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OD KRZESZOWA DO OJCOWA 
WĘDRÓWKI Z PĘDZLEM I OBIEKTYWEM
Plenery plastyków i fotografików trwają w kolbuszowskim domu kultury od 18 lat. Pierwszy odbył się końcem września 2004 

roku w Krzeszowie nad Sanem w uroczym opisanym przez Isaaca Bashevisa Singera opowiadaniu ,,Upadek Krzeszowa”. 

Dawniej miasteczka, obecnie wsi   
słynącej z unikalnych powideł, śliwo-
wicy i orzechówki, z odmian drzew, 
które przybyły nad San wraz Żydami. 
Zajmowali się oni handlem w tym 
głównym porcie flisackim ordyna-
tów Zamojskich. W sumie odbyło się 
kilkadziesiąt plenerów w najbliższej 
okolicy i innych, bardziej odległych 
częściach kraju. Wszędzie można 
było znaleźć  związki z naszym bar-
dzo mało okazałym miasteczkiem 
i jego ludźmi. We Włodawie nad 
Bugiem z Sanguszkami. W Janowcu 
z Lubomirskimi. W Bieczu spotkali-
śmy księdza Wędrychowicza, który 
był wikarym w Kolbuszowej. Wyda-
wałoby się, że nam Ojców ,,odpuści” 
- nic bardziej jednak mylnego. Oka-
zuje się , że przez lata  dyrektorem 
i zastępcą Ojcowskiego Parku Naro-
dowego był dr Józef Partyka pocho-
dzący z Kamienia, obecnie emeryt 
pasjonat ojcowskiej przyrody, historii 
i kultury. Jest on autorem wielu pu-
blikacji, w których  rzetelnie opisując 
wyraża swoją fascynację Jurą. Wy-
kształcił spore grono kompetentnych 
przewodników turystycznych. Za-
mieszkiwanie kiedyś  w Kamieniu, 
nauka w sokołowskim liceum  to nie 
jedyny związek z naszym regionem. 
W pobliskich Mazurach mieszka jego 
siostra, której mężem jest wyjątkowy 
rzeźbiarz i regionalista Benedykt Popek.
 Wracając do pleneru, od lat uczest-
niczą w nim fotograficy i plastycy 
zawodowi i amatorzy, których jed-
noczy chęć do wyrażania się w tych 
formach sztuki. Zawsze najbar-

dziej fascynujące są pierwsze kroki 
osób, których plenery zachęcają do 
wykonania prac plastycznych i fo-
tograficznych. Zobaczyć je można 
na wystawach poplenerowych, które 
tworzą artyści wraz z organizatorem. 
Ojców powitał nas piękną jesienną 
pogodą, malarze i fotograficy dwa 
dni  spędzili w Ośrodku Sielanka 
w Woli Kalinowskiej, klimatycz-
nym pięknie położonym, wygod-
nym i zadbanym miejscu. Miejscem 
konsumpcji była restauracja w Skale 
nazwana ,,Zapieckiem Ojcowskim”, 
która powstała zaledwie  rok temu. 
Zrekonstruowana niczym dawny 
dom drewniany, architektonicznie 
nawiązująca do dawnej zabudowy. 
Wygląda pięknie, gotuje smacznie  
po domowemu. Nawiązuje do regio-
nu m.in. lokalnymi piwami. Samo 
miasteczko znane jest z pobytu w nim 
w dawnych wiekach klaryski zakon-
nicy siostry księcia Bolesława Wsty-
dliwego, błogosławionej Salomei. 
Na rynku dziesięć lat temu stanął 
wyjątkowy pomnik autorstwa prof. 
Czesława Dźwigają przedstawiający 
wjazd błogosławionej do Skały, którą 
to miejscowość uczyniła miastem. 
Pomnik ma bardzo ciekawą formę 
sceny rodzajowej, składającej się 
z wielu postaci i siedmiu metrów 
długości. Unikalny pomnik bardzo 
urozmaicił rynek miasteczka o 755 
letniej historii. 
 Głównym miejscem pleneru był 
zamek w Pieskowej Skale - budowa 
eklektyczna z ,,renesansową fuszer-
ką”, arkadami trochę bez składu 

i ładu. W obiekcie znajduje się wiele 
ciekawych wystaw, trwają ciągle pra-
ce konserwatorskie i modernizacyjne. 
Nieopodal znajduje się słynna skała 
Maczuga Herkulesa. W zamku na-
kręcono ponad dwadzieścia filmów 
fabularnych (większość kojarzy go 
z Janosikiem). Otoczenie to staro-
drzewie z  buków, grabów, dębów, 

jesionów i modrzewi będące częścią 
flory parku, atrakcyjne do malowa-
nia i fotografowania ze względu na 
jesienne barwy. Plener cieszył się 
jak zwykle olbrzymim zaintereso-
waniem twórców, którzy z pasją 
malowali i fotografowali przepiękne 
krajobrazy z wapiennymi skałami 
w tle. Drugiego dnia ,,zahaczyliśmy” 
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o Ojców, jak dowodzi Józef Partyka 
nazwany tak przez króla  Kazimierza 
Wielkiego  na cześć swojego ojca 
Łokietka. W dolinie Prądnika moż-
na było pomodlić się w Kaplicy na 
Wodzie, podziwiać wyjątkowe skały 
i jaskinie. Ojcowski Park Narodowy 
jest najmniejszy z polskich parków, 
ale jak twierdzi wyżej wymieniony 
autor przewodników najpiękniejszy. 
Ta część naszego kraju cechuje wy-

jątkowe piękno i historia. Idąc dalej 
Szlakiem Orlich Gniazd, żeby je 
poznać i zwiedzić potrzeba co naj-
mniej kilku tygodni. Województwo 
małopolskie dba o infrastrukturę tu-
rystyczną, trasy są dobrze oznaczone 
i opisane. Rozwinęła się też branża 
turystyczna w postaci agroturystyki, 
jak chociażby gospodarstwo Sielanka 
w Woli Kalinowskiej. 

Jubileusz OSP Bukowiec i powitanie jesieni
W sobotę, 24 września mieszkańcy Bukowca świętowali jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. Uroczy-

stości połączone były z imprezą plenerową „Powitanie jesieni”. 
Obchody rozpoczęły się odpustową 
mszą świętą w Kaplicy pw. św. Ojca 
Pio. Następnie zebrani na czele z pocz-
tami sztandarowymi przemaszerowali 
na plac szkoły podstawowej, gdzie 
miało miejsce uroczyste podniesie-
nie flagi państwowej i odśpiewanie 
hymnu narodowego. Przybyłych go-
ścili powitali Sołtys Grażyna Kołacz 
i Prezes OSP Henryk Kołacz.
 Z okazji jubileuszu 60-lecia jednost-

ki OSP Bukowiec druhom wręczone 
zostały odznaczenia za wysługę lat 
nadane przez Prezydium Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Kolbuszowej. Odznaki 
wręczyli Ewa Draus Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego, Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Ta-
deusz Serafin Komendant Gminny OSP. 
Odznaczeni: 
• Henryk Kołacz (45 lat pracy)

• Antoni Mazan (45 lat pracy)
• Józef Olszowy (45 lat pracy)
• Roman Blicharz (40 lat pracy)
• Stanisław Jakubczyk (30 lat pracy)
• Bogusław Wójtowicz (35 lat pracy)
• Sławomir Broda (30 lat pracy)
• Andrzej Branas (35 lat pracy)
• Szymon Kluza (10 lat pracy).
• Adam Mazan (45 lat pracy)
Po części oficjalnej na scenie zapre-
zentowały się dzieci i młodzież ze 

szkoły podstawowej, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich ze specjalną 
piosenką dla strażaków oraz Ze-
spół Ludowy „Górniacy”. Dla naj-
młodszych przygotowano zabawy 
z animatorami „Animisie” oraz dmu-
chańce. Uczestnicy imprezy mogli 
skosztować swojskich wyrobów, 
a wieczorem odbyła się zabawa ta-
neczna z zespołem „Pro Dance”. 
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Nagrody Burmistrza Kolbuszowej dla 
nauczycieli 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Kolbuszowa odebrali w czwar-
tek, 13 października nagrody Burmistrza Kolbuszowej. Uroczyste spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

Część artystyczną przygotowała 
Szkoła Podstawowa w Kupnie. Na 
scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lesianie” z kapelą, a uczniowie 
i nauczyciele szkoły przedstawili 
współczesną interpretację  „Rzepki” 
Juliana Tuwima. 
W spotkaniu wzięli udział Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
przedstawiciel Podkarpackiego Ku-
ratorium Oświaty Dariusz Bździkot 
- Kierownik Oddziału Jakości i Za-
rządzania Edukacją w Tarnobrzegu, 
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
i jego zastępca Marek Gil, Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wójcicki oraz Inspektor 
ds. Oświaty Ireneusz Kogut. Złożyli 
oni nauczycielom najlepsze życze-
nia, doceniając ich zaangażowanie 
w dzieło kształcenia młodego poko-

lenia oraz zasługi dla rozwoju gmin-
nej oświaty.
W tym roku nagrody Burmistrza Kol-
buszowej za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej otrzymali:
·	 Beata	Kobylarz	-		Szkoła	Podsta-
wowa	nr	1	w	Kolbuszowej	
·	 Katarzyna	Ciesielka	-	Szkoła	Pod-
stawowa	nr	1	w	Kolbuszowej
·	 Stanisław	Krawczyk	-	Szkoła	Pod-
stawowa	nr	1	w	Kolbuszowej
·	 Iwona	Wołoszyn	-	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	2	w	Kolbuszowej	
·	 Jolanta	Jagodzińska	-	Szkoła	Pod-
stawowa	nr	2	w	Kolbuszowej	
·	 Barbara	Czachor	-	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	2	w	Kolbuszowej	
·	 Halina	Snopkowska	-	Szkoła	Pod-
stawowa	nr	2	w	Kolbuszowej	
·	 Aneta	Sobolewska	-	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Kolbuszowej	Górnej

·	 Marzena	Mytych	-	Zespół	Szkół	
Specjalnych	w	Kolbuszowej	Dolnej	
·	 Grzegorz	Serafin	-	Zespół	Szkół	
Specjalnych	w	Kolbuszowej	Dolnej	
·	 Mirosław	Karkut	-	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Widełce	
·	 Beata	Sudoł	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Widełce	
·	 Bożena	Salach	-	Szkoła	Podstawo-
wa w Weryni 
·	 Joanna	Gros	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Przedborzu	
·	 Beata	Pyra	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Zarębkach	
·	 Dorota	Styczyńska	-	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Domatkowie
·	 Renata	Peret	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Bukowcu
·	 Jacek	Kret	-	Szkoła	Podstawowa	
w Kupnie
·	 Edyta	Gaweł	-	Przedszkole	Pu-
bliczne	nr	1	w	Kolbuszowej

·	 Katarzyna	Piechota	-	Publiczne	
Przedszkole	nr	2	w	Kolbuszowej
·	 Renata	Draus	-	Przedszkole	Pu-
bliczne	nr	3	w	Kolbuszowej
·	 Sylwia	Hałdaś	-	Przedszkole	Pu-
bliczne	nr	3	w	Kolbuszowej	
·	 Dorota	Panek	-	Przedszkole	Pu-
bliczne	w	Kolbuszowej	Dolnej
·	 Lucyna	Starzec	-	Przedszkole	Pu-
bliczne	w	Kolbuszowej	Górnej	
·	 Krystyna	Marcinkowska	-	Publicz-
ne Przedszkole w Widełce
Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki 
otrzymała Elżbieta Chmielowiec Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Kup-
nie, a nagrodę Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty Urszula Kluza Dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Bukowcu 
oraz Anna Marek Nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Kupnie. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów pedagogicznych!
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Odeszła Marysia Boguń
W dniu 27 września 2022 roku zamknięty został ostatni rozdział historii objawień Matki Bożej na łąkach wioski Mazury. Zmarła 

główna bohaterka tamtych wydarzeń – Marysia Boguń. Dożyła 87 lat.
Przypomnijmy, urodziła się 13 grudnia 

1934 r. w Staniszewskiem (powiat kolbu-
szowski), jako córka ubogich rolników Woj-
ciecha i Jadwigi z domu Rosół. Od stycznia 
1949 r. przebywała na służbie u stryja Jana 
Bogunia w Mazurach. Zajmowała się pasie-
niem krów, koni oraz innymi pracami w go-
spodarstwie. W dniu 7 czerwca tego roku, 
jako czternastoletniej pastuszce wypasającej 
krowy na pastwisku gromadzkim, ukazała 
się po raz pierwszy Matka Boża. Według 
opowiadań Marysi przyszła z przestrzeni 
nieba, boso, od strony północno-zachodniej. 
Ubrana była w białą suknię i płaszcz okry-
wający głowę. W ręku trzymała różaniec. 
Była tak piękna, że ktoś kto Jej nie widział 
nie był w stanie sobie tego wyobrazić. Pro-
mieniowało od Niej coś bardzo dobrego.

W sumie Marysia odbyła dwadzieścia 
spotkań z Matką Bożą. Dziesięć publicznych 
na łąkach, w dniach od 7 do 16 czerwca, 
następnie dziesięć osobistych w domu Jana 
Bogunia. Podczas każdego spotkania Mat-
ka Najświętsza przekazywała jej orędzia, 
które ogłaszała zgromadzonym tłumom lu-
dzi, a bardziej szczegółowo wymienionemu 
stryjowi. Wzywała w nich do modlitwy, 
zachowywania wierności Chrystusowi, mi-
łości i pojednania między ludźmi, do pokuty 
i postu za złe uczynki. W szczególności do 
odmawiania Różańca, Litanii Loretańskiej 
i do Serca Pana Jezusa. Nie opuszczania 
Mszy świętych i pobożnego uczestniczenia 
w nich. Przepowiadała przyszłość Polski 
oraz przyszłość Kościoła w Polsce, w tym 
zmiany jakie miały nastąpić. Niestety, nikt 

tego wtedy nie zapisywał. Strzępy informa-
cji o tych orędziach zachowane w pamię-
ci świadków tamtych spotkań z Marysią, 
zostały zebrane przez autora niniejszego 
artykułu podczas badań w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Czyli po około 
50 latach. 

W okresie trwania objawień Marysia 
ujawniła dar jasnowidztwa. Znała prze-
szłość i przyszłość setek nieznajomych 
osób, o które ją pytano. Na przykład siostra 
maltretowanego w stalinowskich więzie-
niach proboszcza mazurskiego ks. Stanisła-
wa Bąka, na pytanie czy przeżyje więzienie 
i będzie nadal księdzem usłyszała, że prze-
żyje, wyjdzie z więzienia za pięć lat i będzie 
jeszcze długo księdzem. Przepowiedziała 
również przyszłość miejsca objawień, jego 
odnowę i rozwój. Także powrót Matki Bożej 
w to miejsce.

Marysia przeżyła również aresztowanie 
i brutalne śledztwo, jakie prowadzili funk-
cjonariusze stalinowskiej Milicji Obywa-
telskiej oraz Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa w Kolbuszowej. Była wielokrotnie 
przesłuchiwana, badana przez lekarzy, 
upokarzana na różne sposoby, wyzywana, 
zastraszana. Grożono jej, rodzicom w Sta-
niszewskiem i rodzinie stryja w Mazurach 
wywózką do ZSRR „na białe niedźwiedzie”. 
Rozwścieczeni objawieniami stalinowcy nie 
żartowali. Mieli faktycznie takie zamiary. 
Wskutek ultimatum postawionego przez 
funkcjonariuszy oraz nacisków przerażo-
nych rodziców i rodziny stryja, Marysia 
zmieniła swe pierwotne zeznania i zeznała 

powtórnie, że nie było żadnych objawień. 
Nie odbywała spotkań z Matką Bożą. Miała 
stwierdzić, że ona to wymyśliła, udawała, 
a resztę ludzie dołożyli i rozpowszechnili. 
Tym podobne wymuszone wersje wydarzeń 
przyjęte zostały przez stalinowskich funkcjo-
nariuszy i rozpowszechnione przez ówczesne 
władze. Dowodzą tego zapisy w aktach ar-
chiwów IPN w Rzeszowie i Warszawie. Za 
mówienie prawdy o objawieniach, o cudzie 
słońca i przepowiedniach groziły zatrzyma-
nia, wielodniowe aresztowania i śledztwa, 
brutalne przesłuchiwania, pobicia oraz wy-
sokie kary pieniężne.                     

Podczas wywiadu, jaki udało się przepro-
wadzić z Marysią w latach 90-tych stwierdzi-
ła, że gorsi od milicjantów i ubowców byli 
dla niej ludzie, w Mazurach i okolicy. Już 
po objawieniach. Wszędzie gdzie przeby-
wała zaraz pojawiali się tacy, którzy szydzili 
z niej, kpili, ośmieszali, obrażali i upokarza-
li. Nawet gdy szła drogą przez wieś wołali 
za nią „cudowna Marysia”. Podobnie było, 
gdy podjęła pracę zawodową w sanatorium 
w Górnie, czy szpitalu w Kolbuszowej. Upo-
karzania skończyły się dopiero, gdy wyje-
chała na Śląsk.

Bohaterka mazurskich objawień nie poszła 
drogą Łucji z Fatimy. Wprawdzie wstąpiła 
do zakonu, ale przebywała w nim krótko. 
Nie wiadomo dlaczego. Wybrała inny sa-
krament – małżeństwo. Wyszła za mąż za 
Jana M. z Turbii k. Stalowej Woli. Stworzyła 
z nim szczęśliwą rodzinę katolicką. Pracował 
jako kościelny. Urodziła i wychowała czter-
naścioro dzieci. Doczekała wielu wnuków 

14-letnia Marysia w okresie objawień. Czer-
wiec 1949 r.

Marysia pośród dzieci z którymi wypasała krowy na pastwisku. Czerwiec 1949 r.
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Ulubiona figurka i różaniec pani Marysi. Fot. 
B. Popek

i prawnuków. Zamieszkali w pobliskim mie-
ście przemysłowym. Stamtąd co jakiś czas 
przyjeżdżała do miejsca objawień. Lubiła 
tam się modlić i rozmyślać.

W ostatnich latach coraz częściej przeby-
wała w szpitalu. Leczyła się. Traciła też pa-
mięć. Na temat objawień nie chciała z nikim 
rozmawiać. Nawet ze swymi dziećmi. Zmar-
ła w szpitalu w Stalowej Woli. W dniu 1 paź-
dziernika odbył się skromny pogrzeb. Mszę 
św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej 
odprawił młody ksiądz Konrad Durma, wi-
kariusz z parafii p.w. Świętego Floriana". 
Zapewne nie znający jej życiorysu, ani za-
sług dla Kościoła w najtrudniejszym okre-
sie - apogeum sowieckiego stalinizmu. Nie 
wspomniał o tym ani słowem. Być może tak 
sobie życzyła. W pogrzebie uczestniczyła 
liczna najbliższa rodzina, członkowie ro-
dziny Sondejów i Smotrysiów z Sokołowa 
Młp., siostra Zofia z Raniżowa oraz znajomi 
zmarłej. Marysię żegnały też osoby interesu-
jące się mazurskimi objawieniami, jak pani 
Grażyna Górska z Krzywej Wsi, Stanisław 
Urban z Łąki, Benedykt Popek z Mazurów. 
Nie było widać żadnych przedstawicieli 
władz kościelnych, ani samorządowych. Nie 
było też przemówień. Zupełne incognito. 

Ksiądz Durma odprawiający Mszę św. pogrzebową w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej.

Ostatnie pożegnanie pani Marysi, na cmentarzu przy kościele księży michalitów. 

Jedynie umieszczona na trumnie maleńka 
figurka Matki Bożej z Medugorje, opleciona 
różańcem sugerowała, że zmarła była Jej 
czcicielką.

Pani Marysiu. Dziękujemy Ci za wszystko 
co zrobiłaś dla ratowania Wiary i Kościoła 
w Polsce. Odpoczywaj w pokoju…

Benedykt Popek

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
TATY  

dla
Doroty Dworak

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  

składają
Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu

oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w 
Kolbuszowej

Wioletcie Posłuszny Zastępcy Kierownika
Wydziału Komunikacji i Transportu 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają

Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
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TANIEC ,,JARMAKU Z DRUSZLAKIEM”!
II Festiwal Kultury Lasowiackiej to wyjątkowe wydarzenie kulturalne dziejące się w 13 miejscowościach rozmieszczonych na 

terenie, gdzie kiedyś szumiała nieprzebyta Puszcza Sandomierska. 

Cykl wydarzeń realizowany był 
w różnych środowiskach lokalnych. 
Przedsięwzięcie łączy w całość dzia-
łania pasjonatów i ośrodków kultury 
działających na terenach lasowiac-
kich. Działania trwające w nich od 
wielu lat otrzymały po raz drugi tak 
duże, profesjonalne wsparcie organi-
zacyjne i finansowe. Wszechstronną 
pomoc ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkar-
packiego, marszałków, zarządu dy-
rektora, pracowników departamentu 
kultury. Wojewódzki Dom Kultury 
podjął się wspólnie z lokalnymi 
ośrodkami organizacji przedsięwzięć 
w terenie.
W dniu 10 i 11 września w Kolbuszo-
wej Górnej w ramach tego festiwalu 
odbyły się dwie ludowe imprezy. 
Pierwsza to ,,Głos Lesioków z Pusz-
czy”, która miała miejsce w sobotę 
i druga to ,,Jarmak u Górnioków – 
Lesiockie Źmioki 2022’’. Miejsce 
imprezy to wieś podmiejska, która 
od 303 lat dba o swoją wiejską tożsa-
mość kulturową i odrębność od mia-
sta Kolbuszowa. Miejsce to prawdzi-
wy ugór, dawne pole ziemniaczane 
- obecnie własność parafii. Ksiądz 
proboszcz Stanisław Krasoń użyczył 
teren i zaangażował się w organiza-
cję dwudniowego wydarzenia. Od 40 
lat w tej miejscowości działa Zespół 
Ludowy Górniacy, który przez ten 
cały czas odkrywa swoje lasowiac-
kie zakorzenienie w kulturze, które 
dodaje im skrzydeł. Przez pierwsze 
dwadzieścia lat swojej działalności 
ulegał on silnemu parciu na rzeszow-
skość (stroje, muzyka, taniec). Sytu-
acja uległa radykalnej zmianie, gdy 
funkcję kierownika zespołu objęła 
tutejsza Lasowiaczka Elżbieta Cza-
chor - autentyczna ,,pnioczka” z ro-
dziny kultywującej do dziś tradycje 
rodzime swojej wsi.
W sobotę 10 września zgodnie z ha-
słem ,,Czym skorupka za młodu…” 
stworzyliśmy w pierwszej części 
imprezy możliwość poznania rodzi-
mej kultury najmłodszym. Dzieci 
i młodzież uczestniczyły w zaję-
ciach i zabawach warsztatowych 
z zakresu przaśnych kulinariów, 
puszczańskiego echa (tańca, gry na 

skrzypcach i śpiewu), wiedzy o lesie 
i zagrożeniu ogniem. Zajęcia pro-
wadziły gospodynie z miejscowości, 
z których pochodzi ta lasowa strawa. 
Receptury i sposób przekazują matki 
Lasowiaczki córkom. O lesie wiedzy 
dostarczył leśnik, zabawy i anima-
cje pożarnicze prowadziła strażaczka 
z miejscowego OSP wraz z ochot-
nikami pod dowództwem Wiesława 
Czachora. Pomocy w animacjach 
udzielił Kevin Aiston najbardziej 
znany w Polsce strażak pochodzą-
cy z Wysp Brytyjskich, również 
wykształcony kucharz i restaurator. 
W następujących po zajęciach kon-
kursach wzięli udział młodociani 
adepci Lasowiactwa, aktywnie ba-
wiąc się i rywalizując. W Konkursie 
Mały Lesiok – Mistrz tradycyjnej 
kuchni po tytuł sięgnęła grupa z Do-
matkowa. Z kolei tytuł Mały Lesiok 
- Mistrz Puszczańskiego Ognia, przy-
padł Dziecięcej Drużynie Pożarni-
czej OSP Mazury z własnym mini 
samochodem strażackim. Mistrzo-
stwo w puszczańskim echu zdobyły 
przedszkolaki z oddziału ze Szkoły 
Podstawowej w Weryni pod opieką 
Danuty Żądło. Przez cztery godziny 
kręciło się koło garncarskie artystów 
rzemieślników z Medyni. Po intry-
gujących konkursach i warsztatach 
dla najmłodszych przyszła kolej na 
pierwszy w historii dawnych terenów 
puszczańskich konkurs autentyczne-
go puszczańskiego śpiewu. Nazwany 
,,Głosem z Puszczy” miał za zadanie 
rozpoznać potrzebę takiego wydarze-
nia. W kategorii zespołów wygrały 

,,Górnianki” młody zespół z Kol-
buszowej Górnej. W kategorii soli-
stów najlepszy okazał się Jan Hodór 
z Kolbuszowej Dolnej. Potańcówkę 
otworzył zespół ,,Teuta Project Pawła 
Steczkowskiego” w folkowo - trady-
cyjnym mariażu z Kapelą Kazimierza 
Marcinka. Na scenie usłyszeliśmy 
tradycyjną improwizację jazzową 
muzyków grających na co dzień folk, 
rock i jazz. Po nich zagrali Widelanie, 
kapela folklorystyczna z lasowiackiej 
Widełki, bardzo rozbudowana instru-
mentalnie. Na koniec bez opamięta-
nia do tańca zagrała ludowa młoda 
,,Kapela Łola”. Wystąpili w trady-
cyjnym składzie, dwoje skrzypiec 
i basy, przy niej świetnie bawili się 
miłośnicy potańcówek z Podkarpa-
cia. Rozochoconych hulaków na siłę 
organizator zmuszony był wyprosić 
do domu tuż przed północą. Podczas 
imprezy mieliśmy przyjemność go-
ścić wicemarszałek województwa 
Ewę Draus i pracowników urzędu, 
którzy pilnie obserwowali całe wyda-
rzenie i udzielili nam cennych uwag 
merytorycznych przy organizacji wy-
darzenia w przyszłości.
Tuż przed mszą 11 września w nie-
dzielę zerwał się silny wiatr, który 
zaczął demolować infrastrukturę 
drugiego dnia festiwalu. ,,Jarmark 
u Górniaków – Lesiockie Źmioki” 
to rozwinięcie tradycyjnej imprezy 
,,Lasowiackie Zimioki”, która trwa 
nieprzerwanie w Kolbuszowej Gór-
nej od 2004 roku. W zamyśle Miej-
skiego Domu Kultury w Kolbuszo-
wej pomysłodawcy i organizatora 

nie jest to żadne tam ,,świętowanie 
ziemniaka”. Warzywo traktowane 
jest symbolicznie, jako pretekst do 
przypomnienia dawnej kultury w jej 
różnych aspektach. Pierre Chaunu 
w swojej ,,Cywilizacji wieku oświe-
cenia” przypisuje ziemniakowi waż-
ną rolę w rozwoju populacji ludzkiej 
Europy i związanym z tym uprzemy-
słowieniem. Nazywany na Górnej, 
źmiokiem przez wieki był ulubionym 
pokarmem i podstawą wyżywienia 
Lasowiaków w tej okolicy. To po-
pularne warzywo obecnie stało się 
pretekstem do świętowania dawnego 
wiejskiego języka, obrzędów, oby-
czajów, tańca, muzyki i kulinariów. 
Festiwal Lasowiacki - święto tej kul-
tury znacznie wzbogacił cykliczną 
imprezę miejscowości. Znów orga-
nizatorzy zaangażowali do czynnego 
uczestnictwa w wydarzeniu kultural-
nym ponad dwieście osób. Po mszy 
świętej w intencji Zespołu Górniacy 
z okazji jubileuszu rozpoczęły się 
konkursy. Pierwszy nazwany ,,Kwia-
ty, ciuchy szmaty i makaty”, zakty-
wizował do działania twórczynie tra-
dycyjnych wyrobów lasowiackich. 
Na pierwszy lesiocki ogień poszły 
unikalne malowanki. Pierwszą ich 
wystawę w latach sześćdziesiątych 
zorganizowali powojenni pasjonaci 
kultury Lasowiackiej, Maciej oraz 
Kazimierz Skowrońscy. Rozbudzała 
ona zainteresowanie prostym laso-
wym ludem z puszczy w widłach 
Wisły i Sanu, słabo opisanej i zba-
danej. W kategorii ,,ciuchy i szmaty” 
wzięły udział hafciarki posługujące 
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się tradycyjnym haftem dziurkowa-
nym raniżowsko – kolbuszowskim. 
Uczestniczki zaprezentowały chusty 
i inne wyroby, wszystkie oczywiście 
na powszechnie używanym i wy-
twarzanym kiedyś na tych terenach 
płótnie lnianym. Kwiaty z papieru, 
cudeńka wystroju puszczańskich cha-
łup podobnie jak malowanki, były 
wykonywane przez konkursowiczów 
na miejscu. Za haft nagrodę główną 
zdobyła Zofia Syniec, a za malowan-
kę Weronika Sondej. Najpiękniejsze 
kwiaty zrobiła Bożena Strzelec – 
Lach. Tradycyjne rękodzieło repre-
zentowała Spółdzielnia Łęgowianka 
z Bojanowa, wystawiająca stroje 
Lasowiaków i artyści malujący por-
celanę w lasowe wzory. Gościliśmy 
Grupę Rybacką ze smacznym poczę-
stunkiem rybnym z puszczańskich 
stawów i rzek przygotowanym przez 
koło z Zarębek. W konkursie ,,Zdro-
we bo lesiockie” swoje regionalne 
przysmaki zaprezentowało siedem 
kół. Jury pod przewodnictwem Ja-
niny Olszowy nagrodę główną przy-
znało gospodyniom z Raniżowa. Pu-
bliczność mogła spróbować również 
unikalnej potrawy z Górnej, kapusty 
,,źmioczanej” przygotowanej przez 
miejscowe koło. Przez dwa dni moż-
na było konsumować przygotowane 
przez organizatora jesienne potrawy 
z kociołków i kotłów oraz wprost 
z ogniska.
Kulminacyjnym punktem imprezy 
był Jubileusz 40-lecia powstania Ze-
społu Ludowego Górnicy z tutejszej 
fili MDK. Na scenie pojawili się jubi-
laci i Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Zbigniew Chmielowiec, któ-
ry odznaczył pierwszą instruktorkę 
zespołu Marię Chruściel i obecną 
Elżbietę Czachor honorową odzna-
ką przyznaną na jego wniosek ,,Za-
służony dla Kultury Polskiej” przez 
Wicepremiera, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra 
Glińskiego. Wyróżnienie otrzymali 
jeszcze inni o największych zasłu-
gach członkowie zespołu: Anna 
Micek, Dorota Michałek, Eugeniusz 
Olszowy, Jan Tokarz, Barbara Nycek. 
Gratulacje grupie złożył również Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej i ,,Ze-
spół Cmolasianie oraz Ziemia Kol-
buszowska”.
W następnym punkcie programu był 

konkurs z ,, Łajfonem w źmiokach” 
z występami grupowymi i monolo-
gami, mówiącymi o współczesności, 
językiem gwarowym. W kategorii 
grup najlepsi okazali się ,,Górniacy”, 
a w kategorii indywidualnej Krystyna 
Bernacka. Po konkursie scenę opa-
nowali Jubilaci, którzy przedstawili 
swój program pod tytułem ,,Górniacy 
łon-line”. Zespół dzięki zdolnościom 
organizacyjnym instruktorki Elżbie-
ty Czachor, wsparty aktywnością 
pasjonatów, jest w bardzo dobrym 
okresie swojej działalności. Występ 
był wielowątkowy, oprócz obycza-
jowego przedstawienia był śpiew 
i taniec przy żywej muzyce współ-
pracującej z grupą Kapeli Łola. Po 
występie odebrali kolejne gratulacje, 
tym razem od wicemarszałek Ewy 
Draus, Józefa Kardysia starosty kol-
buszowskiego, od dyrektora Muzeum 
Kultury Ludowej i Wiesława Sitko 
dyrektora Miejskiego Domu Kultu-
ry w Kolbuszowej. Rozdanie nagród 
laureatom konkursów zakończyło 
źmioczaną część festiwalu. Zwycza-
jowo górnieńska zabawa zawsze koń-
czy się tańcami i tym razem zagrał 
Cover Band oraz DJ, przy których 
wszyscy bawili się świetnie.
Dążąc do nowoczesności nie powin-
no się zapominać o naszej lasowiac-
kiej tożsamości i odrębności.
Wsparcia organizatorowi udzielił 
Urząd Marszałkowski i Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie, Parafia 
w Kolbuszowej Górnej, Burmistrz 
Kolbuszowej, zawsze niezawodne 
Nadleśnictwo Kolbuszowa ze Świer-
czowa, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys, 
wszyscy z Kolbuszowej Górnej. 
Firma Vigor Elżbiety Mazurkiewicz 
ufundowała nagrody w postaci wyjąt-
kowych przypraw, które produkuje. 
Wienerberger z Kupna wspomógł 
organizację ogniskowych palenisk. 
Ziemniaki zasponsorował Maksymi-
lian Starzec muzyk kapeli Metalowej 
pasjonat mocnego rocka i rolnictwa. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
Marszałkowi Władysławowi Orty-
lowi i Wicemarszałek Ewie Draus 
gratulujemy realizacji świetnego po-
mysłu, aktywizującego do działania 
tak wiele osób na rzecz zachowania 
naszego dziedzictwa i upowszech-
nienia świadomości bycia częścią 
wyjątkowej kultury lasowiackiej!
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Strażaccy oldboye w Raniżowie
Nie często mamy okazję oglądać pokazy sprawności bojowej starszych wiekiem strażaków, określanych z angielska jako „oldboyów”. Czyli 

„starszych chłopców” gotowych poświęcić sporą ilość czasu na ćwiczenia i występy podczas zawodów.

Ostatnio takie zawody - o puchar wójta gmi-
ny Raniżów, odbyły się na tamtejszym stadionie 
w niedzielę 25 września. Uczestniczyły w nich 
drużyny OSP z Raniżowa, Staniszewskiego, Zie-
lonki, Mazurów i Pogwizdowa Starego. Najstar-
szy z uczestników – Henryk Makusak z Mazurów 
liczył 75 lat. Dodatkowo zaprezentowała się też 
mazurska Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Organi-

Klasyfikacja generalna po trzech konkurencjach: 1. OSP Staniszewskie, 2. OSP Raniżów, 3. OSP Pogwizdów Stary, 4. OSP Zielonka, 5. OSP Mazury. 
Gratulujemy! 

zatorami byli OSP w Raniżowie oraz KGW dzia-
łające w tej miejscowości.

Strażacy konkurowali w trzech kategoriach: 
sztafety pożarniczej, ćwiczenia bojowego z wyko-
rzystaniem własnych motopomp oraz repliki daw-
nej sikawki konnej z Mazurów. Właśnie ta sikawka 
była największą atrakcją zawodów. Wzbudzała 
duże zainteresowanie, nie tylko strażaków. Pierw-

sze miejsce zdobyli oldboye ze Staniszewskiego, 
drugie z Raniżowa, trzecie z Pogwizdowa. Gra-
tulacje, dyplomy i puchary dla drużyn przekazali 
przedstawiciele Gminy Raniżów - wójt Władysław 
Grądziel, przewodniczący Rady Gminy Jan Puzio 
oraz wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Ewa Draus.

BP     

Organizatorzy i uczestnicy zawodów. W pierwszym rzędzie od lewej: R. Kawalec, J. Tęcza, kom. gm. T. 
Lis, wójt Wł. Grądziel, wicemarsz. E. Draus, przewodn. J. Puzio. 

Wicemarszałek E. Draus zapoznaje się z działa-
niem dawnej sikawki.

Zadanie bojowe z wykorzystaniem repliki dawnej sikawki konnej czterokołowej. Oj, trzeba się było 
namachać.  Fot. B. Popek 

Motopompę drużyny OSP w Mazurach obsługuje 
prezes Cz. Białas.
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Lucyna Kwaśnik

SZPITALNA NOC

Samotna szpitala noc
zagląda do białej sali
naciąga kraciasty koc

pachnie bólem między głowami
Utknęła w godzinach niepewność

kapie kroplami szczerości
z kalejdoskopu życia

tysiącem splątanych obrazów
w przygaszonych korytarzach

Ucichły szpitalne szmery
noc cieni zamiast opery
do okna zajrzała sowa
pohukuje zdziwiona

czy to śmierć wyleciała na łowy 
czy tylko ona.

 PRZEMIJANIE akrostych
P rzemijamy powoli

R azem się starzejemy
Z ostawić ślad pragniemy
E cho życia wciąż woła
M iłością serce wypełnij
I znów patrzysz w oczy
J ak dawniej z drżeniem
A czas tak szybko płynie

N ie zna zatrzymań ni litości
I świeżość od zaraz potrzebna
E ch cóż dałbym za kawałek 

młodości. 

101. urodziny 
Pani Marii 

z Kolbuszowej 
Mieszkanka Kolbuszowej Pani Ma-

ria Grądzka w dniu 6 października br. ob-
chodziła swoje 101. urodziny. 
Z tej okazji szanowną Jubilatkę odwiedziła Pani 
Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, która wręczyła Seniorce list gratulacyjny 
od Burmistrza Kolbuszowej i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, kwiaty oraz słodki upominek.   
Pani Maria wspomina, że czas od ostatniej wizy-
ty z okazji setnych urodzin minął jej niezwykle 
szybko. Jubilatka niezmiennie cieszy się dobrym 
zdrowiem, znakomitą kondycją, pogodą ducha, 
a uśmiech nie schodzi z jej twarzy.
Serdecznie gratulujemy Pani Marii osiągnięcia tak 
pięknego wieku i życzymy kolejnych spokojnych, 
zdrowych i radosnych lat w otoczeniu rodziny 
i najbliższych. 

Dyrektor MiPBP Andrzej 
Jagodziński przeszedł na 

emeryturę
Z dniem 28 września br., po 32 latach zarządzania biblioteką,  Pan Andrzej Ja-

godziński zakończył pracę na stanowisku Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kolbuszowej i przeszedł na emeryturę. 
W dniu 29 września, podczas obrad sesji Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej, Panu Andrzejowi Ja-
godzińskiemu złożono serdeczne podziękowania 
oraz słowa uznania za jego długoletnią pracę pełną 
profesjonalizmu, zaangażowania i oddania, doce-
niając znaczący dorobek oraz liczne zasługi na 
rzecz rozwoju czytelnictwa, kultury i integracji 
lokalnej społeczności. 

Panu Andrzejowi serdecznie dziękujemy za 
wszystkie wspólnie zrealizowane działania oraz 
za życzliwą współpracę. Życzymy, aby nadcho-
dzący czas pozwolił na zasłużony odpoczynek, 
rozwijanie swoich pasji i zdobywanie nowych 
doświadczeń.
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Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

TERMIN I MIEJSCE 
SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski o wypłatę dodatku dla go-
spodarstw domowych z tytułu wyko-
rzystywania niektórych źródeł ciepła:
·	 można	złożyć w formie papierowej 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych 
M-GOPS przy ul. Ruczki 3, 36-
100 Kolbuszowa (budynek dworca 
w Kolbuszowej).
·	 można przesłać pocztą tradycyjną 
na adres Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (ul. Obroń-
ców Pokoju 21a lub ul. Ruczki 3).
· można wrzucić do skrzynki na 
korespondencję umieszczonej przy 
wejściu do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Obrońców Pokoju 
21a w godzinach pracy urzędu.
· można przesłać drogą elektro-
niczną za pośrednictwem platfor-
my ePUAP na adres: /qdgfl4696w/
SkrytkaESP. W przypadku złożenia 
wniosku o wypłatę dodatku dla go-
spodarstw domowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
wniosek ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.
Wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych można 
składać w terminie do dnia 30 li-
stopada 2022 r.
Wzór wniosku wraz z klauzulą 
RODO znajduje się do pobrania na 

stronie www.kolbuszowa.pl lub 
www.mgops.kolbuszowa.pl. 
KOMU PRZYSŁUGUJE DODA-
TEK?
Dodatek dla gospodarstw domowych 
przysługuje osobie w gospodarstwie 
domowym, w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła gospodarstwa 
domowego jest:
· kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
peletem drzewnym, drewnem ka-
wałkowym lub innym rodzajem 
biomasy, albo
· kocioł gazowy zasilany skroplo-
nym gazem LPG, albo
· kocioł olejowy
jeżeli:
· zostały wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków do dnia 11 sierpnia 2022 
r., albo
· po raz pierwszy zostały wpisane 
lub zgłoszone do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków po dniu 
11 sierpnia 2022 r.
Gospodarstwo domowe może 
otrzymać dodatek z tytułu wyko-
rzystania wyłącznie jednego źródła 
ciepła.
W przypadku, gdy pod jednym adre-
sem miejsca zamieszkania zamiesz-
kuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, dodatek dla gospodarstw 

domowych przysługuje jeden dla 
wszystkich gospodarstw domowych 
zamieszkujących pod tym adresem. 
Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych złoży więcej 
gospodarstw domowych mających 
ten sam adres miejsca zamieszkania, 
dodatek  jest wypłacany wniosko-
dawcy, który złożył wniosek jako 
pierwszy.
Dodatek dla gospodarstw domo-
wych nie przysługuje gospodar-
stwom domowym objętym pozy-
tywnie rozpatrzonym wnioskiem 
o wypłatę dodatku węglowego.
WYSOKOŚĆ DODATKU
Dodatek dla gospodarstwa domo-
wego wynosi:
·	 3000 złotych - w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł 
na paliwo stałe zasilany peletem 

drzewnym lub innym rodzajem bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawał-
kowego;
·	 1000 złotych - w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powie trza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym;
· 500 złotych - w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG (gaz ziemny nie podlega dofi-
nansowaniu);
·	 2000 złotych - w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł 
olejowy.

Tabletki z jodkiem potasu- działania 
prewencyjne

Urząd Miejski w Kolbuszowej in-
formuje, że Wojewoda Podkarpacki 
przekazał do gmin tabletki zawiera-
jące jodek potasu w celu ich szyb-
kiej dystrybucji wśród mieszkańców 
w momencie wystąpienia zagroże-
nia radiacyjnego. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji informuje, że w obec-
nej chwili zagrożenie radiacyjne 
nie występuje, a sytuacja jest na 
bieżąco monitorowana przez Polską 
Agencję Atomistyki. Podkreśla także, 
że profilaktyczne przyjmowanie 

jodku potasu na własną rękę jest 
odradzane przez lekarzy i specja-
listów.
Poniżej przekazujemy podstawo-
we informacje o zasadach przyj-
mowania leku znajdujące się 
w ulotce preparatu Jodku potasu 
G.L. Pharma, 65 mg, tabletki, po-
zwolenie nr 20593 przekazanego 
dla Gminy Kolbuszowa od Woje-
wody Podkarpackiego:
1. Jodek potasu stosowany jest 
w przypadku katastrof nuklearnych 
lub uszkodzeń reaktorów jądrowych 
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Jan Zuba uhonorowany wpisem do 
Złotej Księgi Wychowanków Politechniki 

Krakowskiej
W dniu 6 października br. wybitni absolwenci Politechniki Krakowskiej zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Wycho-

wanków. Do grona laureatów dołączył Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, który został wyróżniony przez Stowarzyszenie Wycho-
wanków Politechniki Krakowskiej za wybitne osiągniecia zawodowe i społeczne. 

Jan Zuba wpisu do Złotej Księgi 
dokonał w obecności Rektora Poli-
techniki Krakowskiej prof. Andrzeja 
Białkiewicza, Prezesa Stowarzysze-
nia Wychowanków PK Izabeli Paluch 
oraz Prodziekana Wydziału Mecha-
nicznego dr inż. Stanisława Walczaka 
prof. PK. 
Wśród „Złotych Wychowanków” 
w 2022 roku znaleźli się również 

dr inż. Aleksandra Burczyk, prof. dr 
hab. inż. Jan Burek, Tomasz Ćwi-
kowski, dr hab. inż. Marek Karku-
la, prof. AGH, Jakub Kliś, Andrzej 
Łazęcki, dr inż. Jacek Paś, Barbara 
Szczepańska-Herman. Ponadto, wpi-
su do politechnicznej Księgi dokonał 
wybitny reżyser filmowy, dramatopi-
sarz, pisarz, scenarzysta i wykładow-
ca - Janusz Majewski. 

fot. Politechnika Krakowska

Kontynuujemy 
pomoc humanitarną 

dla Ukrainy
W dniu 12 października br. dojechał kolejny transport da-

rów do Starego Sambora, miasta partnerskiego Kolbuszowej. 
W składzie delegacji znaleźli się Marek Gil Zastępca Burmistrza 
Kolbuszowej i Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, a także prywatny 
przedsiębiorca Grzegorz Bajor. Przekazano m.in. produkty żyw-
nościowe, odzież, pościel, wózki dla dzieci, które trafiły do miej-
scowego szpitala i na potrzeby wojska oraz sprzęt sportowy do 
szkoły w Chyrowie.
Sytuacja w Ukrainie jest trudna, a wraz ze zbliżającą się zimą i problemami 
w dostarczaniu energii oraz wszelkich usług komunalnych będzie się pogar-
szać. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i darczyńcom za ich 
zaangażowanie w dotychczasowe wsparcie naszych wschodnich sąsiadów. 
Zapotrzebowania są ogromne, a każda forma pomocy jest ważna. 

w celu zapobiegania wychwytowi 
radioaktywnego jodu przez tarczycę.
2. W trakcie uszkodzeń reaktorów 
jądrowych może dojść do emisji ra-
dioaktywnego jodu. W przypadku 
skażenia, radioaktywny jod wychwy-
tywany jest przez tarczycę. Przyjęcie  
nie-radioaktywnego jodu (np. w po-
staci jodku potasu) zapobiega wy-
chwytowi jodu radioaktywnego przez 
tarczycę przed lub po wystąpieniu 
skażenia.

3. Dawkowanie - Tabletki zawiera-
jące jodek potasu należy przyjmo-
wać jedynie w przypadku katastrof 
jądrowych i po komunikacie odpo-
wiednich władz za pośrednictwem 
radia lub telewizji. Nie podejmować 
samodzielnie decyzji o przyjęciu 
leku.
4. W celu zapewnienia odpowied-
niej ochrony, lek należy przyjąć tak 
szybko jak to możliwe (najlepiej 
w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że 
wystąpiło skażenie radioaktywnym 

jodem. Jednakże, przyjęcie tabletek 
w ciągu 8 godzin po wystawieniu na 
działanie radioaktywnym jodem jest 
wciąż korzystne.
5. Tabletki można rozgryzać lub 
połykać w całości. Dla dzieci kar-
mionych piersią, można rozkruszyć 
tabletki i rozprowadzić je w wodzie, 
syropie lub innym płynie. Całkowite 
rozpuszczenie tabletki może trwać 
do 6 minut. Należy upewnić się, że 
tabletka jest całkowicie rozpuszczona 
przed podaniem jej dziecku.

Po wydaniu stosownych dyspozycji 
przez Wojewodę Podkarpackiego 
dystrybucja tabletek z jodkiem pota-
su będzie prowadzona
·	 w Kolbuszowej przez Przychodnię 
Rejonową nr 1 przy ul. Obrońców 
Pokoju oraz Przychodnię Rejonową 
nr 2 przy ul. Tyszkiewiczów.
·	 w sołectwach gminy przez jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych
Dodatkowe partie tabletek zostaną 
przekazane do rozdysponowania 
w szkołach i przedszkolach.
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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

Dodatkowe wsparcie rządowe 
dla Gminy Kolbuszowa 

W dniu 10 października br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej przedstawiciele samo-
rządów z powiatu kolbuszowskiego otrzymali dodatkowe środki z wpływów PIT. Fundusze te są 
wsparciem dla gmin i powiatów w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej.

Gmina Kolbuszowa otrzymała kwotę 
w wysokości 2 888 418,57 zł. Ofi-
cjalną promesę odebrał Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba. Serdecz-
ne podziękowania dla Pana Posła 
Zbigniewa Chmielowca za pomoc 
i wspieranie starań o pozyskanie do-
datkowych środków dla lokalnych 
samorządów. 
Przyznane wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego ma niwe-
lować skutki niekorzystnych zjawisk 
gospodarczych. Samorządy będą mo-
gły wydatkować otrzymane środki 
w sposób elastyczny, przeznaczając 
je zarówno na wydatki bieżące jak 
i na inwestycje. fot. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Ograniczenia zużycia energii  
w gminie

Administracja rządowa i samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 
procent od 1 października 2022 r. 

W związku z powyższym Gmina 
Kolbuszowa wprowadza ogranicze-
nia w postaci skrócenia czasu świe-
cenia oświetlenia ulicznego zarówno 
na terenie miasta, jak i sołectw oraz 
ograniczenie mocy poszczególnych 
punktów lub ich wyłączenie w miej-
scach, gdzie jest to możliwe. 
Prosimy mieszkańców o wyrozu-
miałość. 
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Powiatowy Dzień Nauczyciela 
W czwartek (13 października) nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych oraz administracji spotkali się, aby wspólnie 

celebrować święto Komisji Edukacji Narodowej. 

- Dzień Nauczyciela to święto 
szczególne, w którym słowa uzna-
nia i najlepsze życzenia kierujemy 
w stronę nauczycieli, pracowników 
administracji, obsługi szkół i placó-
wek oświatowych, czyli wszystkich 
tych, którzy swoje życie zawodowe 
poświęcili oświacie – zaczęła Dorota 
Frankiewicz, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Kol-
buszowej, witając zebranych gości. 
W gronie tym znaleźli się: przed-
stawiciel Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty Dariusz Bździkot - kierow-
nik Oddziału Jakości i Zarządzania 
Edukacją w Tarnobrzegu, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, dyrek-
torzy szkół ponadpodstawowych 
Liceum Ogólnokształcącego, Ze-
społu Szkół Technicznych, Centrum 
Kształcenia Zawodowego, Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych wraz z nauczycielami, pra-
cownikami administracyjnymi oraz 
obsługi, pracownicy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, a także 
emerytowani nauczyciele. 
Podczas spotkania obecni minutą 

ciszy uczcili zmarłych, w tym roku, 
pedagogów uczących w kolbuszow-
skich szkołach. Pamięcią przywołani 
zostali: Bogusław Rychlicki, Anna 
Plis, Walentyna Rybicka, Krystyna 
Mazur, Wojciech Wilk, Stefan Bia-
łek, Zofia Kwolek oraz Weronika 
Koba. 
Uroczystość była również znakomi-
tą okazją do wręczenia nagród na-
uczycielom i pracownikom oświaty 
wyróżniającym się w swojej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej oraz 
pracownikom oświaty. W tym gro-
nie znaleźli się:
1. Roman Mędrak – CKZ
2. Marta Ludera – PPP
3. Jadwiga Michalczyk - LO
4. Krystyna Wilk - LO
5. Anna Fitał  – ZSA-E
6. Anna Kwiecień – ZSA-E
7. Lucjan Szumierz – ZST
8. Jolanta Zwolska – ZST
9. Robert Serafin – ZST
10. Grażyna Pełka – ZST
11.  Elżbieta Krzysztofińska – BOJS
12.  Bogusława Kosiorowska – BOJS
Wszystkim wyróżnionym serdecz-

nie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 
Podczas uroczystości gościnnie wy-
stąpił Michał Stochel – utalentowa-
ny akordeonista, uczestnik programu 
„Mam talent”. Chłopak niedawno 
wrócił z Włoch, gdzie brał udział 
w Międzynarodowym Konkursie dla 
akordeonistów do lat 15. Konkurował 
z uczestnikami z: Mołdawii, Słowa-

Wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Fot. B. Żarkowska

Zaproszeni goście Podczas obchodów Powiatowego Dnia Nauczyciela gościnnie wystąpił uta-
lentowany akordeonista Michał Stochel  

cji, Czech, Finlandii, Estonii oraz 
Japonii i zajął tam trzecie miejsce. 
Podczas uroczystości zaprezentował 
utwór, który grał we Włoszech oraz 
w programie „Mam talent”. Aktual-
nie Michał jest uczniem Szkoły Mu-
zycznej Ogólnokształcącej II stopnia 
w Przemyślu.

Barbara Żarkowska 
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Dyrektor MiPBP w Kolbuszowej już na emeryturze
Andrzej Jagodziński, po 32 latach, na stanowisku dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, 

przeszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął Paweł Michno. 

Uroczyste pożegnanie odchodzą-
cego szefa Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej miało miejsce 
podczas Sesji Rady Powiatu w Kol-
buszowej (29 września). – Dziękuje-
my za to, co pan zrobił dla powiatu 
kolbuszowskiego w zakresie czytel-
nictwa – zaczął Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś. 
 – Postawił pan bardzo wysoko po-
przeczkę dla swoich następców – 
dodał. Szef Powiatu podkreślił, że 
współpraca z dyrektorem biblioteki 
zawsze układa się bardzo dobrze.  
– Jeszcze raz za wszystko serdecz-
nie panu dziękuję. Życzę przyjemnej 
emerytury, a także realizacji wszyst-
kich marzeń i planów – mówił Sta-
rosta Józef Kardyś. 

ROZWÓJ BIBLIOTEKI 
Odchodzący dyrektor swoją pamię-
cią sięgnął do początków biblioteki 
powiatowej i lat 90-tych. 
- Z perspektywy czasu patrząc po-
wiat kolbuszowski był wtedy je-
dynym powiatem na Podkarpaciu, 
który solidnie wypełniał obowiązek 

prowadzenia biblioteki powiatowej – 
podkreślił pan Andrzej Jagodziński. 
– W rezultacie powstała sieć biblio-
tek w całym powiecie, a także jeden 
program komputerowy, który dzisiaj 
służy wszystkim - dodał. Zazna-
czył, że jest to zasługa wszystkich, 
tj. w szczególności Zarządu Rady 
Powiatu oraz radnych powiatowych, 
którzy nie szczędzili sił i środków, 
by Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna mogła się rozwijać. 

ZASŁUGI I OSIĄGNIĘCIA 
Andrzej Jagodziński na emeryturę 
przeszedł 28 września br. Funkcję 
dyrektora MiPBP w Kolbuszowej 
sprawował przez 32 lata. W trak-
cie swojej kadencji zmodernizował 
wszystkie filie wiejskie biblioteki. 
Ponadto rozbudował obiekt cen-
trali oraz utworzył nowy Oddział 
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej 
w budynku dawnej synagogi. Po-
zyskał także dla biblioteki punkt 
biblioteczno-świetlicowy „Pociąg 
do czytania”, w nowo wyremonto-
wanym Dworcu w Kolbuszowej. 

Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Andrzeja Jagodzińskiego 
nastąpiło podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego  
Doprowadził do podpisania umowy 
między Powiatem Kolbuszowskim 
a Gminą Kolbuszowa, która powoła-
ła do istnienia Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Kolbuszo-
wej. Z jego inicjatywy wprowadzono 
także wspólną kartę biblioteczną dla 
wszystkich bibliotek publicznych 
na terenie powiatu kolbuszowskie-

go. Od wielu lat walczył o prestiż 
i mocną pozycję bibliotek publicz-
nych w całym kraju jako Członek 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. W 2019 roku 
uzyskał tytuł Podkarpackiego Biblio-
tekarza Roku.

Opr. B. Żarkowska 

Fundusze na wsparcie samorządów
W poniedziałek (10 października), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, przedstawiciele samorządów z powiatu kolbu-

szowskiego otrzymali czeki na dodatkowe środki. Fundusze te mają być wsparciem dla gmin i powiatów w obecnej trudnej sytuacji 
gospodarczej. 

Łącznie do budżetów samorzą-
dów z naszego powiatu trafi 
23 407 118 zł. Każda z gmin otrzy-
ma po 2 888 418,57 zł, zaś powiat 
6 076 607,20 zł. Poniedziałkowe 
spotkanie zainicjowane zostało przez 
Posła RP Zbigniewa Chmielowca. 

Dodatkowe wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego ma niwe-
lować skutki niekorzystnych zjawisk 
gospodarczych. Łącznie w tym roku 
do ich budżetów ma trafić 13,7 mld 
zł. Dodatkowe środki mają być bufo-
rem finansowym w okresie wzmożo-
nych turbulencji zewnętrznych zwią-
zanych z koniecznością ponoszenia 
podwyższonych kosztów funkcjo-
nowania.

Samorządy będą mogły wydatko-
wać otrzymane środki w sposób ela-

styczny, przeznaczając je zarówno na 
wydatki bieżące jak i na inwestycje. 
Mogą także przeznaczyć je, a nawet 
jest to wskazane, na zadania z za-

kresu poprawy efektywności energe-
tycznej, rozwoju odnawialnych źró-
deł energii oraz ograniczenia kosztów 

zakupu ciepła i energii ponoszonych 
przez odbiorców.

Opr. B. Żarkowska 
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Kinga Kosiorowska w gronie najlepszych 
maturzystów 

Kinga Kosiorowska – absolwentka Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni i jedna z najlepszych tego-
rocznych maturzystów w kraju, w piątek (23 września), wzięła udział w IX Gali Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”.

Gala zorganizowana została w Łodzi. 
Zaproszono na nią 27 maturzystów 
z całego kraju. W tym zacnym gro-
nie znalazła się Kinga Kosiorowska 
z Porąb Dymarskich, która na uro-
czystość pojechała wraz z rodzicami 
oraz dyrektorem szkoły Zbigniewem 
Bogaczem. Przejazd maturzystki na 
galę ufundowany został przez Powiat 
Kolbuszowski.  

Z CAŁEJ POLSKI 
Podróż rozpoczęła się wczesnym 
rankiem. Po kilkugodzinnej jeździe 
wszyscy bezpiecznie dotarli do celu. 
Na miejscu byli pozostali laureaci 
projektu, którzy do Łodzi przyjechali 
z różnych stron Polski. Z Podkarpa-
cia, oprócz Kingi, obecny był absol-
went II Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika w Mielcu - Jakub 
Koza oraz Katarzyna Steliga – absol-
wentka I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie. 

PREZENTACJE 
I WDZIĘCZNOŚĆ 

Podczas uroczystości, pod adre-

sem, tegorocznych laureatów padło 
mnóstwo pochwał za ich ciężką 
i wytężoną pracę, skutkującą znako-
mitymi rezultatami. Nagrodzeni zaś 
opowiadali o swoich zamiłowaniach 
do czytania książek, nauki języków 
obcych, a także popularyzowania 
wiedzy z różnych przedmiotów. 
Kinga, podczas prezentacji, mówiła 
o swoich zainteresowaniach matema-
tyką i geografią. Podkreśliła, że dużo 
zawdzięcza swojej nauczycielce ma-
tematyki jeszcze z Gimnazjum - pani 
Renacie Para oraz pani Kazimierze 
Gul, również nauczycielce matema-
tyki, z którą zetknęła się w Zespole 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz-
nych w Weryni. - Jesteśmy dumni 
z naszej absolwentki oraz z tego, że 
jako jedyne technikum znaleźliśmy 
się w gronie szkół, których absolwen-
ci uzyskali najlepsze wyniki z egza-
minu maturalnego w Polsce – mówi 
dyrektor ZSAE Zbigniew Bogacz. 

NA SESJI 
Kindze życzymy dalszych sukcesów, 
spełnienia marzeń oraz osiągnięć, 

które z pewnością przełożą się na 
jej przyszłe wyniki w edukacji. Bar-
dzo dobry wynik Kingi nie uszedł 
uwadze Staroście Kolbuszowskie-
mu oraz Przewodniczącemu Rady 
Powiatu, którzy, w dowód jej zasług 
i osiągnięć, zaprosili absolwentkę na 
wrześniową Sesję Rady Powiatu Kol-
buszowskiego. Kinga, goszcząc na 
sesji, odebrała z rąk Starosty Kolbu-

szowskiego Józefa Kardysia, gratula-
cje, upominek oraz kwiaty. Cała sala 
zaś nagrodziła ja gromkimi brawami. 
Aktualnie Kinga jest już studentką 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, na 
kierunku „finanse, bankowość i ubez-
pieczenia”. 

Barbara Żarkowska

Kinga Kosiorowska jest jedną z 27 najlepszych maturzystek w kraju. Fot. 
B. Żarkowska 

Rekrutacja i nauka w liczbach 
Podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej radni wysłuchali informacji o sytuacji w szkołach ponadpodstawo-

wych w roku szkolnym 2022/2023 (na dzień 1 września br.). 

Z przedłożonej informacji wyni-
ka, że w roku szkolnym 2022/2023 
w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Kolbuszowski naukę pobie-
ra 1444 uczniów. Uczą się oni w 55 
oddziałach. Najwięcej uczniów, bo 
876 kształci się w technikum, 428 
w liceum, zaś 140 w szkołach bran-
żowych I stopnia. 
W klasach pierwszych naukę rozpo-
częło natomiast 401 uczniów, w tym: 
142 – w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Bytnara w Kolbuszowej; 78 
– w Zespole Szkół Agrotechniczno-

-Ekonomicznych im. KEN w Weryni 
oraz 181 w Zespole Szkół Technicz-
nych im. Bohaterów Września 1939 
r. w Kolbuszowej. 
Ze statystyk wynika, że na konty-
nuację nauki w szkołach średnich 
prowadzonych przez Powiat Kol-
buszowski najwięcej uczniów zde-
cydowało się z gminy Kolbuszowa 
(190), w dalszej kolejności znajdują 
się gminy: Dzikowiec (55), Cmolas 
(52), Niwiska (45), Majdan Królew-
ski (45) oraz Raniżów (10). 

Opr. B. Żarkowska 

Obrady wrześniowej Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 
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Inwestycje w kolbuszowskim Szpitalu 
Dobiegła końca inwestycja prowadzona przy Szpitalu Powiatowym w  Kolbuszowej. W sumie jej koszt wyniósł 4 188 309 zł. 

Otoczenie Szpitala Powiatowego 
w Kolbuszowej, laboratorium ana-
litycznego oraz Oddziału Nefrologii 
i Dializoterapii zupełnie zmieniło 
swoje oblicze. Nowe chodniki, sze-
rokie parkingi i zmodernizowane 
drogi dojazdowe prowadzące m.in. 
do miejsca, w którym stacjonują ka-
retki pogotowia ratunkowego oraz 
izby przyjęć już służą pacjentom 
oraz wszystkim zmotoryzowanym 
i pieszym. 

PRACE W ETAPACH 
Prace, jakie były prowadzone przy 
kolbuszowskim Szpitalu podzielono 
na dwa etapy. Jeden z nich realizowa-
ny był przy budynku głównym Szpi-
tala, natomiast drugi przy Oddziale 
Nefrologii i Dializoterapii. Trudność 
ich wykonania była tym większa, 
gdyż wszystkie zaplanowane robo-
ty odbywały się przy jednoczesnym 
funkcjonowaniu obydwóch placó-
wek. A tych było całkiem sporo. Przy 
budynku głównym Szpitala przebu-
dowany został cały parking główny, 
chodniki oraz drogi dojazdowe wraz 
z oświetleniem, systemem monitorin-
gu i kanalizacją deszczową. Powstała 
także wiata dla rowerów. Oprócz tego 
zmodernizowana została powierzch-

nia przy laboratorium analitycznym 
oraz budynkach administracyjnych 
Szpitala. Wszystkie te działania mają 
służyć zapewnieniu prawidłowej ob-
sługi komunikacyjnej na terenie lecz-
nicy i wokół niej.     

PRZY „NERCE” 
Z kolei przy Oddziale Nefrologii 
i Dializoterapii odnowiona została 
elewacja na budynku. Oprócz tego 
przebudowano znajdujący się tam 
parking, a także wymieniono ogro-
dzenie przy ul. Kolejowej w Kol-
buszowej. Prace obejmowały także 
przebudowę odcinka kanalizacji 
sanitarnej. Wszystkie zadania re-
alizowane były w ramach projektu 
„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ 
w Kolbuszowej wraz z ogranicze-
niem emisyjności w środowisku oraz 
zapewnieniem dostępu osobom ze 
szczególnymi potrzebami”, koordy-
nowanym przez Powiat Kolbuszow-
ski. Zadanie łącznie kosztowało  4 
188 309,86  (w tym prace przy Szpi-
talu - 3 570 493,38 zł, przy Oddziale 
Dializoterapii - 617 816,48 zł), w tym 
3 500 000 zł stanowiło dofinansowa-
nie z Programu - Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego. 

WYMIANA DACHU 
Jednak to nie wszystko. Podczas wy-
konywania prac remontowych przy 
Oddziale Nefrologii i Dializoterapii 
okazało się, że pilnej interwencji wy-
maga dach znajdujący się na budynku 
Oddziału. W związku z tym Zarząd 
Powiatu Kolbuszowskiego podjął 
decyzję, aby na ten cel przeznaczyć 
dodatkowe środki finansowe i wy-
mienić dach na obiekcie. Kosztowało 
to 130 tys. zł. 

ZAKUP SPRZĘTU 
Milionowa inwestycja, zrealizowa-
na w ostatnich miesiącach w kol-
buszowskim Szpitalu to nie jedyne 
zadania, jakie są tam prowadzone 
i współfinasowane przez Powiat. 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego 
dba również o to, aby szpital dopo-
sażany był w sprzęt medyczny. Na 
ten cel, w tym roku, przeznaczył 430 
tys. zł. Za tę kwotę zakupione zosta-
ły cztery kardiomonitory (117 tys. 
zł); dwa aparaty do hemodializy (75 
tys. zł); zestaw do ćwiczeń biernych 
stawu kolanowego i biodrowego (42 
tys. zł); zasilacz regulowany opasek 

zaciskowych ze statywem UPS (15 
tys. zł) oraz samochód do transportu 
pacjentów (85 tys. zł). Oprócz tego za 
kwotę 29 tys. zł zostanie zakupiony 
sprzęt do rehabilitacji i transportu 
pacjentów do Zakładu Opieki Lecz-
niczej w Kolbuszowej.

PONAD PÓŁ MILIONA 
ZŁOTYCH 

Oprócz zakupów planowane są rów-
nież prace inwestycyjne, na które 
z budżetu Powiatu Kolbuszowskie-
go przeznaczonych zostanie kolej-
ne 570 tys. zł. Dokładniej chodzi tu 
o dostosowanie kanalizacji Zakładu 
Opieki Leczniczej do nowego przy-
łącza. Koszt tego zadania to 145 000 
zł. Planowana jest także moderniza-
cja tlenowni na Oddziale Nefrologii 
i Dializoterapii (55 tys. zł). Na stację 
uzdatniania wody na Oddziale Diali-
zoterapii natomiast trafi 240 000 zł. 
– Mimo trudnej sytuacji związanej 
z podwyżkami, które dotyczą nas 
w niemal każdym aspekcie, stara-
my się jako Samorząd Powiatowy, 
wychodzić naprzeciw i doposażać 
nasz szpital w sprzęt medyczny oraz 
pomagać w niezbędnych remontach 
– zaznacza Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. 

Barbara Żarkowska

Wjazd do laboratorium analitycznego

Oddział Nefrologii i Dializoterapii w Kolbuszowej

Odremontowana droga i parkingu przy laboratorium analitycznym 

Parking przed budynkiem głównym Szpitala Powiatowego. Fot. B. Żarkowska
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„Nie odchodzi się tak naprawdę 
i zupełnie, bo mimo wszystko – 
pozostaje się w czyjejś pamięci”

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy 

dla
Pana

Józefa Kardysia
Starosty Kolbuszowskiego

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

składają

Przewodniczący Rady 
oraz Radni Powiatu Kolbuszowskiego

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest 
za dużo”

Panu
Mieczysławowi Burkowi

Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Kolbuszowej

wyrazy współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach 
po śmierci
MAMY
składają

Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu, 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: 
b.zarkowska@kolbuszowski.pl

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

P O W I A T O W Y

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 
w gronie najlepszych szkół!

Kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara zajęło 7. miejsce pośród wszystkich liceów na Podkarpaciu.

Ranking liceów 2022, opublikowany przez portal 
edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzo-
ny w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych 
z poszczególnych przedmiotów na poziomie 
podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatko-

wym kryterium branym pod uwagę były wyniki 
z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 
wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) 
z lat 2019-2021. Wszystkie dane do rankingu 
pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł ta-

kich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek 
oświatowych. W rankingu udział wzięło 1812 
liceów publicznych oraz niepublicznych. 
Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom gratulu-
jemy wysokiego wyniku i życzymy kolejnych 
osiągnięć!  

Opr. B. Żarkowska 

„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. 
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze 

gościem nie na czas….”

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
dla

Pana
Józefa Kardysia

Starosty Kolbuszowskiego
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ

Łączymy się z Rodziną i Bliskimi 
w bólu i smutku, przekazując słowa otuchy i wsparcia

Członkowie 
Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego

oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 

„Nie umiera ten, kto trwa  
w pamięci żywych” 

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

dla
Pana

Józefa Kardysia 
Starosty Kolbuszowskiego 

z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ 

składa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Kolbuszowej

wraz z pracownikami 
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Jubileusze małżeńskie w Gminie 
Kolbuszowa 

W tym roku 27 par małżeńskich z terenu Gminy Kolbuszowa otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość 
dla Jubilatów obchodzących złote i diamentowe gody odbyła się w dniu 10 października br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. 

Uroczystość poprowadziła Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa 
Gul-Czachor. Odznaczenia państwo-
we przyznane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę parom małżeńskim 
wręczyli Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś, Burmistrz Kolbu-
szowej Jan Zuba oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Wilk. 
Jubilaci otrzymali także pamiątkowe 
dyplomy i kwiaty.
Podczas uroczystości odśpiewano 

tradycyjne 100 lat, nie zabrakło rów-
nież toastu i słodkiego poczęstunku. 
Oprawę muzyczną przygotowała 
Magda Jerzuchowska. 
Wszystkim parom małżeńskim ser-
decznie gratulujemy trwałości związ-
ku i życzymy kolejnych, wspólnych 
lat przeżytych w zdrowiu, miłości 
i wzajemnym szacunku.
50-lecie obchodzili: 
·	 Biesiadeccy	Helena	i	Tadeusz
·	 Blat	Maria	i	Stanisław
·	 Bogacz	Janina	i	Mieczysław

·	 Chmiel	Stanisława	i	Tadeusz
·	 Dziechciarz	Józefa	i	Jan
·	 Furtak	Krystyna	i	Stanisław
·	 Jabłońscy	Julia	i	Jan
·	 Kołodziej	Stanisława	i	Marcin
·	 Komanieccy	Aniela	i	Waldemar
·	 Lipa	Alicja	i	Czesław
·	 Maciąg	Anna	i	Paweł	
·	 Markusiewicz	Krystyna	i	Adam
·	 Olszowy	Krystyna	i	Antoni
·	 Piątek	Teresa	i	Witold
·	 Pruchnik	Maria	i	Adam
·	 Rzeszutek	Genowefa	i	Józef

·	 Skóra	Józefa	i	Antoni
·	 Słomińscy	Elżbieta	i	Wacław
·	 Tęcza	Zofia	i	Franciszek
·	 Twardowscy	Kazimiera	i	Stanisław
·	 Wachniccy	Barbara	i	Juliusz
·	 Wrzask	Wanda	i	Władysław
	 60-lecie	obchodzili:	
·	 Kaczor	Alfreda	i	Bogusław
·	 Kisiel	Julia	i	Władysław
·	 Mędrak	Modesta	i	Jan
·	 Rożek	Helena	i	Jan
·	 Zięba	Czesława	i	Stefan

Informacja o programie „Czyste powietrze”
„Czyste powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania do:
1. wymiany źródeł ciepła (w tym in-
stalacji c.o. i c.w.u.),
2. docieplenie przegród budowla-
nych,
3. wymiana s to larki  okiennej 
i drzwiowej,

4. dostawa i montaż instalacji foto-
woltaicznej.
Program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są właścicielami/
współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wy-
dzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

W przypadku współwłasności wnio-
sek składa tylko jeden ze współwła-
ścicieli za zgodą wszystkich pozosta-
łych współwłaścicieli na realizację 
przedsięwzięcia.
Aktualnie obowiązujący formularz 
wniosku wraz z załącznikami oraz 
instrukcją jego wypełniania dostęp-
ne są na Portalu Beneficjenta: www.

beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub 
w serwisie „gov.pl”: www.czystepo-
wietrze.gov.pl. 

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 34920



Nabór wniosków dla rolników na wymianę 
pokrycia dachowego zawierającego azbest 

na budynkach rolniczych
Od 17 października 2022 r. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa uruchomiła nabór wniosków 
dla rolników na wymianę pokrycia 
dachowego zawierającego azbest na 
budynkach rolniczych. O taką pomoc 
będzie mógł wystąpić rolnik, który 
podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników lub któremu przyzna-
no dopłaty bezpośrednie co najmniej 
w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o pomoc. Rolnik ponadto 
musi być właścicielem lub współ-

właścicielem budynku, na którym bę-
dzie wymieniane pokrycie dachowe, 
i mieć nadany numer identyfikacyjny.
Czas na złożenie odpowiednich 
dokumentów przewidziany jest do 
dnia 15 listopada. Wnioski należy 
składać do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w formie 
elektronicznej poprzez skorzystanie 
z formularza udostępnionego przez 
Agencję na PUE pod adresem https://
epue.arimr.gov.pl/. 

Budowa schroniska dla zwierząt 
w Kolbuszowej Dolnej  

W Kolbuszowej Dolnej w pobliżu oczyszczalni ścieków na terenie ponad 60 arów powstanie schronisko dla zwierząt. W ra-
mach jego budowy wyznaczone zostaną miejsca do spotkań właścicieli czworonogów i ich pupili. Obecnie trwają pracę nad doku-
mentacją techniczną dotyczącą inwestycji. 
Budowa schroniska w Kolbuszowej Dolnej obejmować będzie budowę budyn-
ku administracyjno-weterynaryjnego, budynku gospodarczego oraz boksów 
z wewnętrznymi wybiegami dla bezdomnych psów i wybiegami większymi 
służącymi do ich socjalizacji.
Dodatkowo powstaną place zabaw dla zwierząt dużych i dla zwierząt małych, 
a także wspólny wybieg. Powstały park będzie służył do spędzania czasu 
wolnego właścicieli czworonogów i ich pupili. Na placach zabaw umieszczo-
ne zostaną urządzenia do zabawy, m.in. pierścienie i drążki do przeskoków, 
równoważnia ruchoma, kładki czy słupki. Zamontowane zostaną również 
ławki i kosz na psie odchody.
Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie wiata do składowania 
odpadów komunalnych wraz z boksem do składowania odchodów zwierząt. 
Powstanie także parking na 5 miejsc postojowych oraz wykonane będzie 
ogrodzenie i oświetlenia terenu. 

Paweł Michno 
nowym dyrektorem 

biblioteki
Zarządzeniem z dnia 30 września br. Burmistrz Kolbuszowej 

Jan Zuba powołał Pana Pawła Michno na stanowisko Dyrektora 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. 
Pan Paweł swoje obowiązki objął z dniem 1 października na okres 7 lat, 
zastępując na tym stanowisku wieloletniego dyrektora placówki Andrzeja 
Jagodzińskiego, który przeszedł na emeryturę. 
Nowemu dyrektorowi serdecznie gratulujemy, życzymy satysfakcji z pełnionej 
funkcji oraz realizacji wielu cennych inicjatyw służących lokalnej społeczności.
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Panie Bardan, gdzie jest sztandar?
Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbuszowej jest najstarszą jednostką na terenie powiatu kolbuszowskiego. Jedną z najstarszych na 

Podkarpaciu. Założona została w 1874 roku, w wyniku starań właściciela dóbr Kolbuszowa i Werynia Zdzisława hr. Tyszkiewicza.

Początki kolbuszowskiej straży zostały pięk-
nie utrwalone w prasie galicyjskiej. Szczególnie 
w dwóch gazetach – Przewodniku Pożarniczym 
„Związek” (organie Towarzystw Ochotniczych 
Straży Pożarnych Królestwa Galicyi i Lodome-
ryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem) oraz 
Kuryerze Rzeszowskim. A to dzięki ówczesnemu 
naczelnikowi Aleksandrowi Koblańskiemu. Nie 
oglądając się na ówczesnych redaktorów zawo-
dowych, którzy tu bardzo rzadko zaglądali, sam 
chwytał za pióro i opisywał wszystkie najważniej-
sze wydarzenia z życia jednostki.

Jednym z takich wydarzeń było ufundowanie 
oraz uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru 
w 1880 roku. Był to pierwszy sztandar nie tylko 
w mieście, ale i całym powiecie. Uświetniano nim 
wszystkie większe uroczystości, zarówno strażac-
kie, miejskie, patriotyczne, jak i kościelne. Od-
noszono się do niego z najwyższym szacunkiem. 
Strzeżono przed uszkodzeniem. Przetrwał więc 
pierwszą i drugą wojnę światową. Także niebez-
pieczne dla sztandarów z wizerunkami świętych 
czasy stalinowskie. Według informacji uzyskanych 
od pana Wincentego Szulara – organizatora i kusto-
sza mini muzeum pożarnictwa zorganizowanego 
w latach 70-tych przy komendzie Straży Pożarnych 
w Kolbuszowej – sztandar ów został przekazany 
do miejscowego Muzeum Regionalnego, następnie 
przejęty przez Muzeum Kultury Ludowej. Nie wia-
domo na jakich zasadach. Czy jako depozyt, czy 
dar. Według opowiadań pana Szulara - był to duży 
i piękny sztandar. Oprócz wizerunku Świętego Flo-
riana mieścił też herb miasta Kolbuszowej. Praw-
dziwy, z białym orłem na szczycie tarczy i złotą 
gwiazdą sześcioramienną poniżej rąk. W muzeum 

podzielił los tysięcy zgromadzonych eksponatów. 
Trafił do któregoś z magazynów. Nie był nigdy 
pokazywany, ani nawet opracowany naukowo. Nie 
wiadomo w jakich warunkach był przechowywany. 
Czy nie ulegał powolnemu uszkodzeniu. Nikt się 
nim nie interesował.

Z pewnym zażenowaniem muszę stwierdzić, że 
jestem pierwszą osobą, która wpadła na to żeby 
ten najstarszy w powiecie sztandar odszukać, sfo-
tografować, opisać i pokazać społeczeństwu. Wy-
dawało mi się, że mój cel jest tak oczywisty, jasny 
i pożyteczny społecznie, że mogę liczyć na daleko 
idącą pomoc zarówno dyrektora jak i pracowni-
ków Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
Instytucji utrzymywanej za nie małe pieniądze 
podatników. No tak, wszędzie było by to możliwe, 
ale nie w muzeum kolbuszowskim, zarządzanym 
przez dyrektora Jacka Bardana. Trzy razy starałem 
się o udostępnienie mi tegoż sztandaru. Pierw-
szym razem w 2005 r. gdy zbierałem materiały 
do prawdziwej (nie zafałszowanej) historii herbu 
Kolbuszowej. Zależało mi na sfotografowaniu 
herbu umieszczonego na tym sztandarze. Byłby 
to pierwszy zachowany wizerunek, w kolorze, 
mający duże znaczenie w ukazaniu historii herbu 
miasta. Zaprzeczający rozpowszechnionej przez 
mgr J. Bardana tezie o judeo-masońskiej gwieździe 
Dawida. Niestety, nie pokazano mi tego sztandaru, 
z powodu… różnych wyszukanych problemów 
organizacyjnych. 

Drugim razem starałem się w 2019 r. gdy przy-
gotowywałem artykuł o najciekawszych i najład-
niejszych sztandarach kolbuszowskich. Również 
i tym razem obsługująca mnie pani kierowniczka 
po konsultacji z dyr. Bardanem stwierdziła, tak 

„życzliwie, po koleżeńsku”, że w chwili obec-
nej udostępnienie nie jest możliwe. Oczywiście 
z powodu… braku czasu na jego odszukanie 
w magazynach, specjalnie dla mnie. W celu uzy-
skania jakichkolwiek informacji historycznych 
i technicznych o tym sztandarze odesłała mnie do 
kolbuszowskich strażaków.

Trzeci raz o udostępnienie tego sztandaru zwró-
ciłem się w lutym tego roku. W trakcie pracy nad 
książką pt. Gdy ogień był wrogiem. Ukazującą 
historię OSP w Mazurach na tle straży w powiecie 
kolbuszowskim. Po wcześniejszych doświadcze-
niach, spodziewając się wyszukanych trudności 
zrobiłem to oficjalnie, na piśmie, w którym okre-
śliłem dokładnie, że chodzi mi o sztandar OSP 
w Kolbuszowej z 1880 roku. Najstarszy sztandar 
OSP w powiecie. Wierzyłem naiwnie, że już teraz 
to muszą mi ten sztandar udostępnić. Jednak i tym 
razem dyrektor Bardan znalazł sposoby, żeby to 
uniemożliwić. Nie zaprzeczył, że w zbiorach mu-
zeum nie ma tego sztandaru. Wręcz przeciwnie, 
jest, ale jest niedostępny, zamknięty w oszklonej 
gablocie na ekspozycji w skansenie, w remizie ze 
Słociny. Żeby dodatkowo zniechęcić do udostęp-
nienia go zastrzegł, że będzie to możliwe dopiero 
w miesiącu październiku, a więc trzy miesiące po 
planowanym wydaniu przygotowywanej książki. 
A do tego trzeba będzie zapłacić pracownikom 
muzeum za otwarcie gabloty, w której ów sztandar 
się znajduje (fragmenty pism dotyczące tej sprawy 
na fotografiach obok).

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

Fragment odpowiedzi dyr. J. Bardana informującej gdzie jest eksponowany ów sztandar i że 
sfotografowanie go będzie możliwe dopiero w październiku.

Fotografia obnażająca kłamstwo dyr. J. Bar-
dana. Dowodząca, że na wskazanej wystawie 
nie ma sztandaru z 1880 r. lecz sztandar ZOSP 
Oddziału Powiatowego z lat 50-tych XX w.   
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W swym „zagonieniu” wynikającym z „nawału 
prac” w skansenie, zarówno dyr. Bardan, jak i jego 
zaufana pani kierownik nie zdążyli przewidzieć, 
że mogę sprawdzić czy rzeczywiście interesujący 
mnie sztandar jest tam eksponowany. Po spraw-
dzeniu okazało się, że w remizie ze Słociny ow-
szem jest eksponowany sztandar, ale… Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powia-
towego z lat 50-tych XX w. Dyrektor Bardan mnie 
więc bezczelnie oszukał. W moim odczuciu zrobił 
to świadomie. Wiedział bowiem dokładnie jaki 
sztandar jest tam eksponowany. Przecież nie kto 
inny tylko on sam dobierał eksponaty i osobiście 
tą wystawę przygotowywał w 2002 r. Na jej uro-
czyste otwarcie opracował i wydał za pieniądze 
muzeum okolicznościową broszurkę pt. Remiza 
ze Słociny. Wystawa z dziejów Ochotniczych Straży 
Pożarnych „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 
(Kolbuszowa 2002, A-5, ss. 12). Publikacja J. Bardana wydana z okazji otwar-

cia wystawy w remizie ze Słociny, w 2002 r.

Panie dyrektorze Bardan, zanim pan odejdzie 
na emeryturę proszę w imieniu własnym, redakcji 
gazety Przegląd Kolbuszowski oraz wielu czytel-
ników, w tym strażaków, aby pan jeszcze zdążył 
powiedzieć prawdę, powtarzam prawdę, na kilka 
pytań: 

1. Gdzie jest zabytkowy sztandar kolbuszow-
skiej OSP z 1880 roku?

2. Czy on jeszcze istnieje w zbiorach muzeum, 
którym pan zarządza?

3. Jeśli tak, to w jakim jest stanie zachowania?
4. Dlaczego nie chce pan pokazać go społe-

czeństwu?

Jako podatnicy łożący duże pieniądze na utrzy-
manie pana i pańskich współpracowników mamy 
prawo to wiedzieć. Czekamy na odpowiedź.

Benedykt Popek

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku 
Szkolnego w Kolbuszowej

Indywidualne mistrzostwa lekkoatletyczne oraz rodzinna strefa aktywność- tak wyglądała Wojewódzka Inauguracja Sporto-
wego Roku Szkolnego, która w dniu 28 września br. miała miejsce na stadionie miejskim w Kolbuszowej. 

W oficjalnym rozpoczęciu sportowego roku szkol-
nego wzięli udział Małgorzata Rauch Podkarpacki 
Kurator Oświaty, a zarazem Prezes Podkarpackie-
go Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowe-
go w Rzeszowie, Barbara Pelczar-Białek Dyrektor 
Departamentu Nauki, Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie-
go, Barbara Dudek - Kierownik Oddziału Sportu 
UM WP, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Woj-
ciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski, Dariusz 
Abramuk Sekretarz Generalny Szkolnego Związku 
Sportowego, Grzegorz Romaniuk Prezes Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu-
szowej oraz blisko 500 młodych zawodniczek 

i zawodników z 25 powiatów województwa pod-
karpackiego z nauczycielami, a także sędziowie 
i kibice.
Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego Szkolnego Związku Spor-
towego, powitania przybyłych gości oraz złożenia 
ślubowania przez zawodników, sędziów i nauczy-
cieli. Apel Olimpijski odczytała Anna Wielgosz 
- Olimpijka z Tokio, 2-krotna uczestniczka Mi-
strzostw Świata, 2-krotna uczestniczka Mistrzostw 
Europy i tegoroczna medalista ME w biegu na 
800m. 
Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 
w Kolbuszowej otrzymała od Zarządu Podkarpac-

kiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Spor-
towego Zbiorową Odznakę „Za zasługi w rozwoju 
sportu szkolnego”, którą odebrał Prezes Fundacji 
Grzegorz Romaniuk. 
W części sportowej odbyły się pierwsze w tym roku 
szkolnym Mistrzostwa Województwa SZS w Lek-
kiej Atletyce w ramach Igrzysk Dzieci. Dyplomy, 
medale i statuetki wręczały lekkoatletki: Anna Wiel-
gosz oraz Kolbuszowianka Magdalena Niemczyk. 
Ponadto uczestnicy imprezy mogli skorzystać z licz-
nych atrakcji dla dzieci i dorosłych w strefach rekre-
acji, zabawy, wiedzy i zdrowia, które przygotowano 
w ramach festynu „Rodzinna Strefa Aktywności”.
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OGŁOSZENIE
ZARZĄD  POWIATU W KOLBUSZOWEJ

PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI, ŻE

 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 
wywieszony  został  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej   ul. 11 Listopada 10  na okres 21 dni: Wykaz 
nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego przeznaczonych do oddania   
w  użyczenie  na  rzecz  dotychczasowego Biorącego – Sto-
warzyszenia  Na  Rzecz  Rozwoju Powiatu Kolbuszowskie-
go „NIL”. Wykaz dotyczy części  lokalu  niemieszkalnego nr 2   
w  budynku wielofunkcyjnym  po  dawnych  warsztatach  szkolnych, 
usytuowanym  na  nieruchomości  oznaczonej  jako działka  nr 824/6 
w Kolbuszowej  przy ul. Jana  Pawła II 8 oraz  wyposażenia, które 
zostało  użyczone wraz z  lokalem.   
Ww.   wykaz  został   również   zamieszczony  na   stronie internetowej:
 Strona  BIP -  Powiat  Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszo-
wa.pl.
w  zakładce  - Komunikaty i Ogłoszenia  oraz  na   informacyjnej stronie  
internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Kolbuszowej.  
 Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu  nieruchomości  
można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Li-
stopada 10, pok. 214  tel. 17 7445 732.

Kolbuszowa,  dnia  21 września 2022 r.   
Zarząd  Powiatu w Kolbuszowej          

Starosta 
Kolbuszowski

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 
Kolbuszowa, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Wy-
kaz nieruchomości został zamieszczony również na stronie internetowej 
Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biulety-
nie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (bip.
powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Cmo-
lasie, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok.213, 
tel. (17) 744 57 52.

Panu
Józefowi Kardysiowi

Staroście Kolbuszowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej
składa

Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

Panu
Mieczysławowi Burkowi

Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
składa

Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

Pani
Katarzynie Jezuit

Radcy Prawnemu 
Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia  

z powodu śmierci

BRATA 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu 

Miejskiego 

Panu
Józefowi Kardysiowi

Staroście Kolbuszowskiemu

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia  

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu 

Miejskiego 

Panu
Józefowi Kardysiowi

Staroście Kolbuszowskiemu

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia  

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ 
składają:

Przewodniczący oraz Radni
Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej 

Panu
Mieczysławowi 

Burkowi
Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia  

z powodu śmierci

MAMY 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

PODZIĘKOWANIE
Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 

wsparcie i życzliwość oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Marii Karkut
Rodzinie, Przyjaciołom, Bliskim, Sąsiadom i Znajomym za wszelką pomoc, wsparcie, modlitwę oraz liczne intencje 

mszalne
wyrazy szacunku i wdzięczności oraz podziękowania za okazane dobro 

składają
Córka i Syn z rodzinami 

Monika Zielińska Wicemistrzynią Świata! 
Kolbuszowianka Monika Zielińska z Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate w Warszawie wywalczyła srebrny medal podczas 

Mistrzostw Świata World Karate Organization (Shinkyokushin), które odbyły się w dniach 24-25 września w Kielcach.
Zawodniczka wywalczyła tytuł Wi-
cemistrzyni Świata w kategorii pow. 
60 kg pokonując Japonkę Yuna Mo-
kudai. W finale zmierzyła się z Li-
twinką Brigitą Gustaityte. 

W Wagowych Mistrzostwach Świata 
uczestniczyło 178 zawodników z 40 
państw. Monice w Kielcach mocno 
kibicowali koledzy z Kolbuszow-

skiego Klubu Karate, którego jest 
wychowanką.
Drugi srebrny medal podczas mi-
strzostw wywalczył Maciej Mazur, 
również zawodnik Bielańskiego 

Klubu Kyokushin Karate. To pierw-
sze medale Polaków w historii tych 
zawodów.
Serdecznie gratulujemy! 

fot. Urząd Miasta Kielcefot. Kolbuszowski Klub Karate
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Weryfikacja deklaracji śmieciowych
Burmistrz Kolbuszowej informuje, 
że Gmina Kolbuszowa w ramach 
Programu GovTech Polska, pozy-
skała aplikację wykrywającą niespój-
ności w deklaracjach określających 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Weryfika-
cja złożonych deklaracji odbywa się 
w oparciu o dane pochodzące z gmin-
nych jednostek organizacyjnych tj. 
Publicznych Szkół i Przedszkoli z te-
renu Gminy Kolbuszowa, M-GOPS 
oraz ZGKiM Sp. z o.o w Kolbuszo-
wej, pozyskanych na podstawie art. 
6o ust. 1a ustawy z dnia 13 września 
1996 r.  o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 ze zm.). Analiza dotych-
czas złożonych deklaracji wykaza-
ła nierzetelność podanych danych 
przez właścicieli nieruchomości pod 
względem liczby mieszkańców, któ-
re dotyczą głównie zaniżonej liczby 
osób zamieszkujących na danej nie-
ruchomości.
Przypominamy, że zgodnie z art. 

6m ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany zło-
żyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomo-
ści pierwszego mieszkańca lub po-
wstania na nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
na terenie nieruchomości, właściciel 
jest obowiązany złożyć nową dekla-
rację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana.
W związku z powyższym, Bur-
mistrz Kolbuszowej apeluje do 
mieszkańców Gminy Kolbuszo-
wa, którzy w złożonych deklara-

cjach nie dokonali aktualizacji 
danych dotyczących liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość, 
uwzględniających np. narodzi-
ny dziecka, wprowadzenia się 
nowych osób, powrotu osób za 
granicy, uczniów z internatów 
i studentów z akademików oraz 
osób pracujących w delegacjach, 
powracających do domu, aby 
niezwłocznie złożyli nową de-
klarację. Należy wspomnieć, że 
w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi ujęte powinny być 
osoby faktycznie zamieszkujące 
nieruchomość (również niezamel-
dowane).
Deklarację można złożyć osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo-
wej przy ul. Piekarskiej 15, w godzi-
nach pracy urzędu tj. poniedziałek 
800 − 1600, wtorek − piątek 730-1530, 
wysłać pocztą lub za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług admi-
nistracji publicznej e-PUAP. Wzór 

deklaracji jest dostępny na stronie 
internetowej www.odpady.kolbu-
szowa.pl oraz w załączeniu.
Niedopełnienie tego obowiązku 
skutkować będzie wszczęciem po-
stępowania i wydaniem decyzji 
określającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, uwzględniając okres 
do 5 lat wstecz.
Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2b usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach - Kto wbrew obowiąz-
kowi określonemu w art. 6m ust. 1 
i 2 nie składa deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi podlega karze 
grzywny. Powyższy zapis dotyczy 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
dopełnili obowiązku złożenia pierw-
szej deklaracji oraz nie dopełnili obo-
wiązku złożenia nowej deklaracji ze 
względu na zmianę danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi

Street food w Kolbuszowej
W  dniu 27 września na rynku w Kolbuszowej przygotowane zostało uliczne gotowanie dla lokalnej społeczności. Wydarzenie 

zorganizował Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni w związku z wizytą studyjną szkół partnerskich 
z Chorwacji, Francji i Portugali w ramach projektu „Food Redefined”.  

Przybyłych do naszej gminy gości 
powitali na rynku w Kolbuszowej 
Wojciech Cebula Wicestarosta Kol-
buszowski, Marek Gil Zastępca Bur-
mistrza Kolbuszowej oraz Dyrektor 
ZSA-E w Weryni Zbigniew Bogacz. 
Podczas kulinarnego święta miesz-

kańcy mogli spróbować tradycyjnych 
dań kuchni polskiej, chorwackiej, 
francuskiej i portugalskiej. 
Uczniowie z Chorwacji wraz ze swo-
im nauczycielem przygotowali placki 
chorwackie, uczestnicy z Portugalii 
Bifanę, a goście z Francji wykonali 

wrapy z puree dyniowym i warzy-
wami.
Uczniowie ZSA-E z Weryni wspólnie 
z nauczycielami przygotowali mole-
kularne lody z ciekłym azotem, plac-
ki pszenne z pastą warzywną, pierogi 
ruskie, proziaki i koktajle owocowe. 

Dużym zaskoczeniem była potrawa 
nawiązująca do naszego miasteczka 
nad Nilem, czyli grillowany krokodyl 
z musem śliwkowym.
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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

Wyróżnienie dla ROD „PREFABET” 
Kolbuszowa 

Rodzinny Ogród Działkowy „PREFABET” w Kolbuszowej wyróżniony w Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubileuszu 40-le-
cia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku.

W dniu 24 września br. na uro-
czystości Krajowych Dni Dział-
kowca 2022, które odbyły się  
w Warszawie Krajowy Zarząd PZD 
ogłosił wyniki konkursu krajowego 
dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla 
uczczenia Jubileuszu 40-lecia Pol-
skiego Związku działkowców”. 
Do finału konkursu zostały wytypo-
wane tylko 23 ROD-y z całej Polski, 
które po wewnętrznej weryfikacji 
przez Okręgowe Zarządy PZD zo-
stały wybrane jako wyróżniające się 
stopniem rozwoju, zagospodarowa-
nia, aktywności oraz zarządzania 
przystającymi do współczesnych 
czasów i potrzeb ogrodu zapew-
niającymi działkowcom, a także 
ich rodzinom możliwość aktywne-
go wypoczynku oraz prowadzenia 
upraw ogrodniczych na ich po-
trzeby, a także realnie przyczyniły 

się do promowania ogrodnictwa 
działkowego znaczenia i roli PZD  
w społeczeństwie.
  
W Krajowych Dniach Działkowca 
uczestniczyli przedstawiciele nie-
mal wszystkich ogrodów, które bra-
ły udział w konkursie. Była to więc 
okazja do osobistego, uroczystego 
wręczenia najlepszym ROD w kraju 
pamiątkowych pucharów i tablic, dy-
plomów oraz upominków i wydaw-
nictw przez Prezesa PZD Eugeniusza 
Kondrackiego.

Jako jedyny z okręgu  podkarpac-
kiego w tak zaszczytnym gronie 
znalazł się ROD „PREFABET” 
z Kolbuszowej, który otrzymał tytuł 
„ROD 40-lecia Polskiego Związku 
Działowców” oraz został wyróżnio-
ny spośród wszystkich ogrodów za 

aktywność w kategorii „Promocja 
ROD oraz Związku działowców, 
poprzez organizację wydarzeń ple-
nerowych i integrację z lokalną spo-
łecznością”.

Jak wspomina Prezes ROD „PRE-
FABET” Andrzej Chmielowski, ta-

kie wyróżnienie nie byłoby możliwe 
bez współpracy i zaangażowanie się 
działkowców z naszego ogrodu oraz 
wspólnych projektów realizowanych 
przez Zarząd  ROD „PREFABET” 
i Gminę Kolbuszowa.

ROD „PREFABET” Kolbuszowa  
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KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79

r PIZZA r DANIA OBIADOWE  
r ŚNIADANIA r DESERY r ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING  
ORAZ 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:

 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100 
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77
DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

ul. Nowe Miasto 51 (I piętro)
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

USG 4D, usg sutków, cytologia, 
kolposkopia, ginekologia estetyczna, 

laseroterapia, HIFU

GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

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

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

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

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

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

KOL BU SZOW SKI

przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

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

1

N

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

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

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

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW

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

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

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

Sprzedaż 
hurtowa

Sprzedaż 
detaliczna
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WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

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

ROWERY   SERWIS Dębica
ul. Kopernika 1 
tel. 506 608 455
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HURTOWNIA TECHNICZNA WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

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

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

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

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


