracy mię-
dzyszkolnej pt. „Bawimy się razem”. 
Celem projektu jest poznawanie kul-
tury  państw partnerskich, rozwijanie 
umiejętności posługiwania się języ-
kiem angielskim oraz nawiązywa-
nie przyjaźni z uczniami z innych 
krajów.
W poniedziałek 7 lutego 2022r. od-
było się uroczyste powitanie gości. 
Otwarcia uroczystości dokonała dy-
rektor szkoły Elżbieta Chmielowiec. 
Koncert na powitanie uświetniły 
występy artystyczne uczniów klas 
I – III  oraz  Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lesianie z Kupna”. Po występach 
nastąpiła prezentacja polskich po-
traw i smakołyków oraz degustacja 
tradycyjnych potraw przywiezionych 
przez naszych gości. 
Głównym tematem realizowanym 
w ramach projektu w naszej szkole 
był „teatr”, więc uczestnicy projektu 

prezentowali w różnorodnych for-
mach teatralnych tradycyjne legendy 
danego kraju, zabawne skecze oraz 
scenki teatralne nawiązujące do 
zagadnień zmian w edukacji przez 
wieki.
W ciągu tygodniowego pobytu goście 
zwiedzili szkołę oraz wzięli udział 
w spotkaniu z rodzicami uczniów 
biorących udział w projekcie. Zwie-
dzili Kolbuszowę, Rzeszów, Kraków 
i Kopalnię Soli w Wieliczce. Byli 
również gośćmi Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej, gdzie 

wzięli udział w warsztatach tradycyj-
nego rękodzieła ludowego.
Wizyty studyjne w szkołach partner-
skich są jednym z wielu zadań pro-
jektowych, podczas których ucznio-
wie poznają swoich rówieśników 
oraz poszerzają swoją wiedzę o in-
nych krajach. Doskonalą też umie-
jętności językowe, poznają atrakcje 
turystyczne, a mieszkając u rodzin 
goszczących- także nową kulturę. 
Takie wizyty to doskonały sposób 
na poszerzenie wiedzy o Europie.
Wizyta delegacji z Włoch, Rumunii 

i Turcji w naszej szkole była bardzo 
udana. Goście byli zachwyceni pol-
ską kuchnią, pięknem folkloru i kul-
tury polskiej, urokami krajobrazu 
i architektury zwiedzanych miast, 
a przede wszystkim byli oczarowa-
ni polską życzliwością, otwartością 
i gościnnością. 
Teraz czekają nas wyjazdy do zaprzy-
jaźnionych szkół z rewizytą i reali-
zowanie dalszych działań projektu.

Anna Marek 
Koordynator projektu

Wystawa 
malarstwa 

i rzeźby 
Maksymiliana 

Starca
Jeszcze do końca marca br. można zwiedzać wy-
stawę malarstwa i rzeźby Maksymiliana Starca pn. 
„Spektrum”. Ekspozycja dostępna jest w Galerii 
Sztuki w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regio-
nalnej MiPBP przy ul. Piekarskiej 17 w Kolbu-
szowej.
Zwiedzać ją można w godzinach pracy Oddziału:
· poniedziałek: nieczynne,
· wtorek - sobota: godz. 10.00- 17.00. fot. MiPBP w Kolbuszowej
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Lucyna Kwaśnik

CISZA BEZ 
Cisza pulsuje w ścianach 

domu, 
w którym mieszka samot-

ność
 bez wyboru.

Tu kot cicho- sza stąpa
łapka w łapkę.

Zegar cichutko tyka, odmie-
rza  sekundami przemijanie.

Za kominkiem gra  
 na skrzypcach ciszy konik 

polny,
 Może zaklina rzeczywistość.

Tylko dzwonek u drzwi, 
czeka, gotowy  jest przeszyć 

ostrym dźwiękiem pustkę 
domu. Ale  uparcie  milczy.

Za oknem deszcz siąpi
kropla za kroplą spada 

cichutko jak łzy,
 których nikt w tej ciszy nie 

usłyszy.

CISZA WIECZORU
Uwielbiam ciszę wieczoru

gdy słońce wstydliwie
chowa swoją purpurę

 za horyzontem.
Ptaki układają pisklęta do 

snu,
 a wiatr delikatnie buja 

gniazdami.
Liście drzew szumią cichut-
ko kołysankę na dobranoc.

Nawet komary robią się me-
lancholijne

 i brzęczą ciszej jakby 
onieśmielone nastrojem 

chwili.
Zasypiała powoli zabiegany 

świat, 
a Bóg kołysze w poduszkach 

jego sny.

Marsz z okazji Dnia Kobiet 
w geście solidarności z Ukrainą

W dniu 8 marca z okazji Dnia Ko-
biet w Kolbuszowej odbył się marsz 
Nordic Walking pod znakiem soli-
darności z Ukrainą i sprzeciwu wo-
bec wojny. W marszu wzięli udział 
mieszkańcy oraz Ukrainki z dziećmi 
przebywające na terenie naszej gmi-
ny. Uczestnicy wydarzenia przema-
szerowali ulicami miasta z Bulwarów 
nad Nilem na stadion miejski. Na me-
cie- w budynku Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu czekał na 
wszystkich słodki poczęstunek.
Podczas spotkania słowa wsparcia do 
naszych wschodnich sąsiadów oraz 
najlepsze życzenia dla wszystkich 
kobiet z okazji ich święta skierowa-
li Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 
oraz Grzegorz Romaniuk Prezes 
Fundacji. Podkreślano, że każde ge-
sty przyjaźni i solidarności są teraz 
bardzo potrzebne uchodźcom przy-
bywającym w okolice Kolbuszowej, 
a także osobom walczącym o wolną 
Ukrainę. 
Spotkanie uświetniły występy mu-
zyczno-taneczne Grupy Folklory-
stycznej Seniorów „Ziemia Kolbu-
szowska” oraz Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lesiaki” z Raniżowa. 
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Opowieści o zimowym lesie
W lutym zakończył się drugi etap badań zaplanowanych w projekcie „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”. 

Były to rozmowy o lesie zimą.

Badacze  na przełomie 2021 i 2022 r. spotykali się 
z mieszkańcami terenów Puszczy Sandomierskiej. 
W tym czasie posługiwali się dokładnie opraco-
wanym kwestionariuszem, aby zebrane materia-
ły można było później pogrupować i opracować 
naukowo.
Oto niektóre rozmowy zarejestrowane przez mu-
zealnych interlokutorów.
Cało zime chodziły do lasu, pnioki kopały chłopy, 
każda sosenka, czy tam jakieś drzewo było wyko-
pane, te użnięte, to był wykopany pniok. Wszystko 
do domu przywozili, tam piło się poobrzynało, 
[…] wszystko się spalyło. Kiedyś bardzo ludzie 
szanowali drzewa, tak nie żnyli jak to dziś: pójdzie, 
motorowo piło żnie. Żnij dzień! O, taką piłą, na 
kolanach, i tak i siak, już krzyże bolo, nogi bolo, 
a tu – coś użnyła: tyćki kowołek, a to była grubo 
sosenka! Pani Helena wie co mówi, bo sama też 
ścinała drzewa: Całe życie chodziłam, dopiero 
my piłe kupiyły, jak o, teroz już”. […] I jak sie 
coś użnyło grubsze, to na chlyb, bo jak się piekło 
chlyb, co dwa tygodnie się piekło, siedem bochen-
ki, sześć, to trza było drzewo proste, grube, żeby 
to nałożyć, bo dwa naryncza trza było na roz. 
[…] Z dziada, pradziada były przekazywane 
wieści, że osoba, która późną nocą wędrowała, 
żeby sobie skrócić drogę z Rakszawy do Żołyni, 
to musiała przejść przez Brzeźnik i minąć Potok. 
Idąc przez las ta osoba napotkała zjawę i ta zjawa 
ciągnęła tę osobę w stronę tafli wody. I dopiero – 
mówił – ocknął się jak już był w wodzie: gdzie on 
jest, za kim on idzie? On by się przecież utopił! 
[…] Inna historia związana jest z lasem Pułanki, 
na pograniczu Rakszawy i Brzózy Stadnickiej. 
Tam chowali ludzi, którzy zmarli na cholerę, tam 
też jest cmentarz choleryczny, o którym nie ma 
takiej pamięci. Tam, w tych okolicach też ludzie 
bardzo często gubili się, nie wiedzieli gdzie są, 
krążyli kilka razy w koło, dopiero przychodziło 
jakieś otrzeźwienie i po jakimś czasie z tej matni 
wychodzili.
Rakszawa, Helena Wilczek, Agnieszka Rzepka, 
rozmawiała Jolanta Danak-Gajda

Sąsiadka mi też opowiadała, że w takim zagaj-
niku, to niewielki las, ludzie wieczorami jak szli, 
to słyszeli płacz dziecka, zawodzenie takie. Co 
wieczór to słyszeli i nie wiedzieli o co to chodzi. 
I doszli do wniosku, że ktoś tam pewnie zakopał 
dziecko niechciane. To jest w miejscu jak się jedzie 
przez Domatków do Kamionki. Sąsiadka miała tam 
akurat w Kamionce rodzinę, a wypadało jej jechać 
właśnie tą drogą, koło tego zagajnika. I przejeż-
dżając tam właśnie sama słyszała te płacze i za-
wodzenie dziecka. Inni ludzie też to słyszeli. Na 
różne sposoby to próbowali wyciszyć, złagodzić, 
ale to się nie dawało. Więc zawołali księdza, też 
się modlił i to chyba też nie pomogło. Wreszcie 

zawołali jakąś taką babkę ze wsi, pewnie trzeba 
by się tej sąsiadki pytać, co ona mówiła, ale chyba 
„Jakżeś ty jest panna, to ty jesteś… [nie pamięta], 
jak ty jesteś pan, to ty jesteś Jan” A może Anna? 
Ale ja to mówię na zasadzie rymowanki, nie pa-
miętam. Ona to kilka razy odprawiała i to się po 
jakimś czasie uspokoiło. To była kobieta stamtąd, 
z tamtej okolicy.
Kolbuszowa Górna, członkowie Zespołu Obrzę-
dowego „Górniacy”, rozmawiał Wojciech Dragan

Organizowano kuligi. Zaprzęgało się konie do 
sani, w załupki, z tyłu się dzieci na sankach swoich 
przyczepiało ośmioro-dziesięcioro. Sanie to miał 
każdy. Sanie a załupki – to jest różnica. Załupki 
są ładnie obudowane tak dokoła, takie zakryte, 

kolorowe i siedzenia mają, a sanie to kulpaki się 
zakładało, pomosty. Wywoziło się obornik saniami, 
dwoje sani się spinało. Takie sanie jak Kmicica 
i Oleńke wieźli w „Potopie”, albo chorego jak 
wieźli, to na saniach. Załupki to były wysokie, 
ładnie obite. To robił cieśla na wsi – w Sarzynie 
był stelmach. Do lasu się jechało, w lesie ognisko 
się zapaliło, kiełbaski się upiekło, jak się załatwi-
ło, to były też kiełbaski. Najwcześniej informator 
pamięta kuligi w latach 60. XX w.: woźnica jeden 
dorosły jechał, może nauczyciel ze szkoły.
Sarzyna, Michał Dudek, rozmawiała Elżbieta Du-
dek-Młynarska

Przywoziły ludzie drzewo sobie nawzajem, tak się 
zbierały ludzie, jeden drugiemu pomagały. Jak ktoś 
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się budował, trzeba było to drzewo końmi zwieźć, 
rękami te kloce wyłożyć, to nie było traktora z pod-
nośnikiem. Trzeba było drzewo obrobić, rżnąć piłą, 
takie rusztowanie zrobione, dwóch chłopów jeden 
stał na górze, drugi na dole i to drzewo na deski 
trzeba było porżnąć. […] Tato przymierzał, że 
będzie się budował. Zaczął kompletować drzewo. 
Było 12 furmanek, sąsiedzi przychodzili i pomaga-
li, najpierw oni tatowi, a potem tata – im. Tak się 
kiedyś żyło. Mama zrobiła w niedzielę spotkanie 
– kupiła beczkę piwa, napiekła zwykłe drożdżowe 
pierożki, placki, drożdżówki różne, była herbatka, 
kompocik, piwko, poprzychodzili z żonami na po-
dwórku i to była zapłata za tę pomoc. I tak robił 
drugi, tak robił trzeci. Bo jakby chciał  najmować, 
za wszystko płacić… A dziś, czy by to tak przeszło? 
Wątpię. […] Na budulec nadaje się drzewo tylko 
zimą ścięte. W lecie drzewo jest z miazgą, jest 
bezwartościowe. Jak liście spadły, zaczynano pracę 
w lesie i kończono na wiosnę zanim pąki zaczęły 
pękać, a drzewo rozwijać się. Zanim miazga krą-
żyć zaczęła. Saniami wożono drzewo, na sanie 
było łatwiej wyłożyć drzewo, były śniegi. Zbierało 
się kilku wozaków, żeby jeden drugiemu pomógł 
wyłożyć. W razie gdyby coś się popsuło, jeden dru-
giemu pomagał. Jeździły do lasu do Nienadowej, 
do Birczy po drzewo na budowy, po inne gatunki 
drzewa. Końmi kilkanaście razy trzeba było jechać. 
Drzewa były znaczone do zrywki, dziś tak samo 

robią. Jak już drzewo było ścięte w Nienadowej, 
to jeździli i wybierali kloce.
Janina Gołojuch, Siedleczka, wywiad prowadziła 
Katarzyna Ignas

W lesie jest cudowne źródełko. Jak rozmówczyni 
była mała, to chodzili do Tarnawca, do kościoła. 
Jest parafia Tarnawiec, chociaż kościół jest w Ku-
ryłówce. Na Górce Kościelnej – tam gdzie kościół, 
był kiedyś dwór Tarnawskich. Znaleziono też po-
zostałości murów, stare monety. Legenda głosi, 
że z kościoła idzie tunel do klasztoru w Leżajsku. 
W tej studzience była święta woda. Jak ktoś miał 
chore dziecko to pobierali tam wodę, nosili koszul-
ki, modlili się. Było wiadomo, że to jest cudowna 
woda. Czy to naprawdę działało – rozmówczyni 
nie wie. To była studnia: był beton na zewnątrz, 
w środku była woda. Za dziecka rozmówczyni cho-
dziła z innymi tam zaglądać. To było przy drodze, 
ale w lesie. Tam była leśniczówka kiedyś. Ta część 
lasu nazywa się Księżówka.
Brzyska Wola, Maria Staroń, rozmawiała Maria 
Kula

O kolejnych etapach badań terenowych oraz pozo-
stałych przyszłych działaniach związanych z pro-
jektem pracownicy Muzeum będą informować 
na bieżąco!
Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców 
Rzeszowszczyzny” dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowego.  

Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
W dniu 1 marca w Weryni odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęły się od zło-
żenie kwiatów pod pamiątkową ta-
blicą Szkoły Podstawowej im. kpt. 
Józefa Batorego w Weryni. Następnie 
na czele pocztu Szkoły Podstawowej 
w Weryni zebrani przeszli do kościo-
ła parafialnego, gdzie odprawiona 
została Msza św. w intencji Józefa 
Batorego i Żołnierzy Niezłomnych. 
Patriotyczne kazanie wygłosił ks. 
proboszcz Jarosław Depczyński.
Po mszy w szkole odbył się występ 
artystyczny w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej. Ponadto można 
było zobaczyć wystawę prac konkur-
su plastycznego z okazji Dnia Żołnie-
rzy Niezłomnych.
W uroczystościach uczestniczyli 
m.in.: Franciszek Batory brat mjra 
Józefa Batorego, Ewa Draus Wice-
marszałek Województwa Podkar-
packiego, Dariusz Bździkot przed-
stawiciel Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie, ks. Jarosław 
Depczyński Proboszcz Parafii pw. 
Św. Maksymiliana Kolbe w Wery-

ni, Wojciech Cebula Wicestarosta 
Kolbuszowski, Marek Gil Zastęp-
ca Burmistrza Kolbuszowej, Emil 
Wilk Radny Rady Powiatu, Julian 
Dragan Radny Rady Miejskiej, Zbi-
gniew Pytlak, Sołtys Weryni, Stefan 
Batory Prezes Zarządu Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc 
Chłopska, Ryszard Skowron Prezes 
Zarządu OP OSP, nauczyciele, mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy.
1 marca 1951 roku w więzieniu mo-
kotowskim wykonano wyrok śmier-

ci na siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”: Łukaszu Ciepliń-
skim, Mieczysławie Kawalcu, Ada-
mie Lazarowiczu, Franciszku Błaże-
ju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce 
oraz pochodzącym z Weryni Józefie 
Batorym – byli to ostatni ogólnopol-
scy koordynatorzy „Walki o Wolność 
i Niezawisłość Polski z nową sowiec-
ką okupacją.
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Ukrainy z Kolbuszowej wyruszyło 
wiele transportów z darami na gra-
nicę polsko-ukrainską. Transporty 
darów zostały tak zorganizowane, 
aby z granicy trafiły do konkret-
nych miejscowości w Ukrainie, 
m.in. do: Odessy, Równego, Lwo-
wa, Romanowa i Starego Sambora. 
Zebrane dary pochodziły ze zbió-
rek prowadzonych przez różne  
instytucje, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola, jednostki OSP, so-
łectwa oraz kolbuszowskie firmy. 
Serdecznie dziękujemy za każdą 
okazaną pomoc.
W dniu 28 lutego na granicę polską- 
ukraińską wyjechały z Kolbuszowej 
busy, które dotarły do miasta part-
nerskiego Stary Sambor. W busach 
znalazły się: koce, śpiwory, pam-
persy, artykuły spożywcze, odzież, 
a także agregaty prądotwórcze i piła 
motorowa. Dary pochodziły, m.in. ze 
zbiórki zorganizowanej w niedzielę, 
27 lutego na rynku w Kolbuszowej.
Kolejne transporty z darami dla po-
trzebujących w Ukrainie wyruszyły 
z Kolbuszowej w dniu 7 marca br. 
Dzięki mieszkańcom gminy udało się 
zebrać żywność, środki higieniczne 
oraz odzież, które przetransporto-
wano wspólnie z firmą Mobi Taxi 
na granicę polsko- ukraińską. Trans-
port obejmował środki pochodzące 
ze zbiórek prowadzonych przez Posła 

POMOC DLA UKRAINY NA TERENIE GMINY 
KOLBUSZOWA

Dynamiczna sytuacja związana z wojną w Ukrainie, a tym samym pojawiająca się fala uchodźców wymaga systemowych 
i skoordynowanych działań władz państwowych i samorządowych. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Kolbuszowa, 
organizatorom zbiórek i darczyńcom za ich zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, a także wszystkim osobom, które przyjęły 
pod swój dach rodziny ukraińskie.

Wiele osób, instytucji, stowarzyszeń, szkół oraz prywatnych placówek cały czas z chęcią wspiera kolejne inicjatywy na 
rzecz uchodźców oraz osób walczących o wolną Ukrainę. Dziękuję za otwarte serca i każdy gest życzliwości oraz apeluję o dal-
szą pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. 

Z wyrazami szacunku
Jan Zuba 

Burmistrz Kolbuszowej 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Najważniejsze informacje dotyczące 
udzielanej pomocy dla uchodźców 
znajdują się na stronie rządowej 
https://pomagamukrainie.gov.pl. 
W Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie działa info-
linia dla cudzoziemców: +48 800 
100 990. 
Na stronie www.kolbuszowa.pl 
w dedykowanej zakładce Pomoc dla 
Ukrainy można znaleźć na bieżąco 
aktualizowane informacje o podej-
mowanych działaniach na rzecz 
uchodźców na terenie Gminy Kol-
buszowa (m.in. informacje odnośnie 
szkoły i edukacji dzieci, pracy dla 
uchodźców, informacje dla osób 
przekraczających granicę ze zwie-
rzętami). 

MIEJSCA TYMCZASOWE DLA 
UCHODŹCÓW Z UKRAINY
W domu noclegowym Fundacji na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 
w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 2 
w Kolbuszowej na dzień 03.03.2022 
r. przygotowano 60 miejsc do tym-
czasowego przyjmowania uchodź-
ców z Ukrainy. Do kontaktu w spra-
wie zakwaterowania uchodźców 
wyznaczono Prezesa Fundacji Pana 
Grzegorza Romaniuka – tel. 606 
266 377.
W pomoc w szukaniu bezpiecznego 
schronienia dla potrzebujących włą-
czają się członkowie Kolbuszowskie-
go Stowarzyszenia Współpracy z Za-
granicą „Kolbuszowa bez granic”.
DODATKOWE WORKI I KODY 
KRESKOWE NA ODPADAY KO-
MUNALNE
Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa, 
którzy przyjmują obywateli Ukra-
iny w swoich domach, w przypadku 
zwiększenia ilości wytworzonych od-
padów komunalnych na tej nierucho-

mości proszeni są o zgłoszenie się do 
biura Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi przy ul. Piekarskiej 15 
po dodatkowe worki i kody kreskowe 
na odpady komunalne. Zgłoszenie 
nie będzie skutkowało poniesieniem 
dodatkowej opłaty, a powstałe od-
pady komunalne należy wystawić 
zgodnie z obowiązującym harmo-
nogramem.
PESEL DLA OBYWATELI UKRA-
INY
Od środy (16 marca) obywatele 
Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 
roku uciekli przed wojną do Polski 
będą mogli składać wnioski o na-
danie numeru PESEL w związku 
z konfliktem w Ukrainie. 
Kto może otrzymać numer PE-
SEL? Każdy, kto:
· przybył w okresie od 24 lute-
go 2022 r. do Polski bezpośrednio 
z Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi,
· złoży osobiście, w dowolnym 
urzędzie gminy, w postaci papie-
rowej, opatrzony własnoręcznym 
czytelnym podpisem wypełniony 
wniosek o nadanie numeru PESEL,
/w imieniu osoby nieposiadającej 
zdolności do czynności prawnych 
lub posiadającej ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych, wnio-
sek o nadanie numeru PESEL składa  
jedno z rodziców, opiekun, kurator, 
opiekun tymczasowy lub osoba spra-
wująca faktyczną pieczę nad dziec-
kiem/.
Wnioski są do pobrania na stronie 
www.kolbuszowa.pl w zakładce 
Pomoc dla Ukrainy. 
LIST DO MIASTA PARTNER-
SKIEGO STARY SAMBOR 
W UKRAINIE 
W dniu 25 lutego br. Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk 

wystosowali list do Burmistrza Sta-
rego Sambora (miasta partnerskiego 
Kolbuszowej)  z wyrazami poparcia 
i solidarności dla Ukrainy.
„W obliczu zagrożenia ze strony Ro-
sji, zwracamy się do Pana i mieszkań-
ców Starego Sambora ze słowami so-
lidarności i wsparcia. Z niepokojem 
śledzimy wydarzenia będące skutkiem 
wrogich działań wschodniego sąsia-
da Ukrainy. Nienaruszalność granic 
i wolny wybór do decydowania o wła-
snym państwie to podstawowe prawa 
we współczesnym świecie. Polska 
jako pierwsza uznała niepodległość 
Ukrainy, rozumiemy i niezmiennie 
wspieramy jej dążenia do uczestnic-
twa w organizacjach międzynarodo-
wych, a przede wszystkim do swobod-
nego i wolnego wyboru drogi rozwoju 
dla swego kraju. Kolbuszowa będąca 
miastem partnerskim Starego Sambo-
ra wyraża poparcie dla niepodległej 
i wolnej Ukrainy oraz solidarność 
z całym narodem ukraińskim. W imie-
niu samorządu Gminy Kolbuszowa 
proszę przekazać mieszkańcom Sta-
rego Sambora słowa wsparcia w tych 
trudnym dla Ukrainy czasie, dekla-
rujemy jednocześnie pomoc w miarę 
naszych możliwości. NIECH ŻYJE 
WOLNA I NIEZALEŻNA UKRAINA”

TRANSPORTY Z DARAMI 
Od początku rosyjskiej inwazji do 
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Zbigniewa Chmielowca, Fundację 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 
w Kolbuszowej, OSP Kupno, OSP 
Przedbórz oraz Instytut Kosmetologii 
Sensobella. Fundacja na Rzecz Kul-
tury Fizycznej i Sportu wspomogła 
również przekazanie darów, które po-
jechały z Nowej Dęby do Suchowoli 
w Ukrainie.

W sobotę, 12 marca br. trzy cięża-
rówki przyjechały z darami od nie-
mieckiej społeczności Taufkirchen. 
Produkty głównie żywnościowe tra-
fią do potrzebujących mieszkańców 
Tarnopola. W Kolbuszowej towar 
został przeładowany częściowo na 
ukraińską ciężarówkę, a w części 
zmagazynowany do późniejszego 
transportu. 

Z pomocą w przeładowaniu towarów 
przyszli wolontariusze, m.in. ucznio-
wie kolbuszowskich szkół wraz opie-
kunami, harcerze oraz strażacy OSP 
Nowa Wieś, OSP Świerczów. Ko-
ordynatorem całej akcji był ksiądz 
Paweł z Taufkiechen oraz księża 
Parafii pw. Świętego Brata Alberta 
w Kolbuszowej.
Nasze miasto odwiedziła również 
niemiecka delegacja na czele z wice-
burmistrz miasta Taufkirchen. W spo-
tkaniu z organizatorami uczestniczyli 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Ewa Draus, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 
Marek Gil oraz Przewodniczący 
Kolbuszowskiego Stowarzyszenia 
Współpracy z Zagranicą Jerzy Jezuit, 
dziękując jednocześnie za przekaza-
ne dary. Przedstawiciele społeczności 
Taufkirchen zabrali ze sobą grupę 9 
uchodźców z Ukrainy, zapewniając 
im zakwaterowanie i pełną pomoc 
socjalno- bytową w swoim mieście.

Ulotka informacyjna w języku ukraińskim- UA

Ulotka informacyjna w języku pol-
skim- PL
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OSP Kolbuszowa 
Dolna zbiera zużyty 

elektrosprzęt
Jednostka OSP Kolbuszowa Dolna bierze udział w akcji pn. „Strażaków 
wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy” polegającej na przeprowadzeniu wśród 
mieszkańców zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 
Każda oddana tona to plus dla środowiska, a dodatkowo wsparcie finansowe, 
które otrzyma OSP na rozwój jednostki.
Niepotrzebne, zużyte elektrosprzęty będzie można dostarczyć do remizy OSP 
przy ul. Nad Nilem 2 w Kolbuszowej Dolnej w następujących terminach: 
• 26 marca (sobota)- godz. 8.00-16.00,
• 2 kwietnia (sobota)- godz. 8.00-16.00.

Strażacy zbierają, m.in. telewizory, komputery, monitory, drukarki, pralki, 
lodówki, kuchenki, telefony, odkurzacze, elektronarzędzia, każdy sprzęt na 
prąd lub baterie. 
W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z koordynatorem 
akcji pod numerem telefonu: 661 752 285.  Zachęcamy mieszkańców do 
włączenia się w zbiórkę! 

Zajęcia dla dzieci  
z Ukrainy

Z inicjatywy Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej 
prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Celem organizowa-
nych zajęć jest oderwanie najmłodszych od rzeczywistości i tego co przeżyli 
w ostatnich dniach.  Zajęcia w budynku Fundacji przy ul. Wolskiej 2 (sala 
konferencyjna- I piętro) prowadzone są w języku ukraińskim. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na 
terenie gminy Kolbuszowa. 
Natomiast otwarte zajęcia sportowe i treningi piłkarskie dla dzieci z Ukrainy 
prowadzi KKS Kolbuszowianka Kolbuszowa. Szczegóły u organizatorów pod 
numerem +48 603 381 910. 

Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej 
w Slalomie Gigancie

Szkoła Narciarska GM Milenium z Kolbuszowej od wielu lat prowadzi obozy dla pasjonatów jazdy na nartach i snowboardzie 
oraz organizuje Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Slalomie Gigancie, które z roku na rok cieszą się coraz większą frekwencją. 
Tradycją jest, że zawody te odbywają się o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. 

W tym roku Otwarte Mistrzostwa 
Kolbuszowej w Slalomie Gigancie 
w kategorii klas podstawowych 1-6 
oraz w kategorii osób dorosłych 
odbyły się na Stacji Narciarskiej 
Wierchomla w dniu 18 lutego br., 
natomiast w dniu 25 lutego miały 
miejsce rozgrywki dla zawodników 
z klas podstawowych 7-8 oraz szkół 
średnich. Turniej w tym roku był 
szczególny, ponieważ była to jego 
jubileuszowa 25 edycja. W zawodach 

wzięło udział kilkuset zawodników, 
w większości z Kolbuszowej i pod-
karpacia, ale byli również zawodnicy 
z innych województw oraz zagranicy. 
Podczas pierwszego etapu Mi-
strzostw obecny był Zastępca Bur-
mistrza Kolbuszowej Marek Gil, 
który wręczył puchary zwycięskim 
zawodnikom wspólnie z Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbu-
szowej Jerzym Sitko.

Remiza OSP w Kolbuszowej Dolnej 

fot. Szkoła Narciarska Milenium
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Panu
Stefanowi Batory

Prezesowi Zarządu Spółdzielni 
Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska 

w Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

ŻONY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych w Gminie Kolbuszowa- 

kwiecień-grudzień 2022 r.
Urząd Miejski w Kolbuszowej in-
formuje, że od kwietnia 2022 r. 
zostaje zniesiony naprzemienny od-
biór odpadów tworzyw sztucznych 
i butelki PET z nieruchomości jed-
norodzinnych. Wobec tego mieszkań-
cy Gminy Kolbuszowa będą mogli 

wystawiać wszystkie frakcje odpa-
dów segregowanych (tj. Tworzyw 
sztucznych, Butelki PET, Papieru 
i Szkła) w jednym terminie. 
Harmonogramy zostały zaktualizo-
wane i są dostępne na stronie www.
srodowisko.kolbuszowa.pl. 

Przypominamy również o wpro-
wadzonym ustawowo obowiązku 
stosowania kodów kreskowych do 
indywidualnego oznakowania po-
jemników i worków, przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych 
segregowanych i niesegregowanych 

Ogłoszenie
W Zespole Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej

 
w dniach 21-25 marca 2022 r. 

odbędzie się zbiórka makulatury. 

Dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie na pielgrzymkę 
dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do Medjugorie. 

DZIĘKUJEMY.

na terenie Gminy Kolbuszowa. Kody 
kreskowe ma obowiązek stosować 
każdy właściciel nieruchomości za-
budowanych budynkami jednoro-
dzinnymi, który złożył deklarację 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

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 nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1899 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowych 
własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczo-
nych do oddania w użyczenie

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w użyczenie.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości własno-
ści Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil

Ogłoszenia 
UMIG

Budowa parkingu wraz z dojściem 
do przystanku kolejowego 

w Kolbuszowej Górnej
W Kolbuszowej Górnej przy budynku hydroforni prowadzone są roboty związane 

z budową parkingu wraz z dojściem do przystanku kolejowego, który powstanie na 
linii nr 71 Ocice-Rzeszów. 

Przeprowadzone zostały już prace polegające na 
odkrzaczeniu terenu budowy i jego odwodnieniu. 
Teraz trwa budowa nawierzchni parkingu dla sa-
mochodów osobowych (18 miejsc postojowych 
o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi 
i 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 
o nawierzchni z kostki betonowej). Ponadto zakres 
inwestycji obejmuje budowę jezdni manewrowej 
oraz zjazdu publicznego do drogi powiatowej re-

lacji Kolbuszowa Górna-Kłapówka. Wykonany 
zostanie również chodnik, jako dojście do projek-
towanego przystanku kolejowego. Przy parkingu 
zamontowana będzie wiata i stojak na rowery, 
a wokół budynku hydroforni poprowadzone zo-
stanie nowe ogrodzenie. Po zakończeniu prac na 
terenie inwestycji wykonane zostaną ponowne 
nasadzenia.

Zadanie dofinansowane jest w ramach projektu PKA.
Infrastruktura w pasie kolejowym, tj. peron o długości 100 m, wiata przystankowa i fragment dojścia 
do peronu wykonane zostaną jako odrębne zadanie.

Projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kole-
jowych oraz infrastruktury przystankowej” realizowany w ramach działania 5.2 Rozwój transportu 
kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
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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

Stanowisko Rady Powiatu w Kolbuszowej 
w związku z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę

Podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, 24 lutego, radni powiatowi, przez aklamację, przyjęli stanowisko w związku 
z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę.

„Samorząd Powiatu Kolbuszowskie-
go wyraża solidarność z Narodem 
Ukraińskim, wszystkimi samorzą-
dami lokalnymi na Ukrainie - z ich 
mieszkańcami, władzami oraz pra-
cownikami samorządowymi. Sta-
jemy na stanowisku, iż Obywatele 
Ukrainy mają pełne prawo do wol-
ności, suwerenności i niepodległości.  
Konflikt zbrojny na ogromną skalę, 
a w ślad za tym cierpienia tysięcy 
ludzi, a także wielkie zagrożenie dla 
niepodległości Ukrainy i destabi-
lizacji całej wolnej Europy, w tym 
zwłaszcza regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej, którego Ukraina 
i Polska są ważnymi częściami, stał 
się faktem.  
Decyzje strony rosyjskiej wywołują 
olbrzymie obawy o bezpieczeństwo 
i przyszłość mieszkańców całej 
Ukrainy, w tym i regionów, z którymi 
Powiat Kolbuszowski już od wielu 
lat współpracuje. Wyrażamy więc 
solidarność z naszymi sąsiadami 
i deklarujemy, że będziemy wspierać 
Ukrainę w dążeniu do umacniania 
demokracji, a także do dalszego roz-
woju gospodarczego i społecznego.  
Wierzymy, że konkretna pomoc na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 
na Ukrainie i obrony ze strony nie-
których państw, w tym również Pol-
ski oraz pojawiająca się stopniowo 
w Ameryce i Europie większa świa-
domość realnego zagrożenia i wola 
dalszego działania, przyczyni się do 

jeszcze skuteczniejszej obrony nie-
podległości i integralności Ukrainy. 
Choć niestety musimy z przykrością 
stwierdzić, że jesteśmy rozczarowani 
prowadzoną polityką Zachodu i Unii 
Europejskiej. Bowiem sytuacja, do 
jakiej dochodzi dzisiaj na Ukrainie 
jest, między innymi, wynikiem in-
teresów, jakie prowadziły poszcze-
gólne państwa Zachodu z Rosją. 
I to one przyczyniły się do tego, że 
obecny przywódca tego kraju stał się 
agresorem wobec państwa, które ma 

prawo do wolności i suwerenności. 
Nie można się zgodzić, by Ukraina 
została bez wsparcia wobec tej bez-
przykładnej agresji ze strony Rosji. 
„Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze 
państwa bałtyckie, a później może 
i czas na mój kraj, na Polskę” – mó-
wił śp. Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński, 12 sierp-
nia 2008 roku, na wiecu w stolicy 
Gruzji - Tbilisi, po ataku Federacji 
Rosyjskiej na Gruzję. 
Słowa polskiego Prezydenta, w ob-

liczu rosyjskiej agresji na Ukrainę 
dzisiaj okazały się być prorocze. 
Niestety, w porę, nie dotarły one do 
władz poszczególnych państw. Dzi-
siaj możemy tylko wyrazić nadzieję, 
aby sens kolejnych wypowiedzia-
nych słów przez Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego nigdy się nie ziścił”. 

Mieczysław Burek
Przewodniczący Rady Powiatu 

w Kolbuszowej
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Dary przekazane przez mieszkańców 
Powiatu Kolbuszowskiego dotarły do 

Romanowa na Ukrainie 
Mieszkańcy Regionu Romanowskiego na Ukrainie są bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję pomoco-

wą, przekazując pomoc pieniężną oraz rzeczową. Wszystkie artykuły, w niedzielę (6 marca) dotarły do potrzebujących. - Dziękuje-
my za Wasze ogromne serce i za to, że jesteście - mówią wdzięczni mieszkańcy Romanowa.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Kolbuszowskiego i wszyscy,
którym bliska jest pomoc humanitarna dla Narodu Ukraińskiego

Załadunek przy Starostwie Powiatowym. Fot. B. ŻarkowskaTransport przekazanych darów 

Wdzięczni mieszkańcy Regionu RomanowskiegoMateriały dotarły do Romanowa

 Pragnę poinformować, iż w nie-
dzielę (tj. 6 marca) dotarła pomoc 
humanitarna do zaprzyjaźnionego 
z nami miasta Romanów, w Obwo-
dzie Żytomierskim. Składała się ona 
z pomocy rzeczowej zebranej wśród: 
pracowników Starostwa Powiatowe-
go oraz jednostek podległych Samo-
rządowi Powiatu, Radnych Rady Po-
wiatu w Kolbuszowej, okolicznych 
Nadleśnictw: Kolbuszowa, Mielec, 
Głogów Młp., Nowa Dęba oraz Tu-
szyma, młodzieży z Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni, OSP Przedbórz, OSP Porę-
by Kupieńskie, Gminy Niwiska oraz 
społeczności Przedszkola „Słonecz-
ny Zakątek”. Bardzo dużą pomoc 
rzeczową przekazała również Gmina 

Dzikowiec, która zostanie doręczona 
kolejnym transportem.  
Wspólnie odpowiedzieliśmy na apel, 
aby dostarczyć naszym Przyjaciołom 
to, na co złożyli zapotrzebowanie. 
W ten sposób nasza pomoc okazała 
się celowa, zamierzona i nieprzypad-
kowa. Wśród zebranych darów zna-
lazły się: artykuły medyczne, środki 
opatrunkowe, ciepłe ubrania, buty, 
żywność dla małych dzieci i doro-
słych, środki pielęgnacyjne dla dzieci 
i dorosłych, latarki i lampy solarne, 
powerbanki, koce, kołdry, śpiwory 
i wiele innych artykułów. Wszystkie 
zebrane materiały były produktami 
nowymi o wartości ok. 100 tys. zł.  
Następnie, za pośrednictwem Fun-
dacji Semper Fidelis produkty za-

pakowane na palety dojechały do 
Archidiecezji Lwowskiej, gdzie do 
oczekującego, w części wypełnione-
go tira, zostały przeładowane, skąd 
pełny już transport trafił do Regionu 
Romanowskiego oraz parafii pw. Św. 
Stanisława, gdzie proboszczem jest 
ks. Ryszard Dziuba z Kolbuszowej. 
Za przekazane dary składam wszyst-
kim Państwu serdeczne podzięko-
wanie. Jednocześnie informuję, iż 
w dalszym ciągu prowadzimy akcję 
zbiórki dla Ukrainy, przyjmując dary 
w Powiatowym Punkcie Zbiórki 
Darów dla Ukrainy, wyznaczonym 
przez Wojewodę Podkarpackiego, 
który mieści się w Starostwie Po-
wiatowym w Kolbuszowej. 
W związku z tym zwracam się do 

wszystkich ludzi dobrej woli i otwar-
tym sercu o dalszą pomoc dla Naro-
du Ukraińskiego, który to przeżywa 
swoją „gehennę” narodową. Bądźmy 
solidarni z Ukrainą w tym trudnym 
dla niej czasie i wspierajmy tak, jak 
tylko umiemy najlepiej.
Wolność to podstawowa rzecz, któ-
rą powinien posiadać naród. Niech 
zwycięży rozum, rozsądek i wolność, 
przegra mściwość i nienawiść, a ego-
izm państwowy zaniknie.

Szef Sztabu Zarzadzania 
Kryzysowego

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś 
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Podziękowania z Romanowa
Specjalne podziękowanie dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego wystosowali przedstawiciele Romanowa na Ukrainie 

oraz mieszkający tam ks. Ryszard Dziuba, pochodzący z Kolbuszowej.
Sz.P.
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
Przewodniczący Rady Powiatu Kolbuszowskiego  Mieczysław  Burek

Powiatowy Punkt Zbiórki Darów dla 
Uchodźców w powiecie kolbuszowskim 

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej uruchomiony został Powiatowy Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. 8.00-16.00, wt.pt.7.30-15.30. Numery kontaktowe: 
726 364 225, 17 7445 730 oraz 17 7445 762. 

 Romanowska Wspólnota Terytorialna wyraża szczerą wdzięczność za 
szybką reakcję i udzielenie wszechstronnej pomocy humanitarnej w celu 
zaspokojenia doraźnych i pilnych potrzeb lokalnych jednostek obrony tery-
torialnej oraz ludności tej społeczności w stanie wojennym.
 Wyrażamy również naszą szczególną wdzięczność za silne wsparcie mo-
ralne i duchowe. Dzięki wspólnym wysiłkom we wszystkich możliwych 
kierunkach zapewni nam zwycięstwo nad wrogiem.

 W jedności myśli, decyzji i działań - nasza niezwyciężona siła!
W imieniu mieszkańców Gminy Terytorialnej Romanów:

Deputowany Żytomierskiej Rady Obwodowej Ihor KHODAK
Zastępca Rady Rejonu Żytomierskiego Ołeksandr KONDRATYUK

Sekretarz rady wsi Jurij CHUMACHENKO

Do punktu przyjmowane są:

1. Odzież i okrycie
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania 
z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Płaszcze przeciwdeszczowe
• ciepłe kurtki, spodnie i obuwie dla 
mężczyzn 

2. Środki higieny i czystości
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów

• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papie-
rowe
• Ręczniki (w tym z mikrofibry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do 
dezynfekcji
• Maski filtrujące lub jednorazowe

3. Żywność
• Woda

• Żywność do szybkiego przygoto-
wania (instant)
• Batony (w tym energetyczne)
• Bakalie, orzechy
• Konserwy
• Makarony, płatki zbożowe do 
szybkiego przygotowania
• Narzędzia kuchenne jednorazowe-
go lub wielokrotnego użytku: talerz 
głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło 
(silikon spożywczy lub plastik)

4. Inne
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki

• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy

Prosimy, aby dostarczone artykuły 
były odpowiednio posegregowane 
i zapakowane. Prosimy również 
o sporządzenie wykazu przekazy-
wanych materiałów. 
Dziękujemy za okazaną pomoc i soli-
daryzowanie się z naszymi sąsiadami 
zza wschodniej granicy. 

Barbara Żarkowska 

Pani 
Barbarze Nowak

Inspektorowi
Wydziału Komunikacji i Transportu 

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

Pani 
Marioli Bajor-Siwiec

Pracownicy
Wydziału Organizacyjnego  

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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Mamo! Tato! Ja się boję!
Mamo, czy u nas też będzie wojna? Czy my też zginiemy? Mamo, ja się boję – tego typu pytań i obaw ze strony najmłodszych 

jest coraz więcej. Dzieci z niepokojem słuchają rozmów dorosłych, oglądają tragiczne obrazy w telewizji i intrenecie i zwyczajnie 
się boją.

Trudna sytuacja za wschodnią gra-
nicą z każdym dniem przybiera na 
sile. Codziennie docierają do nas tra-
giczne wiadomości dotyczące liczby 
ofiar i zniszczeń, do jakich dochodzi 
w wyniku ataku zbrojnego przez 
Rosjan na Ukrainę. My jako dorośli 
potrafimy przekazywane informacje 
uporządkować i zracjonalizować. 
Jednak wiadomości te docierają rów-
nież do najmłodszych. Jak rozma-
wiać z dziećmi o wojnie? Jak oswajać 
ich ze złem? Jak wzmacniać poczucie 
ich bezpieczeństwa?  

O tym opowiedzą psycholodzy 
z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kolbuszowej Izabela 
Halat-Wójcicka oraz Justyna Po-
mykała.

Czy z dzieckiem powinno się 
rozmawiać o wojnie?

- Z młodymi osobami powinno się 
rozmawiać, na różne tematy. Nieza-
leżnie od ich wieku, zainteresowań 
i aktywności w poznawaniu otacza-
jącego ich świata. Dzieci, które są do-
skonałymi obserwatorami z pewno-
ścią zauważyły, że w ostatnim okre-
sie „coś” się dzieje. Widzą przelatu-
jące nad naszym miastem śmigłowce 
i pojawiające się na drogach pojazdy 
wojskowe. Słyszą rozmowy rodzi-
ców, dziadków i odbierają pojawiają-
cą się w ich zachowaniu nerwowość. 
Na pewno w ostatnich dniach słowo 
wojna słyszały wiele razy. Miejmy 
jednak świadomość, że dla większo-
ści starszych dzieci i nastolatków nie 
jest to nowe pojęcie. Takie słowa jak 
walka, wróg, broń, bombardowanie 
znają nie tylko z lekcji historii, ale 
przede wszystkim z gier komputero-
wych, w których przecież toczą bi-
twy i zabijają przeciwników. Stąd też 
wiedzą jakie mogą być konsekwencje 
wykorzystywania broni i mają  już 
swoje wyobrażenie wojny. Dlatego 
musimy nazywać aktualne wydarze-
nia i wyjaśnić im to, dlaczego my 
dorośli tak dużo o tym mówimy. 
Dlaczego to co dzieje się na świecie, 
wzbudza w nas tak wiele emocji, cze-
go się obawiamy i jakie może mieć 
to dla nas konsekwencje. Warto skon-
frontować ich wiedzę i wyobrażenia 
z obecną rzeczywistością.

Jak rozmawiać z dzieckiem 
o wojnie?

- Planując przeprowadzenie z dziec-
kiem trudnej rozmowy (niezależnie 
od tematu) należy zadbać o właściwe 
miejsce i czas. Powinniśmy zapewnić 
sobie i dziecku spokój, wyelimino-
wać wszelkie „rozpraszacze” uwagi, 
niepotrzebny pośpiech. Nasza posta-
wa powinna być dla dziecka sygna-
łem, że tę rozmowę i jego traktujemy 
poważnie. Treść przekazywanych 
przez nas informacji powinna opie-
rać się na faktach, bowiem nawet 
trudne informacje, o ile są przeka-
zane przez bliskich wiele wyjaśniają 
i budują poczucie bezpieczeństwa. 
Unikajmy niesprawdzonych komu-
nikatów. Co ważne, nie musimy mó-
wić dzieciom wszystkiego co wiemy, 
część informacji, jeśli uznamy że są 
nieodpowiednie dla naszych dzieci 
możemy przemilczeć. Rozmawiajmy 
z dziećmi adekwatnie do ich wieku 
i możliwości. Im dziecko starsze, tym 
nasze wypowiedzi mogą być bardziej 
szczegółowe i dokładniejsze. Zawsze 
starajmy się używać zrozumiałego 
języka i odpowiadać na rodzące się 
pytania, nawet jeśli dotyczą tej samej 
sprawy lub się powtarzają, nigdy nie 
zostawiajmy dziecięcych pytań bez 
odpowiedzi. W rozmowie o wojnie 
warto również podkreślać, że świat 
jest zróżnicowany i że są inni ludzie, 
którzy chcą  zapobiec dalszym wal-
kom, że dbają o nasze bezpieczeń-
stwo.

Czy jest jakaś granica 
wiekowa, do której nie należy 

rozpoczynać tego tematu?
- Nie ma konkretnej granicy wieku. 
Jeśli nasz przedszkolak zachowuje 
się tak jak zawsze, jest w pozytyw-
nym nastroju, to nie ma takiej po-
trzeby, by samodzielnie rozpoczynać 
temat. Natomiast, jeśli mamy świa-
domość, że dziecko mogło gdzieś się 
spotkać z  informacjami o inwazji, 
powinniśmy rozeznać jaką wiedzę 
posiada. W tym celu warto zadać 
ogólne pytanie o wojnę. Jeśli dziecko 
nie będzie zainteresowane tematem, 
powie o tym. Jednak będzie miało 
świadomość, że może porozmawiać 
z rodzicem, gdy tylko poczuje taką 
potrzebę.

Czy wyłączać wiadomości 
i ucinać rozmowy na temat 
wojny w obecności dziecka?

- Dorośli powinni małe dzieci izo-
lować od telewizyjnych przekazów 
o wojnie, bo choć jeszcze nie rozu-
mieją słownego przekazu dziennika-
rzy, to zapamiętują obrazy i dźwięki. 
Widok wybuchów, ofiar, żołnierzy, 
bombardowania może mocno zapisać 
się w ich świadomości i powrócić 
np. w postaci nocnego koszmaru, 
wzmożonego napięcia emocjonal-
nego czy nieuzasadnianych reakcji 
lękowych.   Starszym nie zakazy-
wać, ale i nie zachęcać. Raczej nie 
prowadzić przy dzieciach dyskusji 
o sytuacji  politycznej, o tym co może 
zdarzyć się w przyszłości. Unikać 
katastroficznych wizji i wzbudzania 
niepotrzebnego niepokoju. Rozma-
wiać, tłumaczyć, wspólnie obejrzeć 
wiadomości czy przeczytać artykuł 
i później wyjaśnić wszelkie wątpli-
wości. Nie pozostawiać ich samych 
z tymi informacjami, bez naszego 
wsparcia w ich zrozumieniu i bez 
odpowiedzi na pytania. Dzieci po-
winny też wiedzieć, że zawsze mogą 
do nas przyjść, a my jesteśmy gotowi 
na rozmowę z nim. 

Czy mówić dziecku jaki są 
następstwa wojny?

- Rozmawiając z dziećmi o wojnie 
trudno uniknąć tego aspektu. Ale za-
miast skupiać się na zniszczeniach 
i cierpieniach ofiar można mówić 
o tym co dobrego dzieje wokół Ukra-
iny. Pokazywać jak krzywda jednego 
narodu zjednoczyła inne państwa i że 
nawet w tak trudnej sytuacji może 
ono liczyć na ich pomoc. Podkreślić 
fakt, że nie pozostało samo. Roz-
mawiać o tym, w jaki sposób ludzie 
angażują  się w pomoc uchodźcom 
i dlaczego to jest takie ważne. Mówić 
o doświadczanych własnych emo-
cjach. Można wspólnie z dzieckiem 
zastanowić się co my możemy zrobić 
i choćby w symboliczny sposób wy-
razić swoją solidarność. Takie infor-
macje wzmocnią w dziecku poczucie 
bezpieczeństwa, pozwolą uwierzyć, 
iż mimo tego, że są ,,źli” ludzie, któ-
rzy wywołali tę wojnę, to na świecie 
jest znacznie więcej tych dobrych, 
gotowych do pomocy w każdej, na-
wet zagrażającej sytuacji zbrojnej.

Jak wspierać dziecko w tym 
trudnym czasie?

- Pierwszym i najważniejszym 
wsparciem dla dziecka i jego poczu-

cia bezpieczeństwa jest opanowany 
i spokojny rodzic. Na pewno nie 
pomożemy naszemu dziecku, jeśli 
będziemy zdenerwowani albo podej-
mując pod wpływem paniki niera-
cjonalne działania. To zrozumiałe, 
że śledząc informacje dotyczące 
wydarzeń na Ukrainie czujemy lęk, 
niepokój czy też złość.  Niestety te 
wszystkie negatywne emocje odbi-
jają się bezpośrednio na dzieciach, 
które są doskonałymi obserwatorami. 
Małe dzieci nawet jak nie rozumieją, 
co się dzieje, to obcując ze zdener-
wowanymi rodzicami, chłoną takie 
emocje, mogą czuć się zdezoriento-
wane i przerażone. Kolejną ważną 
kwestią jest uświadamianie naszym 
podopiecznym, że są takie sytuacje, 
w których mogą odczuwać strach, 
być smutne i są to normalne uczu-
cia. Pokazujmy, że emocje nie muszą 
dezorganizować pracy, nauki czy wy-
konywania innych obowiązków. Aby 
ułatwić młodej osobie opanowanie 
się można zastosować m.in. techni-
kę aktywnego słuchania. Skuteczne 
mogą okazać się różne formy bajek, 
ćwiczenia relaksacyjne, treningi 
uważności.  Dobrym sposobem po-
magającym dzieciom się rozluźnić są 
wspólne gry i zabawy, aktywność ru-
chowa czy też drobne przyjemności, 
które poprawią nastrój i będą źródłem 
miłych przeżyć. Bardzo pozytywny 
wpływ będzie miało również za-
chowanie dotychczasowego rytmu 
dnia dziecka ze znanymi rytuałami 
i sposobami spędzania czasu. Warto 
skupiać uwagę swoją i dziecka na 
bieżących i codziennych sprawach, 
na tym co nas czeka tu i teraz. Ak-
tywne angażowanie w wypełnianie 
dotychczasowych obowiązków i re-
alizowanie tego co było zaplanowane 
(np. obowiązki domowe, lekcje, do-
datkowe zajęcia, zakupy, spotkania 
w gronie rodziny i znajomych itp.).
Często starsze dzieci i nastolatkowie 
w obliczu wojny i jej okrucieństwa 
czują się bezradni i bierni. W takim 
przypadku warto zaproponować 
i umożliwić aktywne zaangażowa-
nie się w pomoc osobom, z tere-
nów ogarniętych wojną (np. udział 
w zbiórkach, pokojowych marszach 
lub wspólnotowych modlitwach 
o pokój itp.).

Opr. B. Żarkowska
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Pożegnanie komendanta kolbuszowskiej 
policji i powitanie nowego

Od 23 lutego br. kolbuszowska Komenda Powiatowa Policji ma nowego komendanta. Został nim nadkom. Adam Mielnicki. 
Dotychczasowy szef insp. Stanisław Babula, po ponad 30 latach pracy, przeszedł na emeryturę. 
 Stanisław Babula w kolbuszowskiej 
komendzie przepracował 31 lat, 7 
miesięcy i 6 dni. Do jednostki został 
przyjęty 16 lipca 1990 r. - Czuję się 
człowiekiem zrealizowanym. Zaczy-
nałem od posterunkowego w ogniwie 
patrolowo-interwencyjnym, potem 
pracowałem w wydziale dochodze-
niowo-śledczym, a następnie w wy-
dziale kryminalnym. Od 1 listopada 
2011 r. pełniłem funkcję komendanta 
KPP w Kolbuszowej – mówił pod-
czas Sesji Rady Powiatu (24 lutego) 
odchodzący komendant. - Dziękuję 
wszystkim za owocną współpracę. 
Była to dla mnie wielka przyjemność. 
Dziękuję panu Staroście za wszelkie 
udzielone wsparcie. Swojemu zastęp-
cy zaś życzę samych sukcesów – do-
dał Stanisław Babula.   

PODZIĘKOWANIA 
Ciepłe słowa pod adresem odcho-
dzącego komendanta popłynęły z ust 
Starosty Kolbuszowskiego Józefa 

Kardysia, który podziękował mu za 
udaną, wieloletnią współpracę i służ-
bę niesioną na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu kolbuszow-
skiego. Były komendant otrzymał 
również podziękowania od całej 
społeczności szkolnej kolbuszow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Życzenia te przekazała podczas Sesji 
zastępca dyrektora LO Małgorzata 
Gołębiowska. 

POWITANIE NOWEGO 
SZEFA

Nowemu zastępcy nadkom. Ada-
mowi Mielnickiemu Starosta Kol-
buszowski życzył wytrwałości i po-
myślności w realizacji wszystkich 
zamierzeń. – Liczę na partnerską 
i konstruktywną współpracę – mówił 
szef Powiatu.  Nowo powołany ko-
mendant obiecał, że będzie prowadził 
politykę otwartych drzwi. – Deklaru-
ję pełną chęć współpracy z państwem 
- powiedział. – I obiecuję, że będę 

Pożegnanie komendanta kolbuszowskiej policji i powitanie nowego. Fot. B. 
Żarkowska 

sumiennie i dokładnie wywiązywał 
się ze swoich obowiązków. 
Nadkom. Adam Mielnicki pochodzi 
z Mielca. Służbę w policji rozpo-
czął w 2006 r. Najpierw pracował 

w wydziale prewencji, a następnie 
w wydziale kryminalnym. Przez trzy 
ostatnie lata był zastępcą Komendan-
ta Powiatowego Policji w Mielcu.

Barbara 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 202 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  prze-
znaczonych do  oddania  w  dzierżawę  na  cele  
rolnicze w  trybie przetargowym (działki nr:16/3, 
16/4 i część 26/9 obręb Werynia).
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  23 lutego 2022 r.   
Zarząd  Powiatu w Kolbuszowej          

Kolbuszowa, 10.03.2022 r.
AB.6740.7.1.2022

OBWIESZCZENIE
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2021 
r., poz. 735), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity: z 2022 r., 
poz. 176)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego
znak: AB.6740.7.1.2022
na wniosek Burmistrza Kolbuszowej  z dnia 
16.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej 
– od km 0+000 do 0+638, ze zbiornikiem 
retencyjno – infiltracyjnym wraz z drogą 
dojazdową od km 0+000 do 0+075 oraz 
niezbędną infrastrukturą i urządzeniami 
budowlanymi” w jednostce ewidencyjnej Kol-
buszowa, powiat kolbuszowski,
 1) na działkach wchodzących pod inwestycję 
w obrębie Kolbuszowa (położonych w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji):

• działki w całości wchodzące pod inwe-
stycję: 942, 986/35, 986/50, 995/1, 994/2, 
995/2, 995/3, 995/4, 1032/1, 1034/4, 
1034/5, 1033, 1034/3, 1035, 1043/1, 
1045/1, 1047/1, 1042/1, 1043/2, 1045/2, 
1047/2, 1044/3, 1046/1, 1048/1, 1049/1, 
1049/2, 1050/1, 1051/1, 1051/2, 1053, 
1055, 1057/1, 1105

• działki dzielone pod inwestycję:  986/37 
(986/51, 986/52), 986/43 (986/53, 986/54), 
994/1 (994/9, 994/10), 923/4 (923/14, 
923/15), 2348 (2348/1, 2348/2, 2348/3), 
1036 (1036/1, 1036/2), 1052/1 (1052/2, 
1052/3), 1054/1 (1054/2, 1054/3), 1056/1 
(1056/2, 1056/3), 1058 (1058/1, 1058/2),  
993/11 (993/13, 993/14, 993/15)
(w nawiasach wskazano działki po podziale. 
Ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono    
działki powstałe w wyniku podziału prze-
znaczone pod inwestycję i przechodzące na 
własność inwestora).

 2) działki położone w terenie niezbędnym do 
realizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 993/4, 
1120, 1059/7, 1059/18, 1059/20, 1059/28, 
1274/2, 1059/6, 1059/21, 1008/3

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z doku-
mentami złożonymi przez wnioskodawcę, w po-
niedziałki od 8.00 do 16.00, zaś w pozostałe dni 
pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powia-
towego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 10, 
pokój 311 i w tym terminie złożyć swoje wnioski 
i zastrzeżenia.
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Nieodpłatna pomoc prawna świadczona 
osobiście

Informujemy, że od 1 marca, w powiecie kolbuszowskim, z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego można skorzystać osobiście. 

Do tej pory, z uwagi na panujące 
obostrzenia związane z wirusem 
SARS-CoV-2, nieodpłatna pomoc 
prawna i poradnictwo obywatelskie 
udzielane było telefonicznie lub za 
pośrednictwem internetu. Jednakże 
od 1 marca wszystkie punkty, miesz-
czące się na terenie powiatu kolbu-
szowskiego będą dla mieszkańców 
otwarte. W związku z tym będzie 
można skorzystać z pomocy radcy 
prawnego lub adwokata osobiście. 
Pomieszczenia do świadczenia porad 
przystosowane zostaną do zapew-
nienia bezpieczeństwa sanitarnego, 
zarówno dla Państwa jak i klientów.

PUNKT ZE STAROSTWA 
PRZENIESIONY

Przypominamy również, iż punkt, 
który do tej pory mieścił się w budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Kol-
buszowej przeniesiony został do 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
(Inkubator Przedsiębiorczości) przy 
ul. Jana Pawła II 8 (pokój nr 10, wej-
ście od strony basenu). Bezpłatną po-
moc prawną w tym miejscu można 
uzyskać w poniedziałki i wtorki, od 
godz. 8.00-12.00. 

PUNKTY W POWIECIE
Nieodpłatna pomoc prawna udzie-
lana jest także w Urzędzie Gminy 
w Niwiskach, w środy – 12.00-16.00 
oraz czwartki – 13.00-17.00, jak rów-

nież w Urzędzie Gminy w Cmolasie, 
w każdy piątek – 8.00-12.00. Przez 
cały tydzień natomiast można sko-
rzystać z nieodpłatnej pomocy praw-
nej świadczonej osobiście w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Kolbu-
szowej (ul. Jana Pawła II 8, pokój 
nr 10) w następujących godzinach: 
poniedziałek – 12.00-16.00; wtorek 
– 12.00-16.00; środa – 14.00-18.00; 
czwartek – 15.30-19.30; piątek – 9.00 
– 13.00.

UWAGA!
Z przyczyn od nas niezależnych 
przedstawiony powyżej harmono-
gram może ulec zmianie, dlatego też 
zalecamy każdorazowe sprawdzenie 
aktualnego wykazu dyżurów, któ-
ry znajduje się na stronie głównej 
Powiatu Kolbuszowskiego www.
powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce 
„Bezpłatne porady prawne”. Infor-
mujemy również, że kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego odbywa się poza kolejno-
ścią.

PRZYPOMINAMY, ŻE 
NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA OBEJMUJE:

- poinformowanie o obowiązującym 
stanie prawnym oraz o przysługu-
jących prawach i obowiązkach, 

w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym lub sądowo-ad-
ministracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego;
- przygotowanie projektu pisma 
w tych sprawach, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym;
- sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach po-
stępowań. 

NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE 

OBEJMUJE:
- rozpoznanie problemu i udzielenie 
porady dostosowanej do indywidu-
alnej sytuacji osoby korzystającej 
z porady.  Osoba korzystająca jest 
informowana o przysługujących jej 
prawach oraz spoczywających na 
niej obowiązkach. W razie potrzeby, 
podczas porady może być sporządzo-
ny wspólnie z osobą zainteresowaną 
plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz 
udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-

skie obejmuje różnorodne dziedziny, 
w tym między innymi kwestie za-
dłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz 
problemy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych.

NIEODPŁATNA MEDIACJA 
OBEJMUJE:

- poinformowanie osoby uprawnionej 
o możliwościach skorzystania z polu-
bownych metod rozwiązywania spo-
rów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o przepro-
wadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku 
o przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządze-
niu do sądu wniosku o zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem.

NIEODPŁATNA MEDIACJA 
NIE OBEJMUJE SPRAW,  

W KTÓRYCH:
- sąd lub inny organ wydały posta-
nowienie o skierowaniu sprawy do 
mediacji lub postępowania media-
cyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że w relacji stron występuje przemoc.

Opr. B. Żarkowska

Nowa siedziba 
Referatu Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 marca 2022 r. Referat Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej zmienił siedzibę. 
Od teraz miejscem urzędowania jest budynek przy ul. Piłsudskiego 6-10.
Poniżej lista numerów kontaktowych:
· 17 2271 333 wew. 505 (Kierownik Referatu)
· 17 2271 333 wew. 340
· 17 2271 333 wew. 504
· 17 2271 333 wew. 503
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Zapraszamy do rejestracji na zawody 
Nordic Walking w Kolbuszowej!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kolbuszowa i wszystkich miłośników chodzenia z kijkami do zapisywania się na 
zawody Pucharu Świata Nordic Walking 2022, które odbędą się w dniach 14-15 maja w Kolbuszowej!

List gończy 
ZBRODNIARZ WOJENNY WŁADIMIR PUTIN

żadnymi sojuszami  z Zachodem, 
trwają dostawy broni, a prezydent 
Zełenski do chwili obecnej przeby-
wa w Kijowie ze swoim narodem, 
zagrzewając go do walki z rosyjskim 
agresorem. Polska otworzyła swoją 
granicę dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy. W ciągu trzech tygodni 
przyjęliśmy więcej uchodźców, niż 
cała Unia Europejska kiedykolwiek 
przyjęła uchodźców w ciągu jedne-
go roku. Zdaniem fachowców jest 
to największy ruch migracyjny od 
czasów II wojny światowej. My 
w 1939r. uciekaliśmy  do Rumunii, 
Węgier i na Łotwę, pozostali sąsie-
dzi nas nie chcieli, a dwóch z nich 
nas napadło. Ukraińskie miasta coraz 
bardziej przypominają kadry z po-
wstania warszawskiego z gruzami 
na pierwszym planie. Problem w za-
mknięciu przestrzeni powietrznej na 
Ukrainie przez NATO. Już kilkakrot-
nie prosił o to prezydent Zełenski. 
Jego zdaniem przerwałoby to rosyj-
skie bombardowania i ostrzał rakie-
towy. NATO uważa, że zamknięcie 
przez nich na Ukrainie przestrzeni 
powietrznej grozi globalnym konflik-

tem (wśród przyjaciół, psy 
zająca zjadły), a 4 i 5 punkt 
NATOwski nie pozwala na 
militarne reagowanie na 
Ukrainie. Paragraf para-
grafem, a Putin zabija 
cywilów i dzieci. Wi-
docznie sankcje wpro-
wadzone przeciw niemu 
nie są aż tak dotkliwe, 
a Niemcy i inni wy-
łamują się z szeregu. 
Dopóki będą korzy-
stać z putinowskich 
w ę g l o w o d o r ó w 
i płacić mu za nie, to 
ten zbrodniarz będzie siał śmierć. 
Putin w Rosji ma poparcie połowy 
obywateli z moskiewskim patriarchą 
Cyrylem na czele, który uważa, że 
Putin jest ostoją światowego pokoju, 
ale jakimi metodami – kłamstwa i hi-
pokryzja. Jakże prorocze okazały się 
słowa naszego prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego wypowiedziane 12 sierp-
nia 2008r., kiedy na Tbilisi w Gruzji 
szły rosyjskie czołgi „ Dzisiaj Gru-
zja, jutro Ukraina, potem państwa 
bałtyckie, następnie może i mój kraj 

W przededniu rosyjskiej agresji na 
Ukrainę prezydent Wołodymyr Ze-
łenski porównał położenie swojego 
kraju do sytuacji Polski z września 
1939r., kiedy to Zachód mimo wcze-
śniej podpisanych z Polską sojuszy 
militarnych nie chciał się bić za 
Gdańsk. Polska walczyła wówczas 
w osamotnieniu, a Zachód czekał 
i nie udzielił nam pomocy, uważa-
jąc tę wrześniową wojnę za konflikt 
tylko między Polską a Niemcami. 
Zachód rozczarował się dopiero 
wtedy, gdy Hitler odbierał defiladę 
wojsk niemieckich w Paryżu wiosną 
1940r., a rozbite francusko-angielskie 
oddziały wiały spod Dunkierki do 
Anglii. Według znawców wojennego 
rzemiosła ten brunet z krótkim wąsi-
kiem był do usadzenia już we wrze-
śniu 1939r, gdyby Anglia i Francja 
wywiązały się z sojuszniczych zobo-
wiązań. Ich bezczynność przedłużyła 
wojnę do 1945r. Jednak pierwsze dni 
rosyjskiej agresji na Ukrainę urucho-
miły na całym cywilizowanym świe-
cie pokłady poparcia i solidarności 
z naszym zaatakowanym sąsiadem 
mimo, że Ukraina nie jest związana 

Polskę. Państwem, które 
wyłamuje się z antyputinowskiego 
sojuszu są Niemcy. Pani Merkel 
uzależniła to państwo od rosyjskich 
węglowodorów. Ciekawe, czy śnią 
się jej bombardowania Ukrainy? Jej 
polityka dozbroiła Putina. Jeżeli bar-
dzo szybko nie zerwą z tą rosyjską 
„morfiną”, to 24 lutego 2022r. przej-
dzie do historii  jako data wybuchu 
III wojny światowej.

Stanisław Gorzelany

W sobotę na terenie skansenu wy-
startują zawodnicy indywidualni, 
a w niedzielę na stadionie miejskim 
powalczą sztafety. Zapisy cały czas 
trwają na stronie https://nww-
cup2022.eu/nwwc_2022/. 
Mamy dobre wiadomości dla uczest-
ników rozgrywek:
• mieszkańcy Gminy Kolbuszowa 

mogą wziąć udział w rozgryw-
kach bezpłatnie (pod warun-
kiem wcześniejszej rejestracji 
online),

• dla wszystkich uczestników za-
wodów Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej zapew-
nia darmowy wstęp na Noc 

Muzeów 2022, która odbędzie 
się 14 maja w skansenie. Wie-
czorne spotkanie w wyciszonej 
lasowiackiej wsi dodatkowo 
uatrakcyjnią wernisaż wysta-
wy malarstwa Anny Zatorskiej 
(pochodzącej z Kolbuszowej, 
a mieszkającej dziś w USA) 
oraz koncert kwartetu The 
OneNess.

Każdy zawodnik indywidual-
ny otrzymuje upominek, koszulkę 
techniczną (dla zgłoszonych do 
29.04.2022 r.), odlewany medal 
oraz posiłek regeneracyjny. Sztafety 
otrzymują upominek, odlewany me-
dal oraz posiłek regeneracyjny.

Zawody odbywają się pod patronatem 
International Nordic Walking Federa-
tion oraz Patronatem Honorowym 
Pana Władysława Ortyla- Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Pa-

tronat medialny nad wydarzeniem 
objęli: Polskie Radio Rzeszów, Radio 
Via, Gazeta Codzienna Nowiny i No-
winy24 oraz Korso Kolbuszowskie, 
TVP3 Rzeszów.
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Ogłoszenie 
dotyczące 
handlu na 

terenie placu 
targowego

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że 
od dnia 4 marca 2022r. na terenie placu targo-
wego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej może 
być prowadzony handel w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników, który zwolniony 
będzie od opłaty targowej.
Ustawa z dnia 29 października 2021r. o ułatwie-
niach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników, która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2022r. nakłada na gmi-
ny obowiązek wyznaczenia miejsca do prowadze-
nia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników.
W związku z powyższym podjęta została Uchwała 
Nr XLII/491/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia 
miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników oraz określenia 
zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników na wyznaczonych 
miejscach.
Ustawa określa, że:
1) rolnik - jest to pełnoletnia osoba fizyczna, za-
mieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachu-
nek, działalność rolniczą w pozostającym w jej 
posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również 
w ramach grupy producentów rolnych, a także 
osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego 
przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia 
(w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników);
2) domownik  - jest to osoba bliska rolnikowi, 
która:
a. ukończyła 15 lat,
b. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodar-
stwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego 
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie 
związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Dokumentacja projektowa dla inwestycji 
kanalizacyjnej w Widełce

Gmina Kolbuszowa informuje, że w dniu 15 
grudnia 2021 r. podpisała umowę na opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Widełka. Wykonawcą dokumentacji projekto-
wej jest Firma Geokart- International Sp. z o.o.  

z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Witosa Stwosza 
44, 35 - 113 Rzeszów.
W najbliższym czasie projektanci rozpoczną pracę 
w terenie i będą przeprowadzać konsultacje z wła-
ścicielami działek w miejscowości Widełka w celu 
uzgodnienia optymalnej trasy kanalizacji.
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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

Termin stagflacji wywodzi się z połącze-
nia dwóch członów: stagnacji gospodarczej  
i wysokiej inflacji. Jeśli obawy o wolne tempo 
wzrostu gospodarczego przewijały się wielokrotnie 
w ostatnich 20 latach, to jednak połączenie tych 
dwóch czynników zaczęło niepokoić inwestorów 
dopiero na przełomie 2020 i 2021r.
Jeśli w zeszłym roku obawy przed stagflacją raczej 
nie wychodziły poza rozważania ekonomistów, 
to obecna sytuacja związana z rosyjską agresją 
w Ukrainie jest czynnikiem zmieniającym wszyst-
ko. Wprawdzie nie wiemy, ile potrwa taki stan 
rzeczy. W zasadzie z dużym prawdopodobień-
stwem można stwierdzić, że za miesiąc poznamy 
jakieś kompromisowe rozwiązanie. Nikogo nie 
będzie ono satysfakcjonować, ale przyniesie pewne 
uspokojenie nastrojów. Równie dobrze obecny 
stan może się utrzymać, czy wręcz dojdzie do dal-
szej eskalacji agresji. Jednak naprawdę bolesne 
restrykcje covidowe, powodujące destabilizację 
globalnych łańcuchów dostaw, trwały łącznie kil-
ka–kilkanaście tygodni, a ich skutki odczuwamy do 
dzisiaj. Obecna sytuacja związana z wojną również 
może nie trwać długo, ale z uwagi na silny wpływ 
na globalne powiązania gospodarcze jej skutki 
możemy odczuwać przez długie lata.

Do tej pory dominował scenariusz, w którym po 
pandemii gospodarka odbije jak szalona i będzie-
my mieli kolejne lata koniunktury. A inflacja? To 
tylko przejściowa historia, spowodowana przez 
szoki podażowe. Taką narrację budował też m.in. 
prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Gla-
piński.
Dlatego też obecne działania NBP polegające na 
serii podwyżek stóp procentowych są nieskutecz-
ne, ponieważ są spóźnione. Teraz nie tylko nie 
dławią inflacji, ale pomagają wpaść w pułapkę 
stagflacji poprzez drastyczne obniżanie popytu na 
duże inwestycje np. w nieruchomości. W związku 
z wojną na Ukrainie branża budowlana dodatkowo 
zaczęła przeżywać trudności po stronie podaży 
w związku z odpływem pracowników ze wscho-
du, od których w dużym stopniu uzależniła się 
w ostatnich latach (podobnie, jak branża transpor-
towa). W innych branżach nie jest lepiej. Dużym 
wyzwaniem są zrywające się łańcuchy dostaw. 
Czas oczekiwania na dostawy przykładowo pro-
cesorów wzrósł trzykrotnie. To powoduje zatrzy-
manie produkcji w branży sprzętu IT i elektronice 
oraz branży samochodowej. Co napędza również 
inflację i ogranicza wzrost gospodarczy. 
Bardzo istotne jest, by ryzyko stagflacji się nie 

zmaterializowało, bo wtedy nie ma łagodnych roz-
wiązań.  Przy wychodzeniu ze stagflacji może się 
zdarzyć, że w imię pobudzania wzrostu rząd pogo-
dzi się z bardzo wysoką inflacją. Nawet wyższą niż 
obserwujemy dzisiaj. Albo odwrotnie: żeby zdusić 
inflację, kraj może wpaść w recesję.

Marek Kowalski

Finansowo
 PROGNOZY WSKAZUJĄ NA RYCHŁĄ STAGFLACJĘ.
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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



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


