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Obchody 12. rocznicy katastrofy 
smoleńskiej

W niedzielę, 10 kwietnia w Kolbuszowej odbyły się obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przy tablicy pamiątkowej 
Zespołu Szkół Technicznych uczczono pamięć 96-osobowej delegacji, która zginęła zmierzając na obchody rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Wśród ofiar katastrofy był prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz gen. Bronisław Kwiatkowski pochodzący 
z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu 
narodowego i wspomnieniem tragicznych wyda-
rzeń z 2010 roku. Ks. proboszcz Lucjan Szumierz 
poprowadził wspólną modlitwę w intencji zmar-
łych. Kolejnym punktem obchodów było złożenie 
kwiatów pod tablicą upamiętniająca ofiary oraz 
wpis do księgi pamiątkowej.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś i Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Burek, Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba oraz delegacje służb munduro-
wych, instytucji, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół 
i mieszkańcy.
Na moście im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej uło-
żone zostały znicze. 
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Kamienista Ziemia Maryi
Przypomnijmy. Jesienią ub. roku jedna z pań nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej wyszła z inicja-

tywą, by zorganizować pielgrzymkę dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. 

W pierwszej chwili, wydawało się, pomysł nie-
realny, niemożliwy do zrealizowania ze względu 
przede wszystkim na wielkie koszty. A jednak. 
Szybko powstała grupa organizatorów, która po-
szła za ciosem. Zaczęło się szukanie sponsorów, 
zbiórki, kiermasze, przedstawienia. Wszystko z 
myślą o wyjeździe. Okres od października ub. roku 
do końca marca 2022 r., to ciężka praca, by piel-
grzymka doszła do skutku. I stało się.  21 kwietnia 
br. wyruszyliśmy na naszą pielgrzymkę. Przeszło 
50 osób – z projektu uczestniczyło 25 dzieci nie-
pełnosprawnych i 20 opiekunów ( rodzice i na-
uczyciele ZSS w Kolbuszowej Dolnej).  Pozostali, 
to znajomi i przyjaciele, którzy z uwagi na wolne 
miejsca wyrazili chęć uczestnictwa w wyjeździe.  
Dojechaliśmy na miejsce w godzinach porannych 
22 kwietnia. Był to dla nas niezwykły tydzień. 
Czas był wypełniony modlitwą – tą grupową i tą 
indywidualną. Uczestniczyliśmy w spotkaniach 
z ludźmi, którzy w życiu, można powiedzieć, za-
liczyli dno. Dzięki temu miejscu, gdzie Maryja 
objawiła się w 1981 r. ci ludzie odnaleźli się na 
nowo. Żyją tu i dają świadectwo swojej przemiany, 
a przede wszystkim wiary. Poznaliśmy historię 
Kanadyjczyka Patricka, chłopaków ze wspólnoty 
Cenacolo, Gorana, na koniec Litwinki Aliny. Te 
osoby, i nie tylko one, świadczą o Medjugorie. My 
też poznaliśmy to miejsce. Odczuliśmy niesamo-
witą atmosferę modlitwy. Byliśmy na Górze Obja-

wień. Weszliśmy na Krizevac. Nie da się w krótkim 
artykule opisać wszystkiego, co przeżyliśmy i co 
widzieliśmy. To wszystko zostanie w naszej pamię-
ci  i sercach. Długo będziemy wspominać kościół 
pw. Św. Jakuba, Oazę Pokoju, Kaplicę Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Najbardziej jednak  
Medjugorie i okolice będą się kojarzyć z kamie-
nistą  Ziemią Maryi. Niewiadomo, dlaczego Ona 
akurat wybrała tę wioskę w Bośni i Hercegowinie 
i kiedyś te dzieci, by do dzisiaj niosły przesłanie 
całemu światu. My jako pielgrzymi, też jesteśmy w 
jakiś sposób zobowiązani do niesienia świadectwa 
o tym niezwykłym miejscu objawień. Przed wyjaz-
dem obiecywaliśmy modlitwę za naszych bliskich, 
za wszystkich, którzy  przyczynili się do naszego 
wyjazdu. Dotrzymaliśmy słowa. Wróciliśmy cali 
i zdrowi. Dla naszych dzieci na pewno było to 
coś niesamowitego. W sumie w tym wszystkim 
one były najważniejsze. Spełniło się marzenie. Z 
całego serca pragniemy podziękować wszystkim 
naszym sponsorom. W szczególności jesteśmy 
bardzo wdzięczni Fundacji ORLEN oraz Fundacji 
Regionalnej „SERCE”.  Ponadto wsparli nas:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Kolbuszowej,
- Pani Maria Maziarz
-NEWBORN Piast s.c.
-Pan Marcin Mitura
-Pani Elżbieta Kwaśnik
- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

-Pan Jan Przybyło
-ELMAR Plus Kolbuszowa
- Pan Jarosław Ragan
-Pan Eugeniusz Wiśniewski
-Pan Karol Wesołowski
-Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie 
Młp.
-Parafia pw. Św. Wojciecha w Woli Raniżowskiej
-Parafia pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu
-Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Kolbuszowej Górnej
-Parafia pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej
-Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
-Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
-Stowarzyszenie „ISKIERKA” w Kolbuszowej 
Dolnej
oraz ludzie dobrej woli, którzy pomagali zebrać 
makulaturę i wsparli kiermasz zorganizowany 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 
Dolnej.

Uczestnicy pielgrzymki

Panu 
Władysławowi Plisowi

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci żony 

składają 
pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 

w Kolbuszowej

Rodzinie
Śp. Anny Plis

Wieloletniej Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 
oraz Liceum Ogólnokształcącego  w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
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„To, co otrzymałem w latach szkolnych – do dzisiaj owocuje w moim życiu.”
- Jan Paweł II 

Jubileusz 110-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara  

w Kolbuszowej
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej w 2022 roku obchodzi 110-lecie swojego istnienia. Z niewielkiej 

szkoły (w 1912 r. – Prywatnego Gimnazjum Męskiego w Kolbuszowej), w której istniały tylko pojedyncze oddziały klasy pierwszej 
i drugiej, stało się dzisiaj nowoczesną szkołą średnią w powiecie z bazą lokalową i dydaktyczno-sportową na miarę XXI wieku. W 
roku szkolnym 2021/2022 w liceum kształci się około czterystu uczniów w 14 oddziałach.

Mury naszej kolbuszowskiej Alma 
Mater mieszczącej się od 1976 r. 
przy ulicy Jana Pawła II opuściło 
ponad siedem tysięcy absolwentów. 
Wielu spośród nich to – pracujący 
nie tylko w kraju, lecz również za 
granicą – nauczyciele, profesorowie 
szkół wyższych, lekarze i przedsta-
wiciele innych zawodów medycz-
nych, prawnicy, pracownicy służb 
mundurowych, urzędnicy, artyści, 
politycy, biznesmeni, a także księża, 
zakonnicy i siostry zakonne.
Kilkuset nauczycieli oraz pracow-
ników administracji i obsługi, przy 
wsparciu organu prowadzącego i 
rodziców uczniów dążyło do tego, 
aby była to szkoła ze wszech miar 
wyjątkowa. Śmiało możemy stwier-
dzić, że taką właśnie się stała dla 
wszystkich, którzy w niej pracowali 
i pracują, którzy się w niej kształ-
cili i kształcą obecnie. Nauczyciele 
i wychowawcy stawiając za wzór 
patrona szkoły Janka Bytnara, dba-
ją by „Młodzi (byli) zawsze wierni” 
(Iuvenes semper Fidelis – hasło wy-
pisane na sztandarze szkoły). Dokła-
dają starań, by zaszczepić w swoich 
podopiecznych umiłowanie wiedzy i 
wytrwałość w dążeniu do pomnaża-
nia otrzymanych talentów. Skutkiem 
tego jest wiele wspaniałych osiągnięć 
szkoły potwierdzonych nagrodami, 

dyplomami, certyfikatami i odzna-
czeniami. Między innymi, od kilku 
lat w rankingach „Najlepsze licea” i 
„Szkoły Olimpijskie” – nasze liceum 
otrzymuje odpowiednio – brązowe i 
srebrne odznaki.
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Janka Bytnara w Kolbu-
szowej, Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców oraz społeczność szkoły
mają zaszczyt zaprosić na jubileusz 
110-lecia istnienia szkoły.

PROGRAM JUBILEUSZU
Piątek, 10 czerwca 2022 r. - spotkania 
okołojubileuszowe: 
 
1) godz. 15.00 - Odwiedzenie gro-
bów zmarłych Nauczycieli, Koleża-
nek, Kolegów (w asyście uczniów 
liceum),
2) godz. 15.30 - Otwarcie  wystawy 
okolicznościowej,
3) godz.16.00 - 20.00 - Spotkania 
Absolwentów w klasach (mniej for-
malne).

Sobota, 11 czerwca 2022 r. - główne 
obchody Jubileuszu 110-lecia:
1) godz. 9.00 - Złożenie kwiatów na 
grobach zmarłych Nauczycieli,
2) godz. 9.30 - Msza św. w Kole-

giacie pw. Wszystkich Świętych w 
Kolbuszowej,
3) godz. 11.00 - Przemarsz do budyn-
ku szkoły,
4) godz. 11.30 - Uroczysta Gala na 
hali widowiskowo-sportowej LO w 
Kolbuszowej:
· inauguracja obchodów święta 
szkoły,
· przemówienia okolicznościowe,
· program artystyczny w wykonaniu 
Uczniów i Absolwentów szkoły,
5) godz. 12.30 - Zwiedzanie szkoły i 
okolicznościowej wystawy,

6) godz. 13.00 - Spotkania Absolwen-
tów w klasach.

Zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia i utrwalania pokoleniowej więzi 
na przestrzeni 110-letniej tradycji 
naszego liceum.

 Małgorzata Gołębiowska
wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego

im. Janka Bytnara w 
Kolbuszowej

WYSTAWA Z  HUMOREM I PRZYTUPEM
,,Galeria pod Trąbami i Bębnem” zatętniła życiem za sprawą twórczości artysty amatora,  Marka Krakowskiego ze Świerczowa, małej 

wsi podmiejskiej. Jej starsze siostry: Werynia i Kolbuszowa wzmiankowane są na początek XVI wieku, Świerczów w jego drugiej połowie. 

Spiętrzona rzeczka Świerczówka na-
pełniała duży staw, który napędzał 
tartaki, młyny i kuźnice. Od nazwy 
skwierka grudki roztopionego żelaza 
pochodzi nazwa miejscowości. Arty-
sta w swoim miejscu zamieszkania 
jest lubiany i szanowany, co znacz-

nie podbiło liczebność publiczności, 
która była rekordowa. Krakowski z 
wykształcenia jest stolarzem jego 
pasją jest rysunek, rzeźba i malar-
stwo, wszystko z zabarwieniem 
żartobliwym. Na wystawie obejrzeć 
było można blisko sto rysunków 

satyrycznych z przyprawiającymi 
o ból brzucha ze śmiechu komen-
tarzami. Trafne, rubaszne, dosadne, 
na ludowo dowcipne świadczące 
o bystrej obserwacji świata przez 
piszącego. Spoglądając na jego 
twórczość rysunkową, odnieść się 

można do Kolbuszowianina Andrze-
ja Mleczki, wybitnego karykaturzy-
sty, którego twórczość pełna jest 
subtelnej ironii i doskonałej kreski. 
Rysunki Świerczowianina zachwy-
cają prawdziwością i poczuciem 
humoru bardzo dobrze zaadresowa-
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nym do odbiorców. Autor podejmu-
je też różnorodne próby malarskie  
w sposób charakterystyczny dla pry-
mitywistów, niektóre bardzo ciekawe 
ze względu na tematykę. Ukryte w 
nich jest drugie a czasami kolejne 
dno. Od kilku lat dom kultury w 
Kolbuszowej wykorzystuje zdolno-
ści rzeźbiarskie Krakowskiego, który 
wykonuje je we własnym unikalnym 
stylu drzeworytu satyrycznego. W 
tym stylu powstały postacie wybit-
nych ludzi folkloru, wybitnych la-
sowiackich  skrzypków tworzących 
szpaler zasłużonych w ogrodzie przy 
MDK. Oparty na profesjonalizmie i 
akademickim wykształceniu świat 
często nie ceni artystów, którzy swoje 
umiejętności i wyobraźnię rozwija-
ją sami. Przykładem, że może być 
inaczej jest zainteresowanie, jakim 
obdarzył pracę Marka Krakowskie-
go mieszkający w Cmolasie, włoski 
surrealista Luigi Priori. Postać znana 
w kręgu tego kierunku sztuki   eu-
ropejskiej. Malarz wykształcony w 
najlepszej akademii w swoim kra-
ju, kurator wielu wystaw i galerii w 
różnych miejscach Italii. Posiadacz 
imponującej galerii prac swoich i 
przyjaciół artystów w swoim polskim 
domu. Jednocześnie pełen nowator-

skich pomysłów, od lat aktywizują-
cy ospałe, często zapatrzone tylko w 
siebie środowiska twórców. Włoch 
w ciepłych słowach opowiedział o 
fascynacji twórczością rysownika, w 
którym dostrzega olbrzymi potencjał 
i którego bardzo ceni. Kolbuszow-
skie wernisaże są wydarzeniami dla 
wszystkich zmysłów. Wydarzenie z 
dnia 30 kwietnia 2022 roku oprócz 
zmysłu wzroku angażowało ,,zmysł 
poczucia humoru” , tańca i muzyki. 
Wszystko za sprawą dwóch ludo-
wych kapel. Młodzieżowej ,,Łoli” 
z Aleksandrą Siuzdak na skrzypcach 

prym, Wojciechem Dulskim na se-
kundzie i Januszem Radwańskim 
(młodzieńcem drugiej generacji) 
na basach. Zagrana pod nogę mu-
zyka spodobała się licznej grupie 
tancerzy wśród których prym wiódł 
Zespół Ludowy ,,Górniacy”. Mło-
da ,,Łola” grała z dojrzałą Kapelą 
Kazimierza Marcinka w składzie. 
Zaiskrzyło pomiędzy grającymi na  
przemian  muzykami i tancerzami, 
sprawiając, że podłoga bez przerwy 
była pełna. Prezentowane z przytu-
pem umiejętności taneczne wzbu-
dzały zachwyt, w szczególności  

u ,,uzdolnionych do hulania ina-
czej”. Całości dopełniły kulinaria 
atakujące zmysł smaku. W ludo-
wym jadłospisie był genialny ,,le-
siocki” smalec i pyszne pierogi: 
oczywiście ukraińskie, kapuściane  
i amerykańskie (bo z tamtejszą 
borówką). Wszystko to za sprawą 
trzech wyjątkowych mistrzyń tra-
dycyjnej kuchni. Całości dopełniło 
wyjątkowe  ciasto pani Janiny Ol-
szowej, którą mieliśmy zaszczyt  
i przyjemność gościć  w wydarzeniu 
stworzonym  na kanwie  ciekawej  
twórczości Marka Krakowskiego.  

Rodzinie
Śp. Jolanty Dzimiery 

- Darte
Wieloletniej Prokurator 

Rejonowej 
w Prokuraturze Rejonowej 

w Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu 
Miejskiego

Pani
Krystynie Dłużeń

Sołtysowi Huty 
Przedborskiej

wyrazy szczerego żalu i 
współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają:

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej 

oraz Sołtysi Gminy 
Kolbuszowa

Pani
Krystynie Dłużeń

Sołtysowi Huty 
Przedborskiej

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu 

Miejskiego

Rodzinie
Śp. Jolanty Dzimiery 

- Darte
Wieloletniej Prokurator 

Rejonowej 
w Prokuraturze Rejonowej 

w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia

składają:
Przewodniczący oraz 

Radni Rady Miejskiej w 
Kolbuszowej
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Obchody Święta Konstytucji 
Po pandemicznej przerwie Kolbuszowa powróciła do pełnych obchodów Święta Konstytucji. W dniu 3 maja z udziałem miesz-

kańców gminy i powiatu, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości odbyły się uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.
W tym dniu o godz. 8.00 mieszkań-
ców obudziła przechodząca ulica-
mi miasta Orkiestra Dęta MDK. Po 
zbiórce pocztów sztandarowych przy 
parkingu Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej zebrani udali się 
na cmentarz, gdzie po krótkiej mo-
dlitwie złożono kwiaty na obelisku 
Strażaków. Następnie biało-czer-
wone wiązanki złożono w kruchcie 
kościoła pw. Wszystkich Świętych 

przed tablicą upamiętniającą setną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji. 
Kolejnym punktem obchodów była 
uroczysta msza święta odprawiona 
w intencji Ojczyzny, Strażaków oraz 
mieszkańców powiatu. Po nabożeń-
stwie przemaszerowano do Miejskie-
go Domu Kultury. Pod tablicą upa-
miętniającą uchwalenie Konstytucji 
3 Maja złożono kwiaty. 
Obchody zakończyła akademia w 

wykonaniu uczniów z Liceum Ogól-
nokształcącego w Kolbuszowej, któ-
rzy przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny. Wręczone zostały również 
nagrody laureatom VII Powiatowego 
Konkursu Twórczości Patriotycznej 
pn. „Kocham Cię Polsko”.
W uroczystościach wzięli udział 
m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ewa 

Draus, Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Bogdan Romaniuk, Przewod-
niczący Rady Powiatu Mieczysław 
Burek, Starosta Powiatu Kolbuszow-
skiego Józef Kardyś, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
poczty sztandarowe, przedstawicie-
le służb mundurowych, instytucji, 
szkół, środowisk kombatanckich, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy. 

Bezpłatne treningi biegowe  
z Nadleśnictwem Kolbuszowa

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych treningach biegowych organizowanych przez Nadleśnictwo Kol-
buszowa na terenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Białkówka”. 

Zbiórki w każdą niedzielę (do 26 czerwca) o godz. 10.00 na początku ścieżki w Nowej Wsi. Biegi odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji „Trenuj w 
lesie - #BiegamBoLubię LAS. 
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Informacja o zaopatrzeniu  
w worki do segregacji odpadów 

DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW GMINY KOLBUSZOWA

Urząd Miejski w Kolbuszowej infor-
muje mieszkańców sołectw Gminy 
Kolbuszowa, że od 23 maja 2022 r. 
realizowana będzie usługa dostar-
czania pakietu worków na odpady 
segregowane (tj. metale i tworzywa 
sztuczne, butelki PET, papier, szkło) 

bezpośrednio na nieruchomość, w 
miejscowościach wg kolejności okre-
ślonej poniżej:
· Nowa Wieś
· Huta Przedborska
· Świerczów
· Przedbórz

· Kolbuszowa Dolna
· Poręby Kupieńskie
· Bukowiec
· Zarębki
· Domatków
· Kolbuszowa Górna
· Kupno

· Kłapówka
· Werynia
· Widełka
Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod nr telefonu: 17 2272 222.
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103. urodziny Pani 
Stefanii 

W dniu 21 kwietnia piękny jubileusz 103. rocznicy uro-
dzin obchodziła Pani Stefania Buława. Najstarsza mieszkanka 
Gminy Kolbuszowa świętowała swoje urodziny w otoczeniu bli-
skich oraz pensjonariuszy i pracowników Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Kolbuszowej, w którym przebywa. 
Na ręce Jubilatki Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Ewa Gul-Czachor 
złożyła list gratulacyjny od Burmistrza Kolbuszowej i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz wręczyła drobny upominek- skrzynie z sadzonkami 
roślin. Pani Stefania od zawsze interesowała się ogrodnictwem, o czym 
wspominała podczas swoich setnych urodzin, i to zamiłowanie pozostało 
jej do dziś. 
Jubilatka wciąż cieszy się bardzo dobrą kondycją psychiczną, jest przyjazna 
i uśmiechnięta. Aktywnie uczestniczyła w uroczystości, odbierała życzenia i 
prezenty, komentowała otrzymane książki i płyty, a nawet zaśpiewała z wła-
ściwym sobie poczuciem humoru dla zgromadzonych piosenkę Krzysztofa 
Krawczyka „Upływa szybko życie”. 
Pani Stefanii składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości. Gra-
tulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy wielu sił oraz pogody ducha na 
kolejne lata życia!

Uroczystość 
podniesienia flagi 

państwowej
Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 

maja br. przed Komendą Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kolbuszowej przeprowadzono uroczysty apel, któremu 
przewodniczył Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Nita. 
Przy dźwiękach hymnu Mazurka Dąbrowskiego wyznaczony 
poczet flagowy podniósł na maszt biało-czerwoną flagę. 

W ten sposób funkcjonariusze PSP w obecności ks. Dziekana Szumierza oraz 
delegacji samorządu powiatowego i gminnego, policji, straży miejskiej i szkół 
średnich uczcili patriotyczne święto wszystkich Polaków przypominając o 
szacunku do symboli i barw narodowych. 

Podziękowania dla Burmistrza 
Kolbuszowej 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba za budowanie nowoczesnego patriotyzmu oraz godny 
naśladowania przejaw troski o bezpieczeństwo Ojczyzny i lokalnej społeczności otrzymał 
specjalne podziękowanie od kierownictwa sztabu wojskowego w Rzeszowie.

Jest ono wyrazem uznania za wsparcie dla terenowych organów administracji wojskowej w zakresie obronności 
i bezpieczeństwa na obszarze województwa podkarpackiego
Podziękowanie w formie zwoju dawnego papirusu podpisał płk Mariusz Stopa Szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie.
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Przekazanie darów 
do Chyrowa 

Gmina Kolbuszowa poprzez Fundację na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej zorganizowała kolejną wysył-
kę niezbędnych produktów dla potrzebujących osób w Ukrainie. 
W czwartek 14 kwietnia br. wyruszyły do Chyrowa produkty 
spożywcze, koce, pościel, buty oraz odzież. 

Dary zostały przekazane organizacji Majdan, którą reprezentuje Orest Bąk 
były wicestarosta Starego Sambora. Produkty trafiły do kompleksu, gdzie 
przebywa 700 osobowa grupa uchodźców z Kramatorska.

Przekazanie darów 
dla potrzebujących  

w Ukrainie 
Gmina Kolbuszowa odpowiadając na prośbę Retrovyky Lviv (lwowska 
organizacja retrocyklistów) w dniach 7-8 kwietnia przekazała dary dla po-
trzebujących w Ukrainie. Zgromadzone w gminnym magazynie w Nowej Wsi 
środki pochodziły ze zbiórek organizowanych za pośrednictwem sołtysów i 
lokalnej społeczności. Dzięki mieszkańcom udało się zebrać żywność oraz 
środki higieny i czystości, w tym artykuły dla dzieci i osób starszych. Paczki 
zostały przewiezione do Lwowa i tam przeładowane do dalszego transportu 
na wschód Ukrainy, m.in. do Charkowa. 
W przekazaniu darów uczestniczyli Zastępca Burmistrza Kolbuszowej Marek 
Gil, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kol-
buszowej, sołtys i strażacy OSP w Nowej Wsi oraz Pan Marcin Kamiński z 
Kolbuszowskiego Towarzystwa Retrocyklistów.  
Na terenie gminy planowana jest organizacja kolejnych zbiórek. Burmistrz 
Kolbuszowej serdecznie dziękuje mieszkańcom za niezmienne zaangażo-
wanie, empatię i chęć niesienia pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów.

Czerpać radość z wędrówki
W dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) Młodzieżowa Rada Miejska w Kolbuszowej zaprosiła miłośników pieszych wędrówek na 

spotkanie z przygodą. Zorganizowany w tym dniu marsz na orientację dawał każdemu możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
na trasie zielonego punktu kontrolnego „Białkówka” w Nowej Wsi.

Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn 
ze szkół podstawowych gminy Kol-
buszowa. Pokonanie wyznaczonej 
trasy wymagało od uczestników 
opracowania właściwej strategii 
współdziałania i odpowiedzialności, 
by zdobyć jak najwięcej punktów, 
uzyskać jak najlepszy czas i nie zgu-
bić się. Wszyscy uczestnicy dosko-
nale poradzili sobie na trasie, dobrze 
się bawili i bezpiecznie dotarli do 
mety. Po zakończeniu rywalizacji i 
podsumowaniu punktów ogłoszono 
wyniki, które przedstawiają się na-
stępująco.
• I miejsce – zespół z SP w Zarębkach
• II miejsce – zespół z SP w Bukowcu
• III miejsce – zespół z SP w Widełce

• IV miejsce – zespół z SP w Kolbu-
szowej Górnej

• V miejsce – zespół z SP nr 2 w 
Kolbuszowej

• VI miejsce – zespół z SP w Do-
matkowie

• VII miejsce – zespół z SP w Kupnie
• VIII miejsce – zespół z SP nr 1 w 

Kolbuszowej
Zwycięzcy i uczestnicy zawodów 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
MRM  w Kolbuszowej. Wspólna 
biesiada przy ognisku była dopełnie-
niem tej wyczerpującej rywalizacji.

Opiekun MRM
Lucyna Urban

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34410



Stypendia i nagrody dla sportowców 
rozdane

W piątek, 29 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się wręczenie nagród i stypendiów Burmistrza Kolbuszowej 
dla zawodników i trenerów sportowych z Gminy Kolbuszowa. Stypendia i nagrody przyznane zostały w oparciu o wysokie wyniki w 
krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym za rok 2021. 

Dyplomy zawodnikom wręczył 
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 
Marek Gil w obecności Skarbnika 
Kolbuszowej Jacka Mroczka i pra-
cowników Referatu Budżetu Urzędu 
Miejskiego. 
Wyróżnienia otrzymali:

· Magdalena Niemczyk- lekkoatletyka
· Monika Węgrzyn- lekkoatletyka
· Jakub Chudzik- lekkoatletyka
· Bartosz Sawuła- lekkoatletyka
· Karolina Korzępa- lekkoatletyka
· Amelia Chudzik- lekkoatletyka
· Braian Skowroński- pływanie 

· Szczepan Wójcik- pływanie 
· Mikołaj Wójcik- pływanie
· Kacper Więcek- pływanie
· Nikola Grochala- pływanie
· Milena Szewc- pływanie
· Kornelia Woźniak- pływanie 
· Piotr Koń- rugby na wózkach

Nagroda powędrowała również do 
trenera lekkoatletyki w UKS Tiki 
Taka Wiktorii Wrońskiej.
Wszystkim nagrodzonym sportow-
com serdecznie gratulujemy! 

Polski Ład wystartował w Gminie Kolbuszowa
Umowa została zawarta i już wkrótce na terenie Gminy Kolbuszowa rozpocznie się realizacja kolejnej znaczącej inwestycji z 

zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W dniu 8 kwietnia br. w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej Burmistrz 
Jan Zuba podpisał umowę z wyko-
nawcą zadania- Przedsiębiorstwem 
Robót Inżynieryjno-Monterskich 
Budownictwa „Primbud” z Niska na 
kwotę ponad 12 mln zł. Przy podpi-
saniu dokumentów obecni byli Poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 

Marek Gil oraz kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego. 
Przedsięwzięcie obejmuje wykona-
nie trzech zadań inwestycyjnych: 
· budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Weryni (etap II, część I) za kwotę 
9 588 996 zł,
· budowę kanalizacji sanitarnej w 
Kolbuszowej Górnej  (etap IV) za 
kwotę 2 501 753 zł,

· przebudowę odcinka kanali-
zacji sanitarnej w rejonie ul. ks. 
Ruczki 6 w Kolbuszowej za kwotę 
 184 650 zł. 
Na ich realizację Gmina Kolbuszowa 
otrzymała dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład- Program 
Inwestycji Strategicznych w wyso-
kości ponad 10 mln zł. Szczególne 
podziękowania dla Posła Zbigniewa 

Chmielowca, który wspierał starania 
gminy o pozyskanie środków pie-
niężnych. 
Zakończenie inwestycji zaplanowane 
jest na listopad 2023 r. 
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Otwarcie Dziennego Domu Seniora przy  
ul. Narutowicza

W dniu 11 kwietnia br. rozpoczął działalność Dzienny Dom Pobytu Seniora przy ul. Narutowicza w Kolbuszowej. Obiekt został 
stworzony z myślą o osobach starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Z tej okazji odbyło się spotkanie, w 
którym uczestniczyli seniorzy i pra-
cownicy nowej placówki, Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba, Prezes Pod-
karpackiej Fundacji Rozwoju Regio-
nalnego w Mielcu Marek Kosiński, 
ks. proboszcz Lucjan Szumierz oraz 
pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzę-
du Miejskiego w Kolbuszowej od-
powiedzialni za realizację projektu. 
Dom Seniora będzie funkcjonował w 
ramach otrzymanego dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. Projekt realizowa-
ny jest w partnerstwie z Podkarpacką 
Fundacją Rozwoju Regionalnego w 
Mielcu. W trakcie uroczystości Bur-
mistrz Kolbuszowej i Prezes Funda-
cji podpisali umowę na zarządzanie 
obiektem.  
Gruntownie przebudowany budynek 
przy ul. Narutowicza jest w pełni wy-
posażony i dostosowany do potrzeb 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu 
pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa 

na lata 2021–2027”
Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na 

lata 2021–2027.  Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na 
lata 2021–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. 
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie www.bip.kolbuszowa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne. 

osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami. Został udostępniony dla wy-
poczynku i rehabilitacji 30 seniorów i 
będzie funkcjonował od poniedziałku 
do piątku po osiem godzin dziennie. 
Seniorzy mają zapewniony dowóz, 
wyżywienie (śniadanie oraz dwu-
daniowe obiady), stałą opiekę oraz 
zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia o cha-
rakterze rozwojowym, edukacyjnym 
i rekreacyjnym.
Do swojej dyspozycji seniorzy mają 
salę spotkań z aneksem kuchennym, 
pomieszczenie klubowe z kącikiem 
czytelniczym i komputerowym, salę 
ćwiczeń z szatnią i natryskiem oraz 
sale do indywidualnej terapii i wypo-
czynku. Budynek jest wyposażony w 
windę, a na zewnątrz znajduje się za-
daszony taras. Seniorzy mogą korzy-
stać także z ogrodu wypoczynkowe-
go z altaną i deptakami spacerowymi 
oraz z nowo powstałych bulwarów 
nad Nilem w pobliżu budynku.

Obiekt funkcjonuje w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wartość Projektu - 1 815 724,80 PLN
Wysokość dofinansowania - 1 710 724,80 PLN

Zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej” 
zostało  dofinansowane  z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020..
Wartość zadanie: 3 230 062,17 zł
Łączna wysokość dofinansowania: 2 400 206,65 zł
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Otwarcie dworca w Kolbuszowej  
dla podróżnych

Urząd Miejski w Kolbuszowej in-
formuje, że od dnia 11 maja 2022 r. 
(środa) podróżni będą mogą korzy-
stać z dworca w Kolbuszowej przy 
ul. ks. Ruczki 1. Część budynku 
przeznaczona do obsługi podróżnych 
jest otwarta w następujących dniach 
i godzinach:
· poniedziałek-piątek: godz. 6.00-
22.00
· sobota-niedziela: godz. 8.00-
16.00. 

Budynek dworca jest obiektem wie-
lofunkcyjnym przystosowanym do 
obsługi osób niepełnosprawnych, 
osób starszych i osób podróżujących 
z dziećmi.
W części budynku przeznaczonej dla 
podróżnych funkcjonują poczekal-
nie długo i krótkoterminowa, toalety, 
pokój dla matki z dzieckiem i kącik 
zabaw dla dzieci. Przewidziane są 
również pomieszczenia dla biura 
podróży i pod lokal gastronomiczny. 

Wkrótce otwarta zostanie świetlica 
dla młodzieży z punktem bibliotecz-
nym obsługiwana przez pracowni-
ków Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Kolbuszowej. W 
drugiej części budynku znajdują się 
pomieszczenia dla organizacji po-
zarządowych, Straży Miejskiej oraz 
działu świadczeń rodzinnych i fundu-
szu alimentacyjnego Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kolbuszowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku dworca znajdują się cztery 
stanowiska autobusowe oraz postój 
taksówek, natomiast do peronów 
kolejowych prowadzi przejście pod-
ziemne dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Wystawa „Kultura materialna ludów Afryki 
Zachodniej”

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP w Kolbuszowej miało miejsce otwarcie 
wystawy „Kultura materialna ludów Afryki Zachodniej”.

Ekspozycja „Kultura materialna 
ludów Afryki Zachodniej” czyli 
sztuka artystów ludowych Afryki 
Zachodniej: Wybrzeża Kości Sło-
niowej, Burkina Faso, Mali, Ghany, 
to swoistego rodzaju pokłosie pracy 
Misjonarzy Klaretynów obecnych w 
Afryce od ponad 30. lat. W prezento-
wanej, bogatej kolekcji znajdują się 
dzieła sztuki, jak również przedmioty 
codziennego użytku, ręcznie tkane 
płótna i ubiory. Na szczególną uwa-
gę zasługuje bogata kolekcja masek 
i rzeźb afrykańskich, które w pro-
cesie ich tworzenia wymagają zna-
jomości wielu zjawisk społecznych 
mieszkańców Czarnego Lądu oraz 
szczególnych umiejętności artystycz-
nych. Kolejna część eksponowanych 
przedmiotów to instrumenty muzycz-
ne bębny jembe, dundun, grzechotki.
Przesłanie ekspozycji dodatkowo 
potęguje wystawa fotografii, które 
dokumentują pracę ewangelizacyjną 

Misjonarzy Klaretynów. Głoszenie 
ewangelii, obdarowywanie nadzieją 
i życie razem z tymi bardzo ubogi-
mi ludźmi jest dla Misjonarzy ce-
lem najważniejszym. Ekspozycja 
została przygotowana z inicjatywy 
Ojca Romana Woźnicy Misjonarza 
Klaretyna, Prezesa Fundacji Zostaw 
Ślad, który przez blisko ćwierć wieku 
pełnił posługę na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.
Wystawę otworzył Andrzej Domi-
nik Jagodziński Dyrektor MiPBP w 
Kolbuszowej oraz O. Roman Woź-
nica. Gościliśmy m.in. ks. dzieka-
na Lucjana Szumierza, Marka Gila 
wiceburmistrza Kolbuszowej, Hen-
ryka Rudnera i Piotra Kler (Człon-
ków zarządu Fundacji Zostaw Ślad), 
ks. Antoniego Więcha, Wiesława 
Sitko Dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej. Wszyscy 
zgromadzeni mieli okazję, w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu dotknąć 

egzotycznych obiektów, zagrać na 
afrykańskich instrumentach muzycz-
nych jak również przywdziać odzież 
noszoną przez mieszkańców Zachod-
niej Afryki.
„Kultura materialna ludów Afry-
ki Zachodniej” jest dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych egzo-

tyczną kulturą w gmachu Oddziału 
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 
(budynek dawnej synagogi) do poło-
wy czerwca 2022 r.

Tekst i zdjęcia: Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 
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BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Kolbuszowej 
przy ulicy Obrońców Pokoju 

21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ 
WYWIESZONY

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

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

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

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA 
UMIG

Przebudowa dróg w gminie- 
podpisanie umów 

W dniu 25 kwietnia br. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podpisał umowy z wykonawcami 
wyłonionymi w trybie postępowania przetargowego na przebudowę trzech dróg gminnych. Inwe-
stycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Pierwsze zadanie polega na przebu-
dowie drogi gminnej nr 103953 R 
„Świerczów przez wieś” zlokalizo-
wanej od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 875 „Mielec Leżajsk” 
do skrzyżowania z ul. Św. Brata Al-
berta i ul. Topolową. Droga zostanie 
przebudowana na dwóch odcinkach 
będących w złym stanie technicznym 
o łącznej długości 995 m. Zakres prac 
obejmuje m.in. wykonanie nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego, 
naprawę poboczy gruntowych oraz 
przebudowę istniejących zjazdów pu-
blicznych i indywidualnych. Koszt 
robót to kwota ponad 596 tys. zł. 
Drugie zadanie realizowane będzie 
w miejscowości Nowa Wieś, gdzie 
przebudowana zostanie droga gmin-
na nr 103952R Nowa Wieś – Borek.  
Prace rozpoczną się w miejscu za-
kończenia istniejącej bitumicznej 
nawierzchni drogi i będą przebiegać 

na odcinku o długości 684 m. Za-
kres robót uwzględnia poszerzenie 
korpusu drogi, wykonanie warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego 
oraz wykonanie nawierzchni z beto-
nu asfaltowego. Ponadto umocnio-
ne zostaną pobocza oraz wykonana 
nawierzchnia z betonu asfaltowego 
na zjazdach do posesji. Całkowity 
koszt wynosi ponad 337 tys. zł. 
Wykonawcą powyższych zadań  
jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych „Drokam” z Piaseczna. 
Ostatnie zadanie dotyczy przebudo-
wy drogi gminnej nr 104032 R ulicy 

Kasztanowej w Kolbuszowej. Jest to 
„ulica ślepa”, która stanowi dojazd do 
domów jednorodzinnych. W ramach 
prac wykonane zostanie korytowanie 
na całej szerokości projektowanej 
jezdni, obramowanie jej krawężni-
kiem oraz wykonanie nawierzchni z 
betonu asfaltowego. Zaprojektowano 
również niewielki plac do zawracania. 
Wartość zadania to kwota ponad 129 
tys. zł, a wykonawcą jest konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. 
z o.o.  i Firma Handlowo-Usługowo-
-Produkcyjna „Bruk-Mar”. 
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Szpital Powiatowy w Kolbuszowej w kategorii B
Szpital Powiatowy w Kolbuszowej wstępnie znajduje się na liście szpitali zakwalifikowanych do kategorii B. Oznacza to, że 

nasza jednostka jest placówką nieprzynoszącą strat i nie grozi mu zarząd komisaryczny. 

Kategoryzacja szpitali wynika z re-
formy przygotowywanej przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Polega ona na 
przyporządkowaniu poszczególnych 
placówek do odpowiedniej kategorii, 
w zależności od tego, jak wygląda 
jego sytuacja finansowa. Wyróżnia 
się cztery grupy kategoryzacji: A, B, 
C i D. - Grupa A to ta, która przynosi 
zyski i takich jednostek jest niewiele, 
one są najczęściej resortowe, grupa 
B to takie jednostki jak my, które 
mieszczą się w zakresie amortyzacji, 
czyli generalnie nie przynoszą strat. 
Grupa C to szpitale, które przynoszą 
straty i wymagają pewnego nadzoru 
zewnętrznego, natomiast grupa D to 
jednostki, które wymagają zarządu 
komisarycznego – wyjaśniał Zbi-
gniew Strzelczyk, dyrektor SP ZOZ 
w Kolbuszowej. - My mieliśmy to 
szczęście, że 2020 roku zmieściliśmy 
się w połowie amortyzacji. Kolejna 

kontrola będzie opierała o rok 2023 
i co 3 lata będzie się kategoryzowa-
ło szpitale – tłumaczył dyrektor. – I 
mówię o tym, dlatego, że może nie-
którzy z Państwa nie rozumieją ru-
chów, które poczyniliśmy włącznie z 
Zarządem i szanowną Radą. Właśnie 
tych przyszłościowych ruchów, które 
pozwoliły się nam znaleźć w grupie 
B. Wiele szpitali nie dało sobie z tym 
rady i w tej chwili mogą się liczyć z 
zarządem komisarycznym i wtedy 
nikt nie będzie nikogo pytał, gdzie 
jaki oddział ma funkcjonować, po 
prostu komisarz sam zdecyduje – do-
dał Zbigniew Strzelczyk.

ROKUJĄCE ODDZIAŁY 
Jak dalej wyjaśniał dyrektor SP ZOZ 
„my położyliśmy główny nacisk na 
rozwój oddziałów zabiegowych w 
Kolbuszowej”. - Jak zauważyliście 
Państwo, mamy świetny oddział 
urologiczny, nie gorszy oddział chi-

rurgiczny w połączeniu ze świetnie 
działającą ortopedią. Powiem, że w 
tym roku sam oddział urologiczny 
przyniósł już ponad 700 tys. zł nad-
wykonań. Oddział chirurgiczny wraz 
z oddziałem ortopedycznym przekro-
czył 108 % wykonania kwartalnego, 
czyli jeżeli ktoś myśli, że ze szpita-
lem w Kolbuszowej źle się dzieje, 
jest w błędzie. Wręcz przeciwnie. 
Natomiast ja rozumiem wszystkich 
mieszkańców, którzy ubolewają nad 
brakiem oddziału wewnętrznego. My 
też ubolewamy. Też ubolewamy i nie 
poddajemy się i chciałem Państwu 
oświadczyć, że poszukiwania cały 
czas trwają, będą trwały i nie odpu-
ścimy tego! Nie odpuścimy oddziału 
wewnętrznego, wiem, że on jest po-
trzebny – podkreślił. 

REAKTYWACJA ODDZIAŁU 
Dyrektor Strzelczyk zauważył, że 
przez sytuację związaną z COVID-19 

wielu lekarzy odeszło z pracy, co 
skutkuje problemami w funkcjono-
waniu oddziałów szpitalnych nie 
tylko w Kolbuszowej, ale i okolicy.  
- Oddział wewnętrzny nie tylko u nas 
szwankował, szwankuje również w 
Tarnobrzegu, połowa oddziału funk-
cjonuje w Mielcu, są problemy rów-
nież w innych szpitalach - wskazał. 
- Natomiast my nie patrzymy się na 
innych. Postanowiliśmy, że aktywa-
cja oddziału wewnętrznego nastąpi. I 
chciałem Państwa po prostu uspoko-
ić, że tutaj nikt nie próbuje tego od-
działu zlikwidować, nikt nie próbuje 
o tym oddziale zapomnieć, my cały 
czas działamy. Apeluję do społeczeń-
stwa o to, aby nie panikować i nie 
plotkować, ponieważ nikt nie kupuje 
szpitala ani go nie prywatyzuje – za-
znacza Zbigniew Strzelczyk. 

Barbara Żarkowska 

Międzynarodowe warsztaty w szpitalu  
w Kolbuszowej 

W czwartek i piątek (13 i 14 maja), w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej odbywały się warsztaty, w których uczestniczyli 
specjaliści urolodzy z Polski oraz Austrii. 

Warsztaty zatytułowane „Ureterore-
noskopia giętka w praktyce” prze-
prowadzone zostały w Szpitalu Po-
wiatowym w Kolbuszowej. Podczas 
tego szkolenia uczestnicy wysłuchali 
wykładów dra med. univ. Martina 
Drerup, FEBU (Salzburg) oraz dra 
Krzysztofa Ossolińskiego, ordyna-
tora oddziału urologii w kolbuszow-
skim szpitalu. 

Z SALI ZABIEGOWEJ 
Ponadto wzięli udział w zabiegach 
RIRS (zabieg usuwania kamieni 
nerkowych), które były transmito-
wane na żywo prosto z sali zabie-
gowej kolbuszowskiego szpitala. 
Uczestnicy tego szkolenia oglądali 
je w sąsiedniej sali na specjalnych 
monitorach. Doskonałą okazją do 
przećwiczenia umiejętności uczestni-

ków warsztatów była także praca na 
trenażerach pod okiem szkoleniow-
ców. Organizatorem wydarzenia była 
firma Meden-Inmed we współpracy 
z Boston Scientific oraz SPZOZ w 
Kolbuszowej. 

WZORCOWY ODDZIAŁ 
Zadowolenia z przeprowadzonych 
warsztatów nie kryje Zbigniew 
Strzelczyk – dyrektor SP ZOZ w 

Kolbuszowej. – Nasz ośrodek jest 
jedynym w Polsce, gdzie tego typu 
szkolenie się odbywało. Uczestniczy-
li w nich lekarze rangi europejskiej. 
Warsztaty odbywały się w języku an-
gielskim – mówi. – Dodam, że nasz 
oddział urologiczny jest wzorcowym 
oddziałem. W ubiegłym roku wyko-
naliśmy w nim dwa tysiące operacji 
– podkreśla dyrektor. 

Barbara Żarkowska 
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Strzelnica została w pełni uruchomiona. Fot. B. Żarkowska 

Strzelnica w Kolbuszowej ruszyła pełną parą
Strzelnica, znajdująca się przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara została oficjalnie uruchomiona 

w pełnym zakresie. Teraz w obiekcie, obok zajęć praktycznych, bez żadnych przeszkód mogą się również odbywać zajęcia praktyczne. 

W piątek (6 maja), w obecności prof. 
dra hab. Jerzego Posłusznego – rek-
tora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej, gen. nadinsp. Józefa Gdań-
skiego – byłego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Rzeszowie oraz 
wykładowcy WSPiA w Rzeszowie, 
mjr. Tomasza Mazura z Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Mielcu, ppłk. 
Tomasza Janusza – Dowódcy 32. Ba-
talionu Lekkiej Piechoty w Nisku, 
Starosty Kolbuszowskiego Józefa 
Kardysia, Wicestarosty Wojciecha 
Cebuli, Dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego w Kolbuszowej Dariu-
sza Fusa, Kierownika strzelnicy Zbi-
gniewa Dziuby, służb mundurowych 
oraz zaproszonych gości odbyła się 
oficjalna prezentacja strzelnicy oraz 
poświęcenie obiektu. – Jest to najno-
wocześniejsza strzelnica edukacyjna 
na Podkarpaciu – powiedział prof. 
Jerzy Posłuszny. 

PATRIOTYZM…
Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej zaznaczył, że aktualnie, w 
obliczu zaistniałych dramatycznych 
wydarzeń, których jesteśmy świad-
kami bardzo ważna jest szeroko rozu-
miana edukacja patriotyczna. 
– Szczególnie istotne jest zaszczepia-
nie w młodzieży ducha patriotyzmu 
– dodał. Wspomniał, że współpraca 
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyż-
szej z kolbuszowskim Liceum trwa 
już wiele lat. – I chcę powiedzieć, bez 
zbędnej kurtuazji, że ta szkoła jest w 
czołówce szkół podkarpackich, któ-
ra rozumie znaczenie patriotyzmu. 
Jej uczniowie wygrywają różne 
konkursy. Jednym z nich jest Ogól-
nopolski Konkurs Wiedzy o Bezpie-
czeństwie, organizowany przez nas. 
Kilka lat temu jej laureatem był jeden 
z uczniów kolbuszowskiego Liceum. 
Jeszcze raz gratuluję panu Dyrekto-
rowi panu Staroście tego ogromnego 
sukcesu – dodał. 

MOŻLIWOŚCI DLA 
MŁODYCH 

Z kolei Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś zaznaczył, że na ten 
obiekt szczególnie czeka młodzież 
oraz związki strzeleckie. - Wiemy, 
że potrzebna jest fachowa kadra w 

służbach mundurowych, dlatego 
chcemy umożliwiać młodzieży oraz 
społeczeństwu, aby byli przygotowa-
ni do podstaw obrony – powiedział 
szef Powiatu. Ppłk Tomasz Janusz 
– Dowódca 32. Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Nisku, który przybył na 
piątkowe wydarzenie w zastępstwie 
płk. Michała Małyski - Dowódcy 
3. Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej podkreślił natomiast, 
że Wojska Obrony Terytorialnej są 
najnowocześniejszą formacją w Woj-
sku Polskim. - I cały czas się prężnie 
rozwijamy, a taki obiekt tylko i wy-
łącznie będzie pomagał przyszłym 
żołnierzom obrony terytorialnej, któ-
rzy rekrutują się wśród ludzi młodych 
i zasilają nasz batalion, liczący w tej 
chwili blisko 700 żołnierzy - dodał. 

PRACE W STRZELNICY 
Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku starej strzelnicy, znajdującej się 
przy Liceum Ogólnokształcącym w 
Kolbuszowej realizowana była ze 
środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Wartość projektu wynosiła 2 
728 482,95 zł, w tym dofinansowa-
nie stanowiło 1 893 538,59 zł, środki 
własne Powiatu Kolbuszowskiego 
to kwota wynosząca 834 944,36 zł. 
Prace, jakie były realizowane przy 
istniejącej strzelnicy związane były 
m.in. z przebudową ściany i funda-
mentu łączącego budynek strzelnicy 
z kanałami strzelniczymi, zlikwido-
waniu stropowej płyty żelbetowej 
oraz wyburzeniu istniejących ścian 
budynku, dzięki czemu możliwa była 
rozbudowa pomieszczenia strzela-
nia. Oprócz tego wykonana zosta-
ła instalacja wodno-kanalizacyjna, 
ogrzewanie, wentylacja mechaniczna 
oraz instalacja elektryczna. Rozbu-
dowa strzelnicy z kolei polegała na 
zwiększeniu stanowisk strzelniczych. 
Aktualnie w strzelnicy znajdują się 
trzy stanowiska strzelnicze na odle-
głość 50 m, zakończone kulochwy-
tem. Po jej rozbudowie utworzo-
nych zostało 10 dodatkowych sta-
nowisk strzelniczych o długości 25 

m. Powstał także węzeł sanitarny 
oraz pomieszczenia pomocnicze. 
Ponadto wykonany został nowy dach 
na obiekcie. Prowadzone były także 
prace związane z budową przyłącza 
wodoc iągowego ,  kana l i zac j i 
sanitarnej oraz deszczowej. W 
zakresie prac zrobione zostało 
również ogrodzenie. Strzelnica 
przeznaczona jest do strzelania 
sportowego i cywilnego. 

Rozmowa z prof. Jerzym Posłusz-
nym - rektorem WSPiA Rzeszow-
skiej Szkoły Wyższej oraz ppłk. 
Tomaszem Januszem – Dowódcą 
32. Batalionu Lekkiej Piechoty w 
Nisku

Dzisiaj oddana została do użytku 
pierwsza i jedyna strzelnica w po-
wiecie kolbuszowskim. Dlaczego 
powstawanie tych obiektów jest tak 
ważne?
Prof. Jerzy Posłuszny: Dzisiaj wi-
dzimy, że umiejętność strzelania jest 
bardzo ważna z punktu widzenia po-
staw obywatelskich, ponieważ nie 
wiemy, czy te umiejętności, szczegól-
nie dzisiaj, się nie przydadzą. Dlatego 
otwarcie tej strzelnicy dla młodzieży 
jest kapitalną decyzją. Ponadto po-
wstawanie tych obiektów jest bardzo 
ważnym elementem wychowania pa-
triotycznego, ale też i technicznego, 
podczas którego uczymy się techniki 
strzelania. Jest to najnowocześniejsza 
strzelnica edukacyjna na Podkarpa-
ciu. To jest rzeczywiście ekstraklasa. 

Ppłk Tomasz Mazur: Strzelnice są 
wszędzie potrzebne. Wielu młodych 
ludzi, szczególnie, jeśli chodzi o 
województwo podkarpackie wy-
raża chęć do służenia w wojsku. I 
tego typu projekty, które tu zosta-
ły stworzone w Kolbuszowej, przy 
szkole, tylko i wyłącznie pomagają 
ludziom, którzy chcą związać swoją 
przyszłość z wojskiem i doskona-
lić swoje umiejętności i uczyć się. 
Później, gdy zaciągną się do wojska 
będzie im o wiele łatwiej. Przede 
wszystkim pomaga to też młodym 
ludziom podnosić ich świadomość w 
zakresie obronności kraju. Sytuacja 
bieżąca, którą obecnie obserwujemy 
na świecie, a szczególnie na Ukrainie 
pokazuje jak ważna jest umiejętność 
posługiwania się bronią wśród społe-
czeństwa, gdzie praktycznie ktoś, kto 
przed chwilą był cywilem, za chwilę 
chce wziąć karabin do ręki i walczyć 
o niepodległość swojej ojczyzny. A 
dzięki takim projektom, jak ta strzel-
nica, każdy przeszkolony człowiek, 
później, będzie już potencjalnym 
obrońcą.

Jak pan ocenia zainteresowanie 
sprawami obronności kraju wśród 
młodych ludzi? Czy ta tendencja 
jest wzrostowa, malejąca, czy może 
utrzymuje się na jednakowym po-
ziomie?
Prof. Jerzy Posłuszny: Zdecydowa-
nie rośnie. My współpracujemy w ra-
mach Podkarpackiej Akademii Prawa 
i Bezpieczeństwa ze szkołami i wi-
dzimy coraz większe zainteresowa-
nie młodzieży tematyką obronną. W 
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województwie podkarpackim szkół 
tzw. wojskowo-prawno-policyjnych 
jest już kilkadziesiąt. I muszę przy-
znać, że nie tylko wojna na Ukrainie 
spowodowała wzrost problematyką 
obronności. Ta tendencja zauważal-
na jest już od kilku lat. Tygodnio-
wo wpływają do mnie po dwie, trzy 
prośby ze szkół, kótre chcą korzystać 
z laboratorium kryminologicznego, 
którym dysponujemy. Mam również 
wrażenie, że w szkoły coraz skutecz-
niej uświadamiają młodym ludziom 
patriotyzm. Ten ładunek zrozumienia 
patriotyzmu i obywatelskości powo-
duje, że młodzież rozumie problema-
tykę obronności.

Ppłk Tomasz Mazur: Patrząc na 
zaangażowanie na to ilu ludzi chce 
związać swoją przyszłość ze służbą 
muszę przyznać, że zainteresowa-
nie jest dość wysokie, oczywiście 

jeśli chodzi o Podkarpacie. Nasze 
bataliony 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej są ukomple-
towane najlepiej w Polsce, także to 
tylko świadczy jaka jest świadomość 
młodych ludzi, którzy chcą służyć 
w wojsku. 

Od września do szkół wraca przed-
miot przysposobienia obronnego. 
Czy jest to doby czy zły pomysł i 
dlaczego? Jakie treści powinny być 
poruszane podczas tych zajęć? 

Prof. Jerzy Posłuszny: Przede 
wszystkim patriotyczno-historyczne. 
My możemy być dumni z naszej hi-
storii. I te treści powinny być podane 
w nowoczesnej formy, bez sztampy i 
bez pouczania młodzieży. To powin-
no być wychowanie partnerskie, żeby 
młodzież rozumiała nasze tradycje, 

Z obiektu może korzystać młodzież, związki strzeleckie, osoby prywatne i 
służby mundurowe 

ale też tu i teraz, gdzie mieszka, gdzie 
się znajduje.
 Ppłk Tomasz Mazur: Oczywiście, 
że bardzo dobry. Bieżąca sytuacja 

wymaga, aby ten przedmiot wrócił i, 
aby każdy znał podstawy obronności. 

Dziękuję za rozmowę 

Barbara Żarkowska 

Dary dotarły do Obwodu Odeskiego 
Kolejny transport zawierający artykuły spożywcze, pielęgnacyjne i higieniczne dla dzieci dotarły do miejscowości Safyany, znaj-

dującej się w okolicach miasta Izmaił. W Safyanach przebywa obecnie kilka tysięcy uchodźców, w tym mnóstwo dzieci. To właśnie 
tam najbardziej potrzeba teraz żywności, środków pielęgnacyjnych czy pieluszek.  Pozostała pomoc humanitarna trafiła do Odessy. 

W środę (20 kwietnia), już od samego rana, w Powiatowym Magazynie Zbiórki 
Darów trwało przygotowanie pomocy dla dzieci przebywających w sierocińcu  
w okolicy miasta Izmaił. Na liście najpotrzebniejszych rzeczy znalazły się: 
pampersy, chusteczki nawilżające, żele do mycia, żywność dla najmłodszych, 
tj. kaszki, mleko modyfikowane, dania w słoiczkach i musy, buteleczki i 
smoczki dla dzieci, koce, ręczniki oraz pościel niemowlęca. 

DLA POTRZEBUJĄCYCH 
Wszystkie te artykuły zostały zapakowane do kartonowych opakowań, a na-
stępnie odpowiednio opisane. Zebrane produkty przekazaliśmy panu Grzego-
rzowi Bajorowi, który w czwartek (21 kwietnia) wyruszył z nimi za wschodnią 
granicę. Pan Grzegorz wspólnie z bratem Mirosławem i jego wspólnikiem 
Andrzejem bardzo mocno zaangażowali się w pomoc potrzebującym Ukra-
ińcom. – Zaczęło się od prośby, z jaką zwrócił się do nas Borys Tynka-prze-
wodnik po Odessie, o zorganizowanie pomocy – mówi. W czwartkowym 
kursie do Odessy i miasta Izmaił wyruszyło w sumie 15 busów i 8 przyczep. 

Barbara Żarkowska 
Wśród przekazanych artykułów znalazły się głównie artykuły dla najmłodszych 
i żywność dla dzieci. Fot. B. Żarkowska

Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny i Bliskich

śp. Anny Plis
wieloletniej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej 

składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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Uroczystości trzeciomajowe w powiecie 
kolbuszowskim 

Uroczysty przemarsz pod przewodnictwem Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej i pocztów sztandaro-
wych, wspólna modlitwa na cmentarzu, Msza Św., akademia i rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego – pod takim znakiem upły-
nęła 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w powiecie kolbuszowskim. 

Głośno, wesoło i bardzo uroczyście 
rozpoczęło się Narodowe Święto 3 
Maja w Kolbuszowej. Równo o go-
dzinie 8.00, na ulicach miasta, roz-
brzmiała melodia Orkiestry Dętej. 
Następnie, przy dźwiękach muzy-
ków, licznie zebrane poczty sztanda-
rowe, zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy podążyli na cmentarz parafial-
ny, gdzie wzięli udział we wspólnej 
modlitwie za zmarłych strażaków. 
Przybyłe delegacje natomiast złożyły 
kwiaty przy obelisku Strażaków.  

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
Kolejnym punktem uroczystości było 
złożenie symbolicznej wiązanki w 
kruchcie kościoła pw. Wszystkich 
Świętych przed tablicą upamiętnia-
jącą 100. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji. O godz. 10.30 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta odprawiona 
w intencji Ojczyzny, Strażaków oraz 
mieszkańców powiatu. Po nabożeń-
stwie nastąpił przemarsz do Miej-

skiego Domu Kultury, gdzie przed 
tablicą upamiętniającą uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty.

MONTAŻ SŁOWNO-
MUZYCZNY 

Ostatnią część wtorkowych obcho-
dów stanowiła akademia wykonana 
przez uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego z Kolbuszowej oraz wręcze-
nie nagród laureatom VII Powiatowe-
go Konkursu Twórczości Patriotycz-
nej pn. „Kocham Cię Polsko”. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom powiatu kolbuszow-
skiego za udział w obchodach 231. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. 

UCZESTNICY 
We wtorkowych obchodach uczest-
niczyli: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ewa 

Draus, Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Bogdan Romaniuk, Przewod-
niczący Rady Powiatu Mieczysław 
Burek, Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Wilk, Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba, Franciszek 

Batory - Wiceprezes Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele służb 
mundurowych, instytucji, szkół, śro-
dowisk kombatanckich, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy.

Barbara Żarkowska 

Uroczysty przemarsz. Fot. B. Żarkowska 

Złożenie kwiatów przy obelisku StrażakówWspólna modlitwa na cmentarzu

Wręczenie nagród laureatom VII Powiatowego Konkursu Twórczości Pa-
triotycznej 

W uroczystości udział wzięło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych 
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W akcję pomocy potrzebującym mieszkańcom Ukrainy, a szczególnie za-
przyjaźnionemu z naszym Powiatem - Regionem Romanowskim udziela od 
początku trwania inwazji rosyjskiej, Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego. Do 
tej pory do Romanowa, pomoc koordynowana przez Powiat Kolbuszowski, 
dotarła już trzykrotnie. Fot. B. Żarkowska 

Transport darów dotarł do Romanowa
Kolejny, trzeci już, transport darów wyruszył w czwartek (5 maja), do Romanowa w Ukrainie. Łącznie przekazanych zostało 

osiem palet różnych produktów i artykułów. 

Pomoc humanitarna trafiła do zaprzyjaźnionego z Powiatem Kolbuszowskim 
Regionu Romanowskiego w Ukrainie oraz parafii pw. Św. Stanisława w 
Romanowie, gdzie proboszczem jest kolbuszowianin ks. Ryszard Dziuba. 
Podczas tego transportu przekazane zostały różnorakie artykuły. Wśród 
nich znalazły się m.in. artykuły: spożywcze, pielęgnacyjne, chemiczne oraz 
produkty dla dzieci. 
Majowy transport, koordynowany przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, 
był trzecim, jaki do tej pory wyruszył zza wschodnią granicę. Pierwszy trans-
port zorganizowany został 4 marca. Zawierał on artykuły medyczne, żywność, 
pampersy, środki pielęgnacyjne, koce, śpiwory i inne.  Kolejny przygotowany 
został dwa tygodnie później. Wówczas przekazano m.in. żywność, artykuły 
higieniczne, baterie, latarki oraz gaśnice. 
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które zaangażowały się w przygotowanie pomocy humanitarnej dla naszych 
wschodnich sąsiadów. 

B. Żarkowska 

OGŁOSZENIE
ZARZĄD  POWIATU W KOLBUSZOWEJ PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI, ŻE

Kolbuszowa, 25.04.2022 r.
AB.6740.7.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
 Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 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.6740.7.2.2022

na wniosek Burmistrza Kolbuszowej  
z dnia 13.04.2022 r. w sprawie wyda-
nia decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:
Budowa ul. Starzyńskiego w Kol-
buszowej wraz ze zbiornikiem re-
tencyjno – infiltracyjnym, drogą 
dojazdową o długości ~ 75m  oraz 
niezbędną infrastrukturą i urzą-
dzeniami budowlanymi, realizowa-
ną w ramach zadania pn.: „Budo-
wa ul. Starzyńskiego w Kolbuszo-

wej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, 
zbiornikiem retencyjno – infiltra-
cyjnym oraz niezbędną infrastruk-
turą i urządzeniami budowlanymi” 
w jednostce ewidencyjnej Kolbuszo-
wa, powiat kolbuszowski,
1) na działkach wchodzących pod 
inwestycję w obrębie Kolbuszowa 
(położonych w liniach rozgranicza-
jących teren inwestycji):
• działki w całości wchodzące pod 

inwestycję: 942, 986/35, 986/50, 
995/1, 994/2, 995/2, 995/3, 995/4, 
1032/1, 1034/4, 1034/5, 1033, 
1034/3, 1035, 1043/1, 1045/1, 
1047/1, 1042/1, 1043/2, 1045/2, 
1047/2, 1044/3, 1046/1, 1048/1, 

1049/1, 1049/2, 1050/1, 1051/1, 
1051/2, 1053, 1055, 1057/1, 1105

• działki dzielone pod inwestycję:  
986/37 (986/51, 986/52), 986/43 
(986/53, 986/54), 994/1 (994/9, 
994/10), 923/4 (923/14, 923/15), 
2348 (2348/1, 2348/2, 2348/3), 
1036 (1036/1, 1036/2), 1052/1 
(1052/2, 1052/3), 1054/1 (1054/2, 
1054/3), 1056/1 (1056/2, 1056/3), 
1058 (1058/1, 1058/2),  993/11 
(993/13, 993/14, 993/15)

(w nawiasach wskazano działki po 
podziale. Ponadto wytłuszczoną 
czcionką zaznaczono    działki po-
wstałe w wyniku podziału przezna-
czone pod inwestycję i przechodzące 
na własność inwestora).

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

Zainteresowani mogą w terminie 14 
dni od daty ogłoszenia obwieszczenia 
zapoznać się z dokumentami złożo-
nymi przez wnioskodawcę, w ponie-
działki od 800 do 1600, zaś w pozo-
stałe dni pracy Urzędu w godz. 730 
– 1530 w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Powiatowe-
go – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada nr 
10, pokój 311 i w tym terminie złożyć 
swoje wnioski i zastrzeżenia.

 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywie-
szony  został  na tablicy ogłoszeń w  
siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Kolbuszowej   ul. 11 Listopada 10  na 
okres 21 dni: Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzier-

żawę  na  cele  usytuowania urządzeń  
infrastruktury technicznej. Wykaz 
dotyczy nieruchomości  zabudowa-
nej budynkiem Ośrodka Zdrowia 
w obr. Ostrowy Tuszowskie (dz. nr 
1284/2 i 1285/2) oraz  nieruchomości 
stanowiącej  drogę  wewnętrzną obr.  
Kolbuszowa (dz. 1555/68).  

Ww.   wykaz  został   również   za-
mieszczony  na   stronie internetowej:
 Strona  BIP -  Powiat  Kolbuszowski 
http://bip.powiat.kolbuszowa.
pl.
w  zakładce  - Komunikaty i Ogłosze-
nia  oraz  na   informacyjnej stronie  
internetowej  Starostwa  Powiatowe-
go  w  Kolbuszowej.  

 Szczegółowe informacje dotyczą-
ce ww. wykazu  nieruchomości  moż-
na uzyskać w Starostwie Powiato-
wym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 
10, pok. 214  tel. 17 7445 732.

    Kolbuszowa,  dnia  13 kwietnia 
2022 r.   Zarząd  Powiatu w Kolbu-

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

P O W I A T O W Y
Promocja i Kultura Powiatu

tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Kolbuszowa dnia 04.05.2022 r

AB.6740 .8. 4. 2021

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/1/2022 z dnia 04.05.2022 r dla Wójta 
Gminy Cmolas o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
p.n.: Rozbudowa drogi gminnej Cmolas –Ścieżki na odcinku 
422,50m w miejscowości Cmolas (sygn. sprawy: AB.6740 .8.4.2021).
I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (po-
łożone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (oznaczonym linią  
przerywaną w kolorze pomarańczowym)
Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:  4991
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze 
pomarańczowym):
-     Obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas:
 działka ewid. nr 4657/1 dzieli się na działki nr 4657/3 i 4657/4  
działka ewid. nr  4658/26 dzieli się na działki nr 4658/28 i 4658/29
działka ewid. nr 4659/26 dzieli się na działki nr  4659/28 i 4659/29
działka ewid. nr 4660/4 dzieli się na działki nr  4660/10 i 4660/11
działka ewid. nr  4661 dzieli się na działki nr  4661/1 i 4661/2
działka ewid. nr  4662 dzieli się na działki nr  4662/1 i 4662/2
działka ewid. nr  4664/2 dzieli się na działki nr  4664/5 i 4664/6
działka ewid. nr  4665/3 dzieli się na działki nr  4665/5 i 4665/6
działka ewid. nr 4666/3 dzieli się na działki nr  4666/4 i 4666/5
działka ewid. nr 4667/6 dzieli się na działki nr  4667/12 i 4667/13
działka ewid. nr 4669/8 dzieli się na działki nr  4669/14 i 4669/15
działka ewid. nr  4670 dzieli się na działki nr  4670/1 i 4670/2
działka ewid. nr 4673/4 dzieli się na działki nr  4673/5 i 4673/6
działka ewid. nr 4674 dzieli się na działki nr  4674/1 i 4674/2
działka ewid. nr 4675 dzieli się na działki nr 4675/1 i 4675/2 
działka ewid. nr 4676 dzieli się na działki nr  4676/1 i 4676/2
działka ewid. nr 4677 dzieli się na działki nr  4677/1 i 4677/2
działka ewid. nr  4681/14 dzieli się na działki nr  4681/15 i 4681/16
działka ewid. nr 4682/13 dzieli się na działki nr 4682/14 i 4682/15
 działka ewid. nr 4690 dzieli się na działki nr  4690/1 i 4690/2
działka ewid. nr 4689/1 dzieli się na działki nr  4689/6 i 4689/7
działka ewid. nr 4691 dzieli się na działki nr 4691/1 i 4691/2 
działka ewid. nr 4692/5 dzieli się na działki nr  4692/6 i 4692/7
działka ewid. nr 4693/2 dzieli się na działki nr  4693/3 i 4693/4
działka ewid. nr 4694 dzieli się na działki nr  4694/1 i 4694/2
działka ewid. nr 4992 dzieli się na działki nr  4992/1 i 4992/2
działka ewid. nr 4993 dzieli się na działki nr  4993/1 i 4993/2
działka ewid. nr  4994 dzieli się na działki nr  4994/1 i 4994/2
działka ewid. nr 4995 dzieli się na działki nr  4995/1 i 4995/2
działka ewid. nr 4996/1 dzieli się na działki nr 4996/3 i 4996/4 
działka ewid. nr 5020  dzieli się na działki nr  5020/1 i 5020/2
działka ewid. nr 5021/1 dzieli się na działki nr  5021/4 i 5021/5
działka ewid. nr  5023 dzieli się na działki nr  5023/1 i 5023/2
działka ewid. nr 5024 dzieli się na działki nr  5024/1 i 5021/2
działka ewid. nr  5025 dzieli się na działki nr  5025/1 i 5025/2

działka ewid. nr 5034 dzieli się na działki nr  5034/1 i 5034/2
działka ewid. nr 5035 dzieli się na działki nr  5035/1 i 5035/2
działka ewid. nr 5036 dzieli się na działki nr  5036/1 i 5036/2
działka ewid. nr 5037 dzieli się na działki nr  5037/1 i 5037/2
działka ewid. nr 5038 dzieli się na działki nr  5038/1 i 5038/2
działka ewid. nr 5039 dzieli się na działki nr  5039/1 i 5039/2
działka ewid. nr 5042 dzieli się na działki nr  5042/1 i 5042/2
działka ewid. nr  5043 dzieli się na działki nr  5043/1 i 5043/2
działka ewid. nr  5044 dzieli się na działki nr  5044/1 i 5044/2
działka ewid. nr  5045 dzieli się na działki nr  5045/1 i 5045/2
działka ewid. nr  5050 dzieli się na działki nr  5050/1 i 5050/2
działka ewid. nr  5051/1 dzieli się na działki nr  5051/3 i 5051/4
działka ewid. nr  5052/1 dzieli się na działki nr  5052/3 i 5052/4
działka ewid. nr  5063/1 dzieli się na działki nr  5063/3 i 5063/4
*Pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek przeznaczonych pod 
inwestycję. 
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE 
STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIA GMINY CMOLAS (położone w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze 
pomarańczowym): 
obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna  180601_2 Cmolas:
4657/3 ( 4657/1), 4658/28 ( 4658/26), 4659/28 (4659/26),  4660/10 (4660/4), 
4661/1 (4661), 4662/1 (4662), 4664/5 (4664/2),  4665/5 (4665/3),  4666/4 
(4666/3),  4667/12 (4667/6), 4669/14 (4669/8), 4670/1 (4670),  4673/5 
(4673/4),  4674/1 (4674), 4675/1 ( 4675),  4676/1 (4676),  4677/1 (4677), 
4681/15 (4681/14), 468/14 (4682/13),  4690/1 (4690) , 4689/6 (4689/1),  
4691/1 (4691), 4692/6 (4692/5),  4693/3 (4693/2), 4694/1 (4694), 4992/1 
(4992), 4993/1 (4993), 4994/1 (4994),  4995/1 (4995),  4996/3 (4996/1), 
5020/1 (5020), 5021/4  (5021/1),  5023/1 (5023), 5024/1 (5024), 5025/1 
(5025), 5034/1 (5034), 5035/1 (5035), 5036/1 (5036), 5037/1 (5037), 5038/1 
(5038), 5039 (5039),  5042/1 (5042), 5043/1 (5043), 5044/1 (5044), 5045/1 
(5045), 5050/1 (5050), 5051/3 (5051/1),  5052/3 (5052/1),  5063/3 (5063/1)
 * Pogrubioną czcionką zaznaczono działki, które stają się -własnością Gminy 
Cmolas w nawiasach -wskazano numery działek przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓ-
RYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE: 
obręb 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna  180601_2 Cmolas:  4695, 
4651
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.

Z up.  S T A R O S T Y
                  ( - )

                      Grzegorz Jaje
                 KIEROWNIK

            WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 listopada 10
36-100 Kolbuszowa
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Obchody 12. rocznicy Katastrofy 
Smoleńskiej w powiecie kolbuszowskim 

W niedzielę (10 kwietnia), na placu Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyły się obchody 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. 

Uroczystość rozpoczęła się od od-
śpiewania hymnu narodowego. Na-
stępnie Grażyna Pełka, dyrektor ZST 
w Kolbuszowej przywitała przyby-
łych gości oraz wróciła do tragicz-
nych wydarzeń sprzed 12 laty. 
- Spotykamy się dzisiaj, aby wspo-
mnieć ważne wydarzenie dla narodu 
polskiego. Wydarzenie i ludzi, którzy 
głęboko zapisali się w historii nasze-
go państwa – zaczęła. - 10 kwietnia 
2010 r., o godz. 8.56, cała Polska 
zamarła. Wróćmy pamięcią do tam-
tych dni oczami i słowami jednej z 
warszawskich redaktorek: „Pamię-
tam dokładnie moment ogłoszenia tej 
informacji w telewizji. Był słoneczny 
sobotni poranek. Siedzieliśmy z mę-
żem i dziećmi przy śniadaniu i oglą-
daliśmy program telewizyjny. Magda 

Mołek, o ile dobrze pamiętam prowa-
dziła wywiad z Cezarym Harasimo-
wiczem. Nagle zamilkła, chwyciła 
prawą ręką za słuchawkę w uchu i pa-
trząc w oczy rozmówcy wolno i po-
ważnie powiedziała mniej więcej tak: 
„Proszę pana, proszę Państwa. Życie 
pisze najbardziej nieprawdopodob-
ne scenariusze. Otrzymałam właśnie 
informację, że samolot prezydencki 
lecący do Katynia miał wypadek.” 
Wtedy jeszcze nie było wiadomo, 
kto dokładnie leciał tym samolotem, 
ani jak tragiczny był wymiar tej kata-
strofy. Z minuty na minutę docierały 
kolejne fragmenty informacji, by w 
końcu wszystkie stacje telewizyjne 
złączyć nieprzerwanym monotema-
tycznym strumieniem hiobowych 
wiadomości. Niedowierzanie, szok, 

przerażenie i kompletna bezradność 
wobec tego, co donosiły media. Tak 
jak stałam wyszłam z domu i poje-
chałam do redakcji, w której pracuję. 
Chciałam jakkolwiek być przydatna 
i potrzebna. Zrobić cokolwiek, by 
zagłuszyć narastającą bezradność 
wobec skali tragedii”. 
Dyrektor Grażyna Pełka podkreśliła, 
że ci, którzy odeszli związali swoje 
życie z Ojczyzną. - To ona była dla 
nich najważniejsza. Jej służyli i za nią 
oddali życie. Naszym obowiązkiem, 
jako obywateli Rzeczpospolitej Pol-
skiej, jest zachowanie w pamięci tego 
tragicznego dnia – dodała. 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Następnie wszyscy zebrani wzięli 
udział we wspólnej modlitwie za 

tragicznie zmarłych, którą poprowa-
dził ks. Lucjan Szumierz. Obchody 
zakończyło składanie kwiatów przed 
tablicą upamiętniającą ofiary smoleń-
skiej katastrofy lotniczej oraz wpis do 
księgi pamiątkowej. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Ewa Draus, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Mieczy-
sław Burek, Burmistrz Gminy Kolbu-
szowa Jan Zuba, służby mundurowe, 
dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy 
powiatu kolbuszowskiego. 

Barbara Żarkowska 

Modlitwa za poległych 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem Obchody 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w powiecie kolbuszowskim. 
Fot. B. Żarkowska 

Kolbuszowa cały 
czas zbiera i pomaga! 

Minął już ponad rok odkąd serduszko na nakrętki zosta-
ło ustawione na płycie rynku w Kolbuszowej, a pojemnik przez 
cały ten czas systematycznie się zapełnia. Dziękujemy miesz-
kańcom za zaangażowanie! Pomagając dbamy jednocześnie o 
segregację odpadów i środowisko. 

Plastikowe nakrętki zbierane w serduszku na rynku trafiają do Julki z Do-
matkowa, której historię leczenia można śledzić na facebookowej grupie 
Małe Kroki Julki. 
Podobne pojemniki znajdują się przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny 
Zakątek” przy ul. Jana Pawła II i ul. Handlowej. 
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Powiatowe eliminacje Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 9 maja br. na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbył się Powiatowy Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięło 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i średnie. Najlepsi będą 
reprezentować powiat kolbuszowski na szczeblu wojewódzkim.

To już kolejna edycja turnieju orga-
nizowanego przez Polski Związek 
Motorowy, Policję, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Ministerstwo 
Infrastruktury, MSWiA oraz woje-
wódzkie ośrodki ruchu drogowego. 
Niezmiennie również celem turnieju 
jest podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa wśród dzieci i młodzieży, 
czyli najmłodszej i najbardziej na-
rażonej na niebezpieczeństwo grupy 
uczestników ruchu drogowego, po-
przez propagowanie wiedzy o ruchu 
drogowym. 
Powiatowe eliminacje odbyły się tra-
dycyjnie na terenie Zespołu Szkół 
Agrotechniczo-Ekonomicznych w 
Weryni. Organizatorami turnieju byli 
Komenda Powiatowa Policji w Kol-
buszowej, Starostwo Powiatowe w 
Kolbuszowej i Gmina Kolbuszowa. 
Wsparcie zapewnił także Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Kolbuszowej.
W zawodach łącznie wzięło udział 6 
drużyn ze szkół z terenu powiatu kol-
buszowskiego, które rywalizowały w 
trzech kategoriach: szkoły podstawo-
we grupy młodsze, szkoły podstawo-
we grupy starsze i szkoły średnie. 
Każda z drużyn musiała się zmierzyć 

z: testem wiedzy o ruchu drogowym 
oraz praktycznymi umiejętnościa-
mi na torze przeszkód. Dodatko-
wo uczniowie pod czujnym okiem 
st.ogn. Marka Partyki z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kolbuszowej sprawdzali 
swoją wiedzę z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Podobnie, jak w 
ubiegłym roku, nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów, zgodnym z 
regulaminem, czuwała komisja pod 
przewodnictwem sędziego głównego 
asp. Łukasza Bajka – kierownika 
Referatu Ruchu Drogowego Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji w 
Kolbuszowej.
Po godzinach zmagań i podliczeniu 
wyników wyłoniono zwycięzców, 
którymi zostali:
W kategorii szkoły podstawowe 
– grupa młodsza:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Raniżowie
• II miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Kupnie
Szkoły podstawowe – grupa star-
sza:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa  nr 
1 w Kolbuszowej

• II miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Raniżowie
Szkoły średnie:
• I miejsce - Zespół Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych w Weryni
• II miejsce - Zespół Szkół Technicz-
nych w Kolbuszowej
Zwycięzcy turnieju otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody, 
które wręczyli Komendant Powia-
towy Policji w Kolbuszowej p.o. 
nakom. Adam Mielnicki, Wice-
starosta Kolbuszowski Wojciech 
Cebula, Zastępca Burmistrza Kol-
buszowej Marek Gil. Nagrody dla 
dzieci zostały ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski, Starostwo 

Kolbuszowskie i Urząd Miejski w 
Kolbuszowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w zorganizowaniu turnieju. 
Szczególne podziękowania składa-
my na ręce dla opiekunów, którzy 
przygotowywali uczestników. Za 
życzliwość i gościnność dziękujemy 
Zbigniewowi Bogaczowi Dyrek-
torowi Zespołu Szkół Agrotechnicz-
no-Ekonomicznych w Weryni oraz 
Bolesławowi Krzysztofińskiemu.
Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my, a zwycięzcom życzymy powo-
dzenia na szczeblu wojewódzkim.
Opracowanie: KPP w Kolbuszowej 

Odwiedziny przedszkolaków w ROD 
Prefabet w Kolbuszowej

Dzieci z Przedszkola nr 3 w Kolbu-
szowej w dniu 6 maja wzięły udział 
w lekcjach przyrody organizowanych 
przez ROD Prefabet w Kolbuszowej 
we współpracy z Gminą Kolbuszo-
wa. Przedszkolaki z zaangażowa-
niem podchodziły do przygotowa-
nych dla nich zadań mających na celu 
rozwijanie ich wiedzy ogrodniczej. 
Poznawały rośliny i razem z opieku-
nami przygotowywały ziemie oraz 
sadziły pierwsze nasiona. Po ciężkiej 
pracy nie zabrakło wspólnej zabawy 
i poczęstunku.

Fot. ROD Prefabet Kolbuszowa

ZSA-E w Weryni 
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PAMIĘTAJ BRACIE SKĄD POCHODZISZ!
W czwartkowy wieczór 12 maja 2022 roku w Miejskim Domu Kultury miało miejsce klimatyczne wydarzenie muzyczne, zwią-

zane z promocją pierwszego krążka płytowego Romana Dublańskiego i Krokodyli.

Płyta nosi nazwę ,,Piosenka znad 
Nilu” i zawiera sześć utworów. Lider 
zespołu od lat tworzy piękne autor-
skie kompozycje muzyczne nawią-
zujące do lat młodości spędzonych 
w Kolbuszowej. Piosenki to nie tylko 
dobra muzyka, ale również nostal-
giczne teksty pisane przez lidera. 
Niewiele jest w Polsce miast, które 
mają takiego jak Dublański barda, 
piewcę jego piękna. Metropolie takie 
jak Warszawa czy Kraków ogłaszają 
konkursy na piosenkę o tych miej-
scach (z jakże bogatym alibi histo-
rycznym i współczesnym) oferując 
kilkudziesięciotysięczne nagrody. 
Miasteczko nad Nilem ma to szczę-
ście, że lata młodości spędził w nim 
uzdolniony muzycznie o niezwykle 
oryginalnej osobowości muzyk, ja-
kim jest Roman Dublański, obecnie 
rzeszowianin. Jeszcze kilka lat temu 
nie wiedział, że posiada uzdolnienia 
kompozytorskie i potrafi pisać do-
skonale pasujące do muzyki teksty. 
Jak sam przyznaje, został do tego 
zmotywowany przez kolbuszowską 
instytucję kultury, tzw. wejściem na 
ambicję. Kolorowy ptak, artysta na-
mówiony przez kolbuszowski dom 
kultury, napisał pierwszą w życiu 
piosenkę ,,Kolbuszowa sentymental-
nie”- hymn miłości do krainy swojej 
młodości. Dalej poszło jak z auto-
matu. Utwór za utworem .Wszystkie 
w klimacie najlepszych lat polskiej 
piosenki z jej najlepszych czasów, 
w wyjątkowej swingowej aranżacji. 
Bywalcy miejskich stadionowych 
festynów pamiętają zawsze wyróż-
niającego się oryginalnym ubiorem 
i zachowaniem muzyka. Krokodyle 

to druga formacja Dublańskiego, któ-
rą stworzył w ostatnich latach. Do 
obecnej ściągnął najwybitniejszych 
muzyków, którzy spokojnie mogą się 
odnaleźć na każdej polskiej estradzie 
czy scenie. Od początku w obydwu 
składach są z nim Przemysław Przy-
wara gitarzysta i Dawid Klimkowski 
kontrabasista- wybitni muzycy in-
strumentaliści. Na płycie usłyszymy 
jeszcze innych grających, a miano-
wicie Andrzeja Serafina na cajonie i 
instrumentach perkusyjnych, Pawła 
Starca na klarnecie, Adriana Nowa-
ka na akordeonie, Piotra Ogorzelca 
na skrzypcach, wszechstronnego 
gitarzystę Tomasza Stężalskiego, 
wszyscy muzycy z najwyższej klasy. 
Lider zespołu gra na gitarze i udzielił 
mu charyzmatycznego głosu. Towa-
rzyszą mu trzy wybitne wokalistki 
Sabina Kurek, Mariola Niziołek i 
Dominika Kindrat. Profesjonalnej 
realizacji nagrania, mixu i masterin-
gu dokonał Przemysław Przywara, 
Krzysztof Bazan i Dominika Kin-
drat. Dodatkowo jeszcze Przywara 
wpadł na niespotykany pomysł i 
zaaranżował utwory w konwencji 
jazzowej (gypsy swing) odwołując 
się do twórczości gitarzysty Django 
Reinhardta. Zarówno nagranie jak i 
pomysł zrealizowany został perfek-
cyjnie, wręcz wybitnie. Wracając do 
koncertu promującego płytę to skła-
dał się on z dwóch części. Pierwsza 
z nich to Konkurs ,,Głos znad Nilu”, 
w którym udział wzięło sześciu wo-
kalistów, w tym dwoje z Kolbuszo-
wej. Poprowadził go z humorem i 
swadą, zawodowo redaktor Radia 
Leliwa Tomasz Łępa. Jurorami byli 

oczywiście wszyscy ,,Krokodyle”, 
którym przewodniczył Dublański. 
Uczestnicy wykonali sześć utworów. 
Za ,,Najpiękniejszy głos znad Nilu” 
jury uznało Karolinę Bzdyrę, która 
wykonała ,,Swing o Kolbuszowej”. 
Nagrodę ,,Pierwszy głos znad Nilu” 
otrzymał Kacper Leśniewski za wy-
konanie piosenki ,, Przytul mnie”. 
,,Drugi głos znad Nilu” zdobyła Jo-
anna Sołek. Bardzo dobrze wypadła 
Patrycja Wiącek, choć tonacja ,,Kol-
buszowej sentymentalnie” niezbyt 
przypadła jej do gustu, otrzymała 
nagrodę ,,Miły głos znad Nilu”, po-
dobnie jak Ewa Pawłowska za wy-
konanie utworu ,,Motto dnia” i Jan 
Hodór ,,W małej kawiarni”. Konkur-
sowi towarzyszyła atmosfera dobrej 
zabawy, pytania prowadzącego, ad-
resowane do jurorów i uczestników, 
pozwoliły na lepsze wszystkich się 
poznanie. Niezależnie od zajętych 
miejsc, należy podkreślić że wszy-
scy występujący pokazali się od jak 
najlepszej strony, sześcioro różnych 
bardzo utalentowanych wokalistów. 
Następnie koncert wykonał zespół 
Roman Dublański i Krokodyle, za-

prezentowali wszystkie utwory z pły-
ty. Grali i śpiewali bezbłędnie, mocno 
swingując. Zabrzmiały wyjątkowo 
aranżacje Przywary i Stężalskiego. 
Na pomysł grania w ten sposób mu-
zyki jeszcze nikt w Polsce nie wpadł. 
W ponad trzystuletniej historii mia-
steczka nad Nilem, Roman Dublański 
wyróżnia się jako muzyczny piewca 
jego nostalgicznego piękna. Dzięki 
niemu mamy coś, czego pozazdrościć 
nam może nie jedno bogate i dużo 
większe miasto. Wyjątkową muzykę 
i słowa, które pisze zakochany w nim 
twórca! Podczas wydarzenia mieli-
śmy zaszczyt i przyjemność gościć, 
przemiłą, zasłuchaną publiczność z 
wicemarszałek Ewą Draus, burmi-
strzem Janem Zubą i wiceburmi-
strzem Markiem Gilem. Koncertu 
wysłuchał z kolei największy lite-
racki piewca Kolbuszowej Ryszard 
Sziler. Miasteczko nad Nilem ma 
coraz atrakcyjniejszą współczesność 
i wielu uzdolnionych twórców, któ-
rych zapraszamy do współpracy w 
celu stworzenia różnej artystycznej 
opowieści o nim!
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Puchar 
Świata Nordic 
Walking 2022 

za nami! 
Setki zawodników, kilometry pokonane w pięk-
nych okolicznościach skansenowskiej przyrody, 
dużo ruchu i mnóstwo uśmiechu- tak w skrócie 
można podsumować intensywne dwa dni (14 i 15 
maja) zawodów Pucharu Świata Nordic Walking, 
których gospodarzem była Gmina Kolbuszowa.
W pierwszy dzień rozgrywek uczestnicy na terenie 
skansenu w Kolbuszowej walczyli o zwycięstwo 
na trzech dystansach: 5 km, 10km i półmaratonie 
w klasyfikacji indywidualnej w podziale na wiek 
i płeć. Dla każdego zawodnika przygotowany zo-
stał pakiet startowy i pamiątkowe medale. Trzy 
najlepsze osoby w każdej kategorii otrzymały 
puchary wręczone przez Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Ewę Draus, Radnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdana 
Romaniuka oraz Burmistrza Kolbuszowej Jana 
Zubę. Na koniec imprezy rozlosowano upominki 
ufundowane przez sponsorów.
Drugi dzień zawodów to starty sztafet seniorskich 
i młodzieżowych na terenie stadionu miejskiego w 
Kolbuszowej. Uczniowie ze Szkół Podstawowych 
nr 2, Zarębki, Widełka i Domatków walczyli o 
Puchar Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. 
Zorganizowano również Mini Nordic Walking 
dla licznie przybyłych grup przedszkolaków. Naj-
młodsi uczestnicy Pucharu Świata po pokonaniu z 
kijkami dystansu wokół boiska otrzymali pamiąt-
kowe medale. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji 
w postaci dmuchańców i lodów. Były również 
pamiątkowe zdjęcia z kolbuszowskim krokodyl-
kiem Nilusiem.
Zwycięskim sztafetom seniorskim i młodzieżo-
wym puchary wręczyli Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba i  Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. Całe wydarzenie 
na bieżąco relacjonował Arkadiusz Kozak Prezes 
Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking- organizator 
wydarzenia.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w za-
wodach serdecznie gratulujemy, dziękujemy za 
wspaniałą zabawę i zdrową rywalizację! Dzię-
kujemy również współorganizatorom, patronom 

medialnym, sponsorom, ratownikom medycznym 
oraz kolbuszowskim harcerzom- wolontariuszom. 
Zawody Pucharu Świata odbyły się pod Patrona-
tem Polskie Zrzeszenie Nordic Walking oraz INWA 
Nordic Walking. Patronat Honorowy - Pan Wła-
dysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkar-
packiego. Zawody sztafet młodzieżowych odbyły 

się pod patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca.  
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarze-
nia na naszym profilu na Facebook: www.facebo-
ok.pl/UMKolbuszowa. 
Relacja z wydarzenia będzie również do obejrzenia 
w programie rekreacyjno-sportowym Telewizji 
TVP3 Rzeszów „Rusz się człowieku”. 
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Czy pokolenie zapatrzonych w ekrany telefonów
i w siebie samych młodych ludzi byłoby zdolne do 
twardej walki z ruskimi bandytami?

Ile warta jest 
ojczyzna

Wiesz, ja tylko czekam, aż zniosą te ogranicze-
nia pandemiczne, i daję drapaka za granicę. Po-
czekam tam, aż zrobi się normalnie. Nie jestem 
frajerem, aby czekać na to, aż mnie wezmą do 
woja—takie słowa usłyszałem ostatnio od człowie-
ka, którego dotąd uważałem za porządnego. Nie 
było to zresztą pierwsze tego typu oświadczenie, 
z którym się spotkałem. Inny człowiek, biznes-
men, któremu całkiem nieźle idzie, powiedział mi 
wprost, że nie ma zamiaru ginąć za Morawieckie-
go, Kaczyńskiego i spółkę.
—A za Polskę?—zapytałem naiwnie.
—A co to takiego? Ile ona mi dała?— usłyszałem 
w odpowiedzi.
Spuściłem głowę i wróciłem do domu. Dziś domi-
nuje przekonanie, że ojczyzna nie stanowi większej 
wartości, jest przeżytkiem, archaizmem... Teraz 
modne są zupełnie inne przywiązania.
Coraz częściej słyszę, że różni mężczyźni na wy-
padek ataku Rosji na Polskę mają zamiar ucie-
kać z kraju i gdzieś tam przeczekać nawałnicę. 
Słyszałem też, że w tej wojnie umieraliby tylko 
„frajerzy", bo zdolni i zaradni ludzie poradziliby 
sobie inaczej. Ktoś mnie nawet zapytał, co zro-
bię, gdy i do mnie przyjdzie karta mobilizacyjna. 
Mam już swoje lata i, jak doradzał mi rozmówca, 
„elegancko mogę się wymigać od wojskowych 
obowiązków". Wśród „warsiawskich" celebrytów 
i tych, którzy uważają, że są znani, choć dla mnie 
są jedynie anonimową czeredą, panuje wręcz moda 
na wyśmiewanie się z ojczyźnianych obowiązków. 
Żaden z nich nie zamierza się nawet zastanawiać 
nad pozostaniem w Polsce, gdyby— nie daj Boże! 
—wybuchła wojna. Cwaniactwo już znalazło sobie 
sposoby na wyplątanie się z Polski, wojny i wszel-
kich wynikających z tego powinności.
Smętnie przechodziłem przez krakowski Rynek, 
gdy natknąłem się na Krzysztofa, który od wie-
lu lat sprzedaje tandetne obrazki dla turystów. Z 
dumą pokazał mi swoje powołanie do jednostki 
wojskowej. Krzysiek jest absolwentem Wydziału 
Historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim; 
po studiach odbył pełne szkolenie wojskowe w 
jednostce artylerii, dlatego dostał kartę powoła-
nia na dowódcę baonu. Zadeklarował, że właśnie 
rozpoczął ćwiczenia fizyczne, aby doprowadzić 
swoje ponadpięćdziesięcioletnie ciało do wojsko-
wej używalności. Do wojska gotowi są także moi 
znajomi — kibice Cracovii. Czy tylko tacy ludzie 
chcieliby dziś walczyć za ojczyznę?
Inna rzecz: gdy widzę wąskorurkowca, który ledwo 
idzie ulicą, kolebiąc się jak ciężarna kobieta, to 
wyobrażam sobie, że wojskowy pożytek z takich 
indywiduów zaiste może być marny. Z trudem 
noszą oni damską torebkę, co zatem mieliby uczy-

nić z ciężkim karabinem? Czy pokolenie zapa-
trzonych w ekrany telefonów i w siebie samych 
młodych ludzi byłoby zdolne do twardej walki z 
ruskimi bandytami? Czasem odnoszę wrażenie, że 
dzisiejsze Polki mają w sobie więcej męstwa niż 
męski ród. Mam jednak nadzieję, że to wszystko 
tylko pozory, że wewnątrz polskich facetów ciągle 
buzuje duch dawnych huzarów i kawalerzystów. 
Bo chyba współcześni Polacy nadal są zdolni do 
rzeczy większych niż obsługa maszyn, progra-
mowanie czy praca na budowach dla Anglików i 
Niemców, prawda?— pocieszam się.
Ale czy dekada względnego dobrobytu, wygodne-
go życia i „ciepłej wody w kranie" nie sprawiła, 
że nie mamy już w sobie determinacji do wal ki? 
Czy—tchórząc i oddając się życiowej łatwiźnie— 
nie potrafimy wyjaśnić sobie rejterady jako racjo-
nalnego wyboru i jedynej rozsądnej opcji działa-
nia? Co dziś znaczą poczucie honoru

i wewnętrzny obowiązek obrony ojczyzny? Zaraz 
pojawiają się idiotyczne pytania: jakiej ojczyzny, 
przez kogo rządzonej? Jakby w chwili wojny miało 
to jakiekolwiek znaczenie... Czy jednak mamy w 
sobie tyle determinacji, żeby postawić wszystko 
na szali: życie, zdrowie, majątek? A wszystko to 
w obronie ojczyzny, za którą pewnie nikt nam w 
przyszłości nie podziękuje... Czy ktoś spośród tych 
rozkapryszonych maminsynków wyobraża sobie,
że można położyć głowę za wartość tak dzisiaj 
niewymierną jak ojczyzna?
Piszę o tym wszystkim, bo sam prowadzę rachunek 
sumienia: na ile jeszcze mogę się Polsce przydać,
gdy przyjdzie najgorsza pora, gdy wróg uderzy 
w nasz kraj? 

WITOLD GADOWSKI
Niedziela Ogólnopolska 20/2022
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Przypomnienie 
o obowiązku 

złożenia 
deklaracji

Burmistrz Kolbuszowej przypomina o 
obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB), w terminie do 30 czerwca 
2022r.
Deklarację należy złożyć:
1) dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało 
uruchomione przed 1 lipca 2021 r., w terminie do 
30 czerwca 2022 r.,
2) dla nowego źródła ciepła, które zostało urucho-
mione po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od jego 
uruchomienia.
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą 
profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub 
e-dowodu na stronie internetowej: www.zone.gunb.
gov.pl.
2) w formie papierowej: wypełniony formularz 
można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej. Druki formularzy wraz ze 
wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow lub w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kolbuszowej, przy ul. Pił-
sudskiego 6-10

Wiosenna akcja sadzenia drzew
Wspólne sadzenie drzew i malowanie pisanek- ta-
kie atrakcje dla dzieci zorganizowała Fundacja na 
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
Akcja sadzenia świerków odbyła się w dniu 14 
kwietnia na terenie lasu obok stadionu miejskiego. 
W wydarzeniu wzięły udział dzieci z Ukrainy prze-
bywające w naszej gminie oraz najmłodsi harcerze 
z Hufca ZHP im. Janka Bytnara w Kolbuszowej 
wraz z opiekunami. Pracownicy Fundacji razem z 
harcerzami przygotowali miejsce pod nasadzenia 
ponad 100 drzewek otrzymanych od Nadleśnictwa 
Kolbuszowa. Zainteresowanie akcją było duże. W 
zasadzeniu świerków uczestniczyli również Prezes 
i Wiceprezesi Fundacji. 
Po udanej akcji ekologicznej dzieci otrzymały 
drobne upominki, a następnie udały się na wspólne 
malowanie i zdobienie pisanek oraz dekorowanie 
koszyczków wielkanocnych. 
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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

Za nami Turniej Piłkarski Solidarności  
z Ukrainą

Wyjątkowy turniej piłkarski chłopców z Gminy Kolbuszowa i zaprzyjaźnionych miast ukraińskich został rozegrany w środę, 27 
kwietnia na stadionie miejskim w Kolbuszowej. Jego głównym przesłaniem było okazanie wsparcia i solidarności naszym wschod-
nim sąsiadom oraz oderwanie najmłodszych od rzeczywistości i tego co przeżywają w swoim kraju. 

Do Kolbuszowej przyjechały ukra-
ińskie drużyny z Nowojaworowska 
i Szkła. W zawodach wzięli również 
udział uczniowie ze szkół podstawo-
wych nr 1 i 2, szkół z Kupna, Wideł-
ki, Weryni i Kolbuszowej Górnej.   W 
otwarciu wydarzenia uczestniczyli 
Marek Gil Zastępca Burmistrza 
Kolbuszowej, Grzegorz Romaniuk 
Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fi-
zycznej i Sportu, Andrzej Małodobry 
Przewodniczący Komisji Współpra-
cy z Kolbuszową w Ploërmel, Mate-
usz Cetnarski piłkarz i wychowanek 
KKS Kolbuszowianki oraz Paulina 
Kodyra z firmy Hitachi Vantara. 
Turniej został rozegrany o Puchar 
Posła na Sejm Zbigniewa Chmie-
lowca. Zwycięzcą została drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, drugie 
miejsce zajęła drużyna ze Szkła, a pu-
char za trzecie miejsce powędrował 
do chłopców z Nowojaworowska. 

Statuetkę Burmistrza Kolbuszowej dla 
najlepszego strzelca odebrał Lubomir 
Bufan z Nowojaworowska, a dla naj-
lepszego bramkarza Maciej Gajewski 
ze SP nr 1. 

Pani Paulina Kodyra z Hitachi Van-
tara przekazała laptopy dzieciom z 
ukraińskiej rodziny, które straciły 
ojca walczącego na wojnie. Nato-

miast firma Fibrian oraz Mateusz 
Cetnarski zasponsorowali zakup upo-
minków dla uczestników turnieju.
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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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 344 31



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


