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Kolbuszowskie obchody Święta 
Niepodległości 

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kolbuszowej odbyły się obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości. Uroczyście uczczono pamięć o bohaterach walczących za wolność i suwerenność naszej Ojczyzny. 

ŚPIEWANIE PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH 

Obchody Święta Niepodległości 
rozpoczęły się już w czwartek, 10 
listopada wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych. W Miejskim 
Domu Kultury w Kolbuszowej ze-
brani zaśpiewali polskie piosenki 
razem z Grupą Folklorystyczną Se-
niorów „Ziemia Kolbuszowska”. Na 
początek odśpiewano hymn narodo-
wy, a następnie między innymi takie 
pieśni jak: My pierwsza brygada, 
Białe róże, Szara piechota. Spotkanie 
poprowadziła i na akordeonie akom-
paniowała Izabela Karkut. 

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNE 

W piątek, 11 listopada w  mieście od-
były się główne uroczystości patrio-
tyczne. Rano na osiedlach Kolbuszo-
wej zagrała Orkiestra Dęta Miejskie-
go Domu Kultury. Po godzinie 10.00 

na cmentarzu parafialnym odmówio-
no modlitwę, którą poprowadził ks. 
dziekan Lucjan Szumierz. Złożono 
również biało-czerwone wiązanki 
kwiatów na grobach Powstańców 
Listopadowych, Styczniowych, ks. 
Ludwika Ruczki- Ojca Sybiraków 
i Legionistów. 
Następnie w kościele pw. Wszystkich 
Świętych odprawiona została uroczy-
sta msza święta w intencji poległych 
za Ojczyznę. Po jej zakończeniu ze-
brani w asyście orkiestry, pocztów 
sztandarowych, harcerzy i młodzieży 
przemaszerowali na kolbuszowski 
rynek. Tam złożono wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem poświęconym 
„Żołnierzom i bohaterom walczącym 
i poległym za wolność, niepodległość 
i suwerenność Ojczyzny”.
W uroczystościach wzięli udział: Po-
seł na Sejm RP Zbigniew Chmielo-
wiec, Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Ewa Draus, Radny 

Województwa Podkarpackiego Bog-
dan Romaniuk, Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś i Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Burek 
wraz z radnymi, Burmistrz Kolbu-
szowej Jan Zuba oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Wilk 
i Wiceprzewodniczący Krzysztof 
Wójcicki wraz z radnymi, Franci-
szek Batory Wiceprezes Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” w Rzeszo-
wie, Jan Szadkowski Prezes Zarządu 
Związku Sybiraków w Kolbuszowej, 
przedstawiciele służb mundurowych, 
instytucji, organizacji społecznych 
i politycznych, dyrektorzy szkół, 
harcerze, strzelcy, młodzieżowa 
rada miejska oraz mieszkańcy gminy 
i powiatu kolbuszowskiego. Licznie 
przybyły poczty sztandarowe szkół, 
instytucji oraz ochotniczych straży 
pożarnych. 

WSPÓLNE ODŚPIEWANIE 
HYMNU NARODOWEGO 

Zaraz po głównych uroczystościach 
patriotycznych, w samo południe, na 
kolbuszowskim rynku odśpiewany 
został „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Uczestnikom uroczystości harcerze 
przypięli na piersi biało-czerwone 
kotyliony i wręczyli kartki ze sło-
wami hymnu państwowego. Tym 
samym włączyliśmy się w ogólno-
polską akcję #niepodległadohymnu 
organizowaną przez Biuro Progra-
mu Niepodległa. Część mieszkańców 
przybyła na rynek z biało-czerwony-
mi flagami. 

PATRIOTYCZNY MARSZ 
NORDIC WALKING 

Obchody Święta Niepodległości 
uczczono również na sportowo. Po 
południu ulicami Kolbuszowej prze-
maszerowali ubrani na biało-czer-
wono uczestnicy Patriotycznego 
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Marszu Nordic Walking, któremu 
przewodniczył Zespół Pieśni i Tańca 
Wolanie z Woli Raniżowskiej. Po-
chód wyruszył z parkingu Starostwa 
Powiatowego i zatrzymał się na kol-
buszowskim rynku, gdzie ponownie 
odśpiewany został hymn państwowy. 

Na mecie marszu przy stadionie miej-
skim wystąpiła młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Domatkowie oraz 
ZPiT Wolanie, który zaprezentował, 
m.in. polski taniec narodowy Polone-
za. Na wszystkich uczestników mar-
szu w budynku Fundacji na Rzecz 

Kultury Fizycznej i Sportu czekał tort 
oraz poczęstunek. 
W marszu wzięli udział przedstawi-
ciele samorządu Gminy Kolbuszowa, 
Kolbuszowski Klub Nordic Walking 
oraz zaprzyjaźniony Klub Nordic 
Walking Hucieńskie Włóczy Kije 

z Huty Komorowskiej, mieszkańcy, 
a także organizatorzy marszu- pre-
zes i pracownicy Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kol-
buszowej. 

Akcja 
„Uśmiech 

od 
Mikołaja 
z nieba 
2022”

W Kolbuszowej po raz trzeci organi-
zowana jest akcja „Uśmiech od Mi-
kołaja z nieba” zainicjowana przez 
mieszkanki naszego miasta. 
Za pośrednictwem serwisu interne-
towego zrzutka.pl zbierane są środki 
pieniężne, które zostaną przezna-
czone na ufundowanie świątecznych 
paczek dla dzieci i młodzieży z Kol-
buszowej i okolic. Wymarzone i po-
trzebne podarunki w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia trafią do rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
Organizatorzy informują, że dwie po-
przednie akcje pozwoliły na ufundo-
wanie paczek dla 73 dzieci. W zbiór-
kę zaangażowało się 211 darczyńców 
i udało się zebrać 19 849 zł. W tym 
roku poza przygotowaniem świą-
tecznych podarunków, organizatorzy 
chcieliby przeznaczyć część środ-
ków na diagnostykę logopedyczną, 
psychologiczną czy rehabilitacyjną 
dla dzieci.



Przypomniano kaprala Serafina
W dniu 24 lipca 1938 roku we wsi Dzikowiec odbyła się wielka uroczystość patriotyczna o znaczeniu ogólnopolskim. Odsłonię-

to i poświęcono pomnik żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza kpr. Stanisława Serafina, który poległ w obronie polskiej granicy 
państwowej z Litwą.  

Był to czas napięć w stosunkach 
polsko-litewskich, stąd manifestacja 
patriotyczna zorganizowana w po-
wiecie kolbuszowskim przez władze 
powiatowe i państwowe. Uczestni-
czyli w niej m.in. ówczesny premier 
rządu RP gen. Sławoj Felicjan Skład-
kowski, wojewoda lwowski dr Al-
ferd Biłyk, starosta kolbuszowski Jan 
Scherff, dziekan raniżowski ks. Woj-
ciech Parysz, przedstawiciele władz 
lokalnych wszystkich szczebli, partii 
politycznych, delegacje wojskowe, 
oddziały Związku Strzeleckiego, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
hufce ZHP, dzikowiecka banderia 
na koniach i Straż Grobowa, księża, 
nauczyciele oraz ludność z całego 
powiatu. Tysiące osób. Przybyło też 
wielu dziennikarzy, którzy następ-
nie opisali to wydarzenie w różnych 
gazetach.

Od tamtego czasu minęły 84 lata. 
Zmienił się świat, Polska i granice na 
wschodzie. Odeszły tamte pokolenia. 
Pomnik w formie głazu z tablicą pa-
miątkową jednak pozostał. Znajduje 
się nieopodal kościoła, na górce. Jest 
dobrze widoczny. Zadbany. Przypo-
mina nie tylko o dzikowieckim roda-
ku ale także o niespokojnej granicy 
na wschodzie. Zwłaszcza teraz, w 
kontekście wydarzeń na granicy z 
Białorusią.

Wielkie uznanie i wdzięczność na-
leży się osobom z gminy Dzikowiec, 
które w obecnej sytuacji postanowiły 
przypomnieć ciekawy epizod sprzed 
lat. Historię ogólnopolską powiązać 
z historią naszego regionu. Najwięk-
szy ukłon należy się zapewne panu 
Stanisławowi Kubisiowi, prezesowi 
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej w Spiach oraz 
pani Bogumile Kosiorowskiej dyrek-
tor Samorządowego Centrum Kul-

tury w Dzikowcu. Także 
Urzędowi Gminy Dziko-
wiec na czele z wójtem Jó-
zefem Tęczą. Otóż w dniu 
20 października zorgani-
zowali oni, wspólnymi 
siłami, niezwykle warto-
ściowe spotkanie i konfe-
rencję poświecone postaci 
wspomnianego kpr. KOP 
Stanisława Serafina.

Rozpoczęto od spo-
tkania przy pomniku, w 
którym uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób, w tym 
poczty sztandarowe Stra-
ży Grobowej i Zespołu 
Szkół. Tam odśpiewano 
hymn, wygłoszono krót-
kie przemówienia i zło-
żono wiązanki kwiatów 
przez delegacje Urzędu 
Gminy, Starostwa Powia-
towego i Zespołu Szkół. 
Trębacz odegrał serenadę Niniego 
Rosso „Il Silenzio” (po polsku „Ci-
sza”). Następnie zebrani przeszli do 
niedawno odrestaurowanego dworu 
Błotnickich na konferencję poświe-
coną postaci kpr. Serafina. Prowadził 
ją wymieniony prezes Kubiś.

Pierwszym zasadniczym punktem 
konferencji był pokaz filmu doku-
mentalnego, krótkometrażowego pt. 
„W obronie granicy. Pamięci kaprala 
Stanisława Serafina”. Trzeba przy-
znać, świetnie zrobionego w tym 
roku przez Jerzego Paszkowskiego 
(reżyseria, scenariusz i zdjęcia). 
Wystąpili w nim historyk Wojciech 
Mroczka z Lipnicy, regionalista z 
Dzikowca Tadeusz Korzeniowski 
oraz Danuta Kosiorowska i Krzysztof 
Serafin z rodziną. Po krótkiej prze-
rwie zebrani uczestniczyli w dwóch 
prelekcjach. W pierwszej z nich 

wystąpił pan Andrzej Wesołowski z 
Kolbuszowej. Ceniony kolekcjoner, 
pasjonat historii, właściciel restaura-
cji „Galicja”. Bazując na własnej ko-
lekcji gazet z 1938 r. zaprezentował 
artykuły dotyczące owych tragicz-
nych wydarzeń na granicy, śmierci 
kpr. Serafina i uroczystości w Dzi-
kowcu. Warto było posłuchać, no i 
zobaczyć stare oryginalne gazety. Po 
nim mgr Wojciech Mroczka zapre-
zentował osobę „Stanisława Serafina 
i jego przodków”. Zaimponował dużą 
ilością szczegółowych wiadomości 
genealogicznych odnoszących się 
zarówno do Serafinów, jak i rodów 
z nimi powiązanych. Nie od dziś 
wiadomo, że pan Mroczka uważany 
jest za „żywy słownik biograficzny 
gminy Dzikowiec”.

Ostatnim punktem spotkania było 
zwiedzanie wystawy pt. „W obro-

nie granicy – upamiętnienie kaprala 
Stanisława Serafina”. Na wielu plan-
szach pokazano ciekawe fotografie, 
artykuły prasowe, pamiątki rodzinne 
Serafinów, etc. Opatrzone podpisami. 
Mieszkańcy Dzikowca mieli okazję 
rozpoznawać swych krewnych lub 
znajomych z tamtych lat. Młode, 
sympatyczne panie częstowały kawą 
oraz ciastami, kanapeczkami i innymi 
smakołykami. Nikt stamtąd nie od-
szedł głodny, bo przecież pięknym 
kobietom się nie odmawia.

Organizatorzy z gminy Dzikowiec 
mogą być wzorem dla innych, jak 
pozyskać fundusze zewnętrzne by 
zapromować w sposób profesjonal-
ny historię regionalną, lokalnych 
bohaterów, patriotyzm i kulturę. Jak 
zrealizować ciekawe pomysły. Jeśli 
się chce.

  Benedykt Popek

M. Sochacki i W. Mroczka z panią dyr. B. 
Kosiorowską.

Zwiedzający wystawę rozpoznają osoby na 
zdjęciach.
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A. Wesołowski prezentuje artykuł w jednej z przedwojennych gazet. Uroczystość przy pomniku dzikowieckiego bohatera kpr. St. Serafina.



Informacja dla 
mieszkańców 

Gminy 
Kolbuszowa

DOTYCZĄCA PREFERENCYJNEGO 
ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w ter-
minie do 30 listopada 2022 r. są przyjmowane 
wnioski o preferencyjny zakup węgla dla miesz-
kańców Gminy Kolbuszowa.
Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Kolbuszowej lub elektronicznie. 
Wnioski składane drogą elektroniczną muszą być 
podpisane za pomocą podpisu elektronicznego 
kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu 
osobistego.
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina, że 
wnioski na zapotrzebowanie na węgiel składane 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej sta-
nowiły wstępne rozeznanie zapotrzebowania i nie 
stanowią podstawy do zakupu przez Mieszkańca 
Gminy Kolbuszowa węgla na preferencyjnych 
warunkach.
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba

Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje 
o zakupie paliwa stałego po preferencyjnych ce-
nach dostępne są na stronie internetowej www.bip.
kolbuszowa.pl w zakładce SPRZEDAŻ WĘGLA. 
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Wystawa Zbigniewa 
Kożuchowskiego 

otwarta
W dniu 9 listopada br. oficjalnie otwarta została nowa wy-

stawa w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP 
w Kolbuszowej. W galerii miejskiej zaprezentowane zostały fo-
tografie przedstawiające sceny z życia owadów występujących 
na terenie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Autorem zdjęć jest 
kolbuszowianin Zbigniew Kożuchowski. 
W spotkaniu uczestniczyli rodzina i znajomi fotografa, leśnicy, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy. Prelekcję poświęconą ciekawostkom o wybranych 
gatunkach owadów z okolic Kolbuszowej wygłosił dr inż. Tomasz Olbrycht. 
Wystawa fotograficzna została przygotowana przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszo-
wa. Ekspozycję można zwiedzać do połowy stycznia 2023 r. w godzinach 
otwarcia oddziału biblioteki. 
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10-lecie Grupy Folklorystycznej Seniorów 
„Ziemia Kolbuszowska”

Występy artystyczne, odznaczenia honorowe i promocja płyty- tak jubileusz 10-lecia powstania świętowała Grupa Folklorystycz-
na Seniorów „Ziemia Kolbuszowska”. Uroczystość odbyła się w sobotę, 29 października w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. 

Dzień Seniora nad Nilem
W dniu 19 października br. w budynku przy Bulwarach nad Nilem spotkali się uczestnicy trzech domów seniora z terenu 

Gminy Kolbuszowa: Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej, Domu Dziennej Pomocy św. Brata Alberta w Kolbuszowej 
oraz Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej. Seniorzy wspólnie z kadrą opiekuńczą i zaproszonymi gośćmi świętowali 
swój dzień. 

Spotkanie było okazją do integracji 
osób starszych, serdecznych rozmów 
i wspomnień. Nie zabrakło wystę-
pów artystycznych w wykonaniu 
seniorów, pracowników, a także naj-
młodszego pokolenia mieszkańców 

gminy. Był również poczęstunek 
i zabawa taneczna. 
Podczas uroczystości serdeczne 
życzenia naszym seniorom złożyli 
zaproszeni goście, m.in.: Poseł na 
Sejm Zbigniew Chmielowiec, Sta-
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
ks. Dziekan Jan Pępek, Kierownik 
MGOPS Małgorzata Hariasz, Prze-
wodnicząca Parafialnego Zespołu 
„Caritas” przy kolegiacie Ewa Wój-
cicka, Prezes Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu Grze-

gorz Romaniuk oraz Dyrektor MDK 
w Kolbuszowej Wiesław Sitko . 
My również składamy wszystkim 
seniorom najlepsze życzenia: dużo 
zdrowia, radości, nieustającej energii 
oraz ciepła i serdeczności ze strony 
najbliższych! 

Seniorzy dla zaproszonych gości 
przygotowali występy taneczne i mu-
zyczne oraz zaprezentowali swoją 
płytę pn. „Lasowiacy tradycyjnie 
i biesiadnie” przygotowaną z oka-
zji obchodzonego jubileuszu. Nie 
zabrakło gratulacji i podziękowań, 
a także głośnego „Sto lat”. Na ręce 

Pani Zenony Chodorowskiej- Prze-
wodniczącej Zespołu powędrowały 
kwiaty i pamiątkowe prezenty. 
Ważnym punktem spotkania było 
wręczenie odznaczeń honorowych 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
nadanych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra 

Glińskiego. W imieniu Pana Mini-
stra medale wręczył Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec wspólnie 
z Burmistrzem Kolbuszowej Janem 
Zubą. 
Odznaki otrzymali: Chmielowiec 
Wanda, Chmielowiec Zygmunt, Cho-
dorowska Zenona, Teodozja Hałdaś, 

Maria Kupczyk, Krystyna Mazur-
kiewicz, Kazimierz Wróblewski, Ja-
rosław Mazur, Anna Płaza, Danuta 
Róg, Celina Garbacka, Józef Garbac-
ki i Antoni Marek.
Wydarzenie połączone było z obcho-
dami Dnia Seniora kolbuszowskiego 
oddziału Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. 
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Konsekwentnie pomagamy Ukrainie
Gmina Kolbuszowa regularnie pomaga ogarniętej wojną Ukrainie. Najpotrzebniejsze produkty jadą nie tylko do Starego 

Sambora, który jest miastem partnerskim Kolbuszowej, ale również w inne miejsca skąd płyną prośby o pomoc.

W dniach 20-21 października kolejny 
transport pomocy pojechał tym ra-
zem do Romanowa, gdzie posługuje 
nasz rodak z Kolbuszowej ks. Ry-
szard Dziuba oraz do Buczy, Irpienia, 
a także szpitala w Makarowie koło 
Kijowa. W transporcie znalazły się 
głównie produkty spożywcze oraz 
artykuły higieniczne, materace, piec 
centralnego ogrzewania i agregat 
prądotwórczy.
Bardzo dziękujemy za pomoc Regio-
nalnej Fundacji Rozwoju „Serce”, 
Panu Zbigniewowi Chmielowcowi 
Posłowi na Sejm RP, kolbuszowskim 
przedsiębiorcom, mieszkańcom Kol-
buszowej oraz wszystkim darczyń-
com, którzy przyczynili się do po-
mocy naszym wschodnim sąsiadom.
Dziękujemy również Panu Grze-
gorzowi Romaniukowi Prezesowi 
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej, który koor-

dynuje i przewozi zebrane w Gminie 
Kolbuszowa dary dla Ukrainy.
Podczas wyjazdów szczególnie 
w okolice stolicy Ukrainy można 
na własne oczy zobaczyć zburzone 
budynki oraz pozostałości sprzętu 
wojskowego w miejscach toczących 
się walk.

Natomiast w niedzielę, 23 paździer-
nika do parafii św. Jana Pawła II we 
Lwowie pojechał transport artykułów 
spożywczych, które zostały zebrane 
przy udziale Kolbuszowskiego Klubu 
Nordic Waking oraz biurek- ławek 
szkolnych dla dzieci przekazanych 

przez parafię św. Brata Alberta 
w Kolbuszowej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy 
i przygotowujemy się do kolejnych 
transportów z pomocą dla opanowa-
nej wojną Ukrainy.

Program wsparcia dwujęzyczności 
w podkarpackich przedszkolach

Przedszkolaki wraz z nauczycielami Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej biorą udział w pilotażu programu wsparcia 
dwujęzyczności dzieci. Celem programu jest promocja i wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w przedszkolach publicznych zloka-
lizowanych na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2022/2023.

- Zajęcia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kolbuszowej

Program polega na powszechnym, 
codziennym, równoległym do języka 
ojczystego nauczaniu języka angiel-
skiego. Jest to specjalnie dopasowany 
do poziomu percepcji dzieci świat 
bohaterów, piosenek, filmów ani-
mowanych oraz przygotowanych na 
tej podstawie zabaw językowo-mu-
zyczno-ruchowych, zarówno indy-
widualnych jak i grupowych. Autorką 
koncepcji jest Claire Selby, brytyjska 
lingwistka, która od kilkunastu lat 
tworzy teksty i muzykę do nauki an-
gielskiego dla najmłodszych.
Pilotażowy „Program wsparcia po-
wszechnej dwujęzyczności w pod-
karpackich przedszkolach” jest reali-
zowany przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Podkarpackie-
go.
Programem objęto 25 przedszkoli 
z terenu województwa podkarpac-
kiego, w tym kolbuszowską „Je-
dynkę”. W ramach projektu rodzice 
dzieci otrzymali dostępy do platfor-
my językowej, dzieci książeczki, 
a przedszkole wsparcie merytoryczne 
i metodyczne w formie szkoleń i po-
mocy dydaktycznych m.in. teatrzyk, 
pacynki, dywanik edukacyjny oraz 
maskotki Baby Beetles.



Lucyna Kwaśnik

Razem
Kupimy taki dom

jaki sobie wymarzyłaś.

Wymarzyłam sobie tylko
ciebie i naszą córeczkę.

Mamy tylko siebie.

Jestem szczęśliwa
niczego więcej nie pragnę.

Skoro nie znaleźliśmy
domu z duszą, wybudujemy

nowy, tylko dla nas.

Nie potrzeba nam dużego domu. 
Moje serce jest tak wielkie, że 

pomieści naszą trójkę.

Dajesz mi tyle szczęścia, że aż 
się boję.

Obronię cię przed ciemnością 
 może to tylko zgaszone światło

Wspomnienie o Pani Halinie 
Małaczyńskiej 

W dniu 7 listopada br. zmarła Halina Małaczyńska z domu Skowrońska – „pniok 
kolbuszowski”.

Pani Halina urodziła się 5 lipca 1933 roku w Kol-
buszowej jako jedna z czwórki dzieci profesora 
biologii kolbuszowskiego liceum – Jana Skow-
rońskiego, bratanica dr Kazimierza Skowrońskie-
go (regionalisty), siostra Macieja Skowrońskiego 
(założyciela, wieloletniego dyrektora Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, regionalisty). 
Miała dwie siostry Małgorzatę i Barbarę. 
Całe swoje życie związana była z Kolbuszową, 
przepracowała 34 lata w administracji powiato-
wej, gminnej, a także miejskiej. Pracę zawodową 
rozpoczęła w 1954 roku w Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej piastując szereg różnych 
stanowisk, od referenta po funkcje kierownicze,  
odpowiedzialne za sprawy dotyczące administra-
cji, planowania gospodarczego, oświaty, budże-
tu oraz zasobów ludzkich. Przez wiele lat była 
kierownikiem Wydziału Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych Urzędu Miasta Kolbuszowa i z tego 
stanowiska przeszła na emeryturę w czerwcu 
1988 roku. 
Oprócz pracy zawodowej, którą wykonywała 
z dużym zaangażowaniem, pełniła szereg funkcji 
społecznych. Wielokrotnie uhonorowana me-
dalami i odznaczeniami państwowymi za dzia-
łalność na rzecz lokalnej społeczności. Była 
radosną i otwartą osobą, niezrównaną „duszą 
towarzystwa”, miała wielki talent krasomówczy. 
Była Żoną, Matką, Babcią i Prababcią. 
Cześć jej pamięci.
Medale i odznaczenia: 

· 1972 - Odznaka  „Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego”
· 1974 - Srebrny Krzyż Zasługi
· 1975 - Medal XXX - lecia PRL
· 1976 - Odznaka „Zasłużony Działacz Frontu 
Jedności Narodu”
· 1978 - „Złoty Krzyż Zasługi”

Barbara Bochniarz, Marek Gil
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Ks. Grzegorz ze Lwowa w Kolbuszowej
Ksiądz Grzegorz Draus, którego rodzina pochodzi z Przedborza, a posługujący obecnie w parafii Jana Pawła II we Lwowie 

odwiedził Kolbuszowę. Duszpasterz przybył do naszego miasta 25 października br. w celu zebrania pomocy dla potrzebujących 
w jego parafii.
Potrzeby są duże, w parafii przebywa wielu 
uchodźców wojennych z terenów wschodniej Ukra-
iny, a sytuacja ekonomiczna pogarsza się z każdym 
miesiącem.
Do parafii Jana Pawła II we Lwowie pojechała 
żywność, wyposażenie sal - biurka oraz matera-
ce. Ksiądz proboszcz bardzo dziękuje wszystkim 
darczyńcom.



Wyróżnienie dla Gminy Kolbuszowa
Na zakończenie tegorocznego cyklu zawodów nordic wal-

king Gmina Kolbuszowa otrzymała wyróżnienie od Polskiego 
Zrzeszenia Nordic Walking w kategorii „Najlepsza Impreza 
Roku 2022” za organizację dwudniowych rozgrywek. Pamiąt-
kową tablicę na ręce Burmistrza Kolbuszowej wręczył Prezes 
Zrzeszenia NW Arkadiusz Kozak w obecności Grzegorza Roma-
niuka Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. 
Spotkanie było również okazją do ustalenia zakresu współpracy 
w kolejnym sezonie sportowym.

Przypominamy, że maju br. Kolbuszowa była organizatorem dwudniowej 
imprezy INWA Nordic Walking World Cup 2022, w której wystartowało przez 
2 dni ponad 600 zawodników (ponad 300 dzieci w Mini Nordic Walking na 
dystansie 400 m). Rozgrywki miały miejsce w pięknych okolicznościach 
skansenowskiej przyrody oraz na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej.
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Wyprawka czytelnicza dla przedszkolaka
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wraz z filiami bierze udział w kolejnej edycji projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”. 

Celem akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i co-
dziennego czytania z dzieckiem.
Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki z rodzicem lub opieku-
nem prawnym, jest w wieku przedszkolnym i zapisze się do biblio-
teki otrzyma Wyprawkę Czytelniczą: książkę „Krasnal w Krzywej 
Czapce”, kartę czytelnika oraz broszurę informacyjną dla rodzica 
„Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik, otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu 10 naklejek imienny dyplom.
Nową książkę dostaną też dzieci, które pobrały już wcześniej Wy-
prawkę Czytelniczą, są nadal w wieku projektowym i uzbierały co 
najmniej 10 naklejek. 
Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie „Mała Książka – Wielki Człowiek”. 

Noś odblaski – bądź widoczny na drodze! 
Policjanci przypominają, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, ma obowią-

zek używania elementów odblaskowych. Osobom nie stosującym się do tego przepisu grozi mandat.

Warto pamiętać, że pieszy na dro-
dze nie ma takiej ochrony, jaką ma 
kierujący czy pasażer samochodu. 
Nie chronią go pasy bezpieczeństwa, 
poduszki powietrzne czy kurtyny. 
Dlatego tak ważna staje się jego 
widoczność na drodze. Jak wynika 
z analiz, po zmroku, pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany przez 
kierującego pojazdem z odległości 
około 40 metrów.
Zakładając, że minimalna droga 
zatrzymania samochodu jadącego 
z prędkością 50 km/godz. to około 
30 metrów, a przy prędkości 90 km/

godz. – 90 metrów, kierujący nie ma 
praktycznie czasu na reakcję. Nato-
miast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe staje się wi-
doczna nawet z odległości 150 me-
trów! Kierujący pojazdem zyskuje 
w ten sposób czas na wykonanie do-
wolnego manewru: może zwolnić, 
wyhamować i bezpiecznie ominąć 
pieszego.
Prawidłowo noszone elementy od-
blaskowe powinny być umieszczo-
ne w takim miejscu, by znalazły się 
w polu działania świateł samochodo-
wych i były widoczne dla kierujących 

nadjeżdżających z obu kierunków 
(z tylu i z przodu). Jeśli przypnie-
my element odblaskowy do pleca-
ka (z tyłu sylwetki) to oczywistym 
jest, że nie zostanie on zauważony 
przez kierowców  nadjeżdżających 
z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask 
będzie tylko z przodu, nie dostrzegą 
go kierowcy będący za nami. Bez-
piecznie jest posiadać dwa elementy 
odblaskowe jeden z przodu i drugi 
z tyłu lub stosować takie rodzaje od-
blasków, które widać z obydwu stron 
sylwetki np. opaski odblaskowe.
Ponieważ samochodowe światła 

mijania oświetlają drogę niesyme-
trycznie (więcej światła kierowanego 
jest na prawą stronę drogi), element 
odblaskowy należy umieszczać moż-
liwie nisko sylwetki, wówczas wcze-
śniej pada na niego snop światła.
Jeśli ktoś często korzysta z drogi 
poza obszarem zabudowanym to naj-
lepiej będzie jeśli zdecyduje się no-
sić kamizelkę odblaskową, szelki lub 
opaskę. Do tych elementów  odbla-
skowych coraz bardziej przekonują 
się motocykliści i rowerzyści, którzy 
podobnie jak piesi są niechronionymi 
uczestnikami ruchu.



Pani
Małgorzacie Mokrzyckiej-

Kwaśnik
Skarbnikowi Powiatu 

Kolbuszowskiego

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

SYNA 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

 pracownicy Urzędu Miejskiego

Nowe place zabaw i siłownie plenerowe 
w Gminie Kolbuszowa

W czterech sołectwach Gminy Kolbuszowa zbudowane zostały nowe place zabaw oraz siłownie plenerowe. W Weryni, Przed-
borzu, Kupnie i Porębach Kupieńskich dzieci mogą już korzystać z  urządzeń do zabawy, m.in. zjeżdżalni, huśtawek, wspinaczek, 
karuzeli czy sprężynowców. Natomiast młodzież i dorośli mają do dyspozycji profesjonalne sprzęty do ćwiczeń siłowych. 

Nowe miejsca rekreacji powstały 
w ramach dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Środki pozyska-
ły stowarzyszenia i OSP działające 
w sołectwach. 
WERYNIA
W Weryni w pobliżu boiska szkoły 
podstawowej zbudowano siłownię 
plenerową (prasa ręczna, orbitrek, 
motyl A, wioślarz, drabinka prosta, 
drążek prosty, drążek strażacki, drą-
żek łamany), altanę o wymiarach 4x4 
m z utwardzeniem terenu oraz sto-
łem piknikowym i ławkami, zestaw 
zabawowy, sześciokąt ćwiczebny. 
Wykonano także ogrodzenie terenu, 
zamontowano ławki, kosze na śmieci 
i stojak na rowery.
Koszt zadania: 119 000 zł
Dofinansowanie PROW: 93 278 zł
Beneficjent środków: Stowarzysze-

nie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Werynia
 
PORĘBY KUPIEŃSKIE
W Porębach Kupieńskich w pobliżu 
sceny plenerowe zbudowano siłow-
nię plenerową (wahadło, biegacz, 
twister, orbitrek, narciarz, wioślarz), 
sześciokąt ćwiczebny, zestaw zaba-
wowy, karuzelę tarczową, sprężyno-
wiec, a także ogrodzenie. Pojawiły 
się ławki, kosze na śmieci oraz stojak 
rowerowy.
Koszt zadania: 142 000 zł
Dofinansowanie PROW: 142 000 zł
Beneficjent środków: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Porębach Kupień-
skich
 
PRZEDBÓRZ
W Przedborzu na placu w pobliżu 
OSP zamontowano urządzenia si-

łowni plenerowej (wahadło, biegacz, 
twister, orbitrek, narciarz, wioślarz), 
sześciokąt ćwiczebny, zestaw zaba-
wowy, huśtawkę bocianie gniazdo. 
Wykonano również utwardzenie te-
renu z kostki betonowej oraz jego 
ogrodzenie. Zamontowano też ławki, 
kosze na śmieci i stojak na rowery.

Koszt zadania: 119 104,59 zł
Dofinansowanie PROW: 110 998 zł
Beneficjent środków: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przedborzu
KUPNO
W Kupnie na placu szkolnym za-

montowano urządzenia siłowni ple-
nerowej (wahadło, biegacz, twister, 
orbitrek, narciarz, wioślarz), sześcio-
kąt ćwiczebny, zestaw zabawowy, 
huśtawkę wagową, huśtawkę bocia-
nie gniazdo i huśtawkę podwójną, 
karuzelę tarczowa oraz sprężynowiec 
i sprężynowiec podwójny. Wykonane 
zostało także ogrodzenie i zamonto-
wane ławki, kosze na śmieci i stojak 
na rowery.
Koszt zadania: 116 214 zł
Dofinansowanie PROW: 111 957 zł
Beneficjent środków: Stowarzysze-
nie „Lolek” w Kupnie
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Panu
Mirosławowi 

Kaczmarczykowi
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci
TATY 

składają:
Pracownicy Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Kolbuszowej

Panu
Wiesławowi Sitko

Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

TATY 
składa:

Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

Plac zabaw, siłownia plenerowa i altana w Weryni Plac zabaw i siłownia plenerowa w Przedborzu



Panu
Mirosławowi 

Kaczmarczykowi
Radnemu Rady Miejskiej,
Wieloletniemu Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 2

w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

TATY 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz 

pracownicy Urzędu Miejskiego

Rodzinie
Ś.P

Haliny Małaczyńskiej
Wieloletniej pracownicy

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

składają:
Burmistrz Kolbuszowej 

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu
Wiesławowi Sitko

Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

TATY 
składają:

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
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Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

dla

Pani
MAŁGORZATY MOKRZYCKIEJ-KWAŚNIK

Skarbnika Powiatu Kolbuszowskiego
z powodu śmierci

SYNA
składa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Kolbuszowej wraz z pracownikami

Pani
Grażynie Maziarz

Radnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej
Sołtys Nowej Wsi

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

MAMY 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Panu
Wiesławowi Sitko

Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

TATY 
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu
Mirosławowi Kaczmarczykowi
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci
TATY 
składa:

Redakcja Przeglądu Kolbuszowskiego

Panu
Mirosławowi Kaczmarczykowi

Radnemu Rady Miejskiej,
Wieloletniemu Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 2

w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

TATY 
składają:

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

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

gościem nie na czas…. 

Pani
Małgorzacie Mokrzyckiej-Kwaśnik

Skarbnikowi Powiatu Kolbuszowskiego 
pogrążonej w żałobie po stracie 

SYNA
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia.

W tych trudnych chwilach,  
gdy słowa nie oddają bólu i cierpienia 

pragniemy zapewnić o modlitewnej pamięci 
oraz przekazać najszczersze kondolencje.

Starosta Kolbuszowski, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej



Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 17 października br. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady 
Miejskiej XII kadencji. Dwudziestu jeden młodych radnych zostało wyłonionych na dwuletnią kadencję w wyborach przeprowa-
dzonych w 11 okręgach, obejmujących szkoły podstawowe z terenu Gminy Kolbuszowa.  

Radni podczas I sesji złożyli uroczy-
ste ślubowanie w obecności przed-
stawicieli samorządu gminnego: 
Krzysztofa Matejka Sekretarza Kol-
buszowej oraz Krzysztofa Wójcic-
kiego Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej, a także 
w obecności swoich opiekunów. 
Uczniowie zadeklarowali godnie 
i rzetelnie reprezentować swoich 
kolegów oraz troszczyć się o sprawy 
gminy i młodzieży. 
Nowo wybrani radni zapoznali się 
również ze statutem i zasadami pracy 
MRM oraz dokonali wyboru Prezy-
dium Rady. Przewodniczącym został 
Jakub Selwa, a jego Zastępcami Maja 
Bąk i Izabela Łach. 
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej 
XII kadencji:

• Szkoła Podstawowa nr 2: Alek-
sander Tabisz, Maksymilian Blat, 
Sara Wahhab, Nikodem Dypa

• Szkoła Podstawowa nr 1: Piotr 
Jadach, Jakub Selwa, Emilia Lis, 
Helena Augustyn 

• Szkoła Podstawowa w Kupnie: 
Maja Bąk, Martyna Dziuba, Natalia 
Mędrak

• Szkoła Podstawowa w Widełce: 
Izabela Łach, Roksana Kaczor, Ju-
lia Płoch,

• Szkoła Podstawowa w Zaręb-
kach: Mateusz Micek

• Szkoła Podstawowa w Bukowcu: 
Olivier Preneta

• Szkoła Podstawowa w Domatko-
wie: Stanisław Białek 

• Szkoła Podstawowa w Przedbo-
rzu: Roksana Nędza

• Szkoła Podstawowa w Weryni: 
Arkadiusz Mazur

• Szkoła Specjalna w Kolbuszowej 
Dolnej: Patrycja Skiba 

• Szkoła Podstawowa w Kolbuszo-
wej Górnej: Franciszek Radwański 

Członkom Młodzieżowej Rady Miej-
skiej serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy determinacji, ciekawych 
pomysłów i wielu sukcesów w po-
dejmowanych działaniach.

Budowa sieci kanalizacji w Weryni 
W Weryni zakończono pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonane prace inwestycyjne, które trwały od grudnia 

2020 r., umożliwiły części mieszkańcom sołectwa podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Całość inwestycji obejmowała budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej o długości około 6 km, 
sieci kanalizacji tłocznej o długości 
około 1,4 km, przyłączy kanalizacji 
sanitarnej o długości 0,6 km oraz 
pompowni ścieków z utwardzeniem 
i ogrodzeniem terenu wokół pom-
powni. Realizacja przedsięwzięcia 
pozwoliła na wykonanie przyłączy 
do 85 budynków.
Wartość zadania wyniosła ponad 
2 mln zł, z czego dofinansowanie 
w wysokości 1 313 279 zł pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach operacji „Gospo-
darka wodno-ściekowa” objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

W Weryni trwają już prace przy dru-
gim etapie budowy kanalizacji- część 
1, który zakłada podłączenie około 
210  nieruchomości do sieci. 
Przedsięwzięcie to obejmuje budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości prawie 14 km, przyłączy 
o długości ponad 1,6 km oraz bu-
dowę siedmiu pompowni ścieków. 
Powstała sieć kanalizacji sanitarnej 
zostanie włączona do istniejącej sieci 
zrealizowanej w pierwszym etapie. 
Wartość tych prac wynosi ponad 9,5 
mln zł, a ich zakończenie zaplano-
wane jest na koniec września 2023 r.
Umowa z wykonawcą zadania zo-
stała podpisana 8 kwietnia 2022 r. 
i oprócz wykonania kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Werynia-etap 
II, obejmuje także budowę kanaliza-

cji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej 
- etap IV oraz przebudowę przy ul. 
Ruczki 6. Całość przedsięwzięcia 
jest dofinansowana w wysokości 

10 687 500 zł ze środków Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.  
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Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej 

– etap I
Trwają prace przy rozbudowie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I. Na ukończeniu są 

już roboty związane z budową drugiego ciągu technologicznego, w ramach którego powstają nowe obiekty - reaktor biologiczny, 
osadniki wtórne, kontenerowa stacja zlewna, budynek mikrosita, komora tlenowej stabilizacji osadu oraz stacja pix. Kolejne prace 
będą obejmowały modernizację istniejących reaktorów biologicznych i osadników wtórnych oraz zagospodarowanie terenu oczysz-
czalni. Planowany termin ich zakończenia to sierpień 2023 r. 

Efektem I etapu inwestycji będzie 
zwiększenie przepustowości oczysz-
czalni ścieków z 3600 m3 do 5500 
m3/d oraz wydajności istniejącej 
oczyszczalni ścieków wyrażona 
w RLM z 18060 obecnie do 40 000 
RLM po rozbudowie. 
Rozbudowa oczyszczalni umożliwi 
odprowadzenie i oczyszczenie więk-
szej ilości ścieków z terenu gminy 
Kolbuszowa, pozwoli na bardziej 
wydajną pracę, pozwoli na zapobie-
ganie ewentualnym przestojom 
w pracy oczyszczalni w przypadku 
awarii urządzeń jednego ciągu tech-
nologicznego oraz umożliwi na przy-
łączenie nowych miejscowości do 
sieci kanalizacyjnej i dalszy rozwój 
miasta i gminy Kolbuszowa. 

Wartość zadania pod nazwą „Rozbu-
dowa oraz modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków 
w Kolbuszowej Dolnej – etap I”, 
zgodnie z zawartą umową numer 
226/2021/RIG/P26 z dnia 18 czerw-
ca 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno-Monterskich 
Budownictwa PRIMBUD Sp. z o.o., 
ul. Nowa 303, 37-400 Nisko, na wy-
konanie robót budowalnych wynosi:

• wykonanie dokumentacji tech-
nicznej: 1 349 227,28 zł

• wykonanie robót budowlanych: 
20 721 818,18 zł                                                         

• Razem: 22 071 045,46 zł w tym:
• dotacja z Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych: 
10 000 000,00 zł

• środki budżetu państwa – rezerwa 
celowa: 2 273 471,49 zł 

• budżet Gminy Kolbuszowa: 
9 797 573,97 zł 

Bez wody nie ma życia
Kolejny etap projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ tym razem odbył się w Szkole Podstawowej w Kupnie. 

W projekcie wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Włoch, Rumuni, Bułgarii oraz liczna i zaangażowana grupa ze naszej szkoły.

Cele projektu: poszerzenie wiedzy i  
świadomości na temat: „Bez wody 
nie ma życia” zostały osiągnięte po-
przez liczne działania w dziedzinie 
matematyki, geografii i fizyki.
Na podstawie utworzonej i prze-
prowadzonej ankiety, rozesłanej do 
uczestników otrzymano informacje 
na temat codziennego korzystania 
z wody. Uczniowie wykonali wy-
kresy ilustrujące otrzymane wyniki, 
wysunęli wnioski. Podczas  warsz-
tatów z  geografii zostali zapozna-
ni z zasobami wody w przyrodzie, 
wykonali grupową pracę ilustrującą 
zasoby tego bezcennego surowca, 
a następnie na pokazie z dziedziny 
fizyki nauczyli się sposobów oczysz-
czania i filtrowania zanieczyszczonej 
wody domowymi sposobami.
Uczniowie mieli również możliwość 

obejrzenia oczyszczalni ścieków 
w Głogowie Małopolskim, gdzie 
obserwowali procesy oczyszczania 
ścieku surowego do czystej wody, 
miejsce to wzbudziło u części duże 
zainteresowania, dla części naszej 
międzynarodowej grupy było to 
doświadczenie zupełnie nowe, pod-
czas którego uświadomili sobie, że 
każdorazowe skorzystanie z kranu 
w kuchni, toalety czy prysznica po-
woduje przypłynięcie kolejnej dawki 
ścieków właśnie do takiego miejsca 
czyli oczyszczalni ścieków.
Dla międzynarodowej grupy Era-
smus + została zorganizowana wy-
cieczka edukacyjna do Krakowa 
i Bochni, gdzie zapoznali się z na-
miastką naszej historii, postawili sto-
pę na nabrzeżu Wisły oraz wysłuchali 
wiadomości na temat powstania soli.

Uczestnicy projektu obejrzeli też 
Sandomierz – piękne miasto nad 
Wisłą, z okien autokaru podziwiali 
Jezioro Tarnobrzeskie. Mieli moż-
liwość pospacerować po naszym 
mieście wojewódzkim – Rzeszowie.
Bardzo ważną częścią projektu Era-
smus + są spotkania integracyjne – 

których nie zabrakło również podczas 
wizyty w naszym kraju. Uczyliśmy 
się z wielką chęcią tańców naszych 
narodów, wspólna zabawa przy mu-
zyce z wszystkich naszych krajów 
sprawiła wszystkim dużo radości.

Ewa Tyburczy Zagroba

fot. Szkoła Podstawowa w Kupnie 
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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.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

 ■ 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.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 ■ 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.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

 ■ 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.

Z up. BURMISTRZA
 Marek Gil

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 ■ 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 UMIGBudowa obwodnicy 
w ciągu drogi 

krajowej DK9- raport 
z akcji informacyjnej

Promost Consulting działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje, że w wyniku przeprowa-
dzonej akcji Informacyjnej tj. spotkania informacyjnego w dniu 12.07.2022 r. 
oraz otrzymanej korespondencji od społeczeństwa, a także zainteresowanych 
instytucji oraz jednostek samorządowych, sporządzony został Raport z Akcji 
Informacyjnej, który jest dostępny do wglądu:
· online na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow 
· w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. 
Obrońców Pokoju 21, pok. nr 26.

Komputery z programu 
„Granty PPGR”

W związku z realizacją w Gminie Kolbuszowa programu „Granty PPGR - 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w dniach  
18-21  października br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się 
przekazanie laptopów. Do 27 uczniów trafił sprzęt komputerowy o wartości 
prawie 60  tysięcy złotych.
Młodzież, która otrzymała laptopy musi pozostać właścicielami sprzętu 
przez dwa lata i wykorzystywać je do celów związanych z nauką. Prze-
kazany sprzęt komputerowy pozwoli uczniom z naszej gminy na dogodną 
realizację obowiązku szkolnego. Wyeliminowane zostaną również ograni-
czenia w dostępie do cyfrowej edukacji.
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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
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Niech żyje wolna Polska!
„Jeszcze Polska nie zginęła…” – słowa hymnu narodowego rozbrzmiewały w piątek (11 listopada) z kolbuszowskiego rynku. 

Wyśpiewali je uczestnicy, biorący udział w obchodach 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęła się od wspól-
nej modlitwy i złożenia kwiatów na 
mogiłach poległych w obronie Oj-
czyzny. Poprowadził ją ks. Lucjan 
Szumierz. Następnie w uroczystym 
pochodzie przemaszerowano do ko-
legiaty, gdzie odprawiona została 
Msza Św. w intencji Ojczyny, miesz-
kańców powiatu kolbuszowskiego 
oraz pokoju. W wygłoszonej homilii 
usłyszeć można było słowa określa-
jące Ojczyznę jako Matkę, której 
należy się szacunek i miłość. 

Ostatnim punktem piątkowych ob-
chodów było złożenie symbolicznych 
wiązanek kwiatów przed pomnikiem 
poświęconym żołnierzom i bohate-
rom walczącym i poległym za wol-
ność, niepodległość i suwerenność 
Ojczyzny. Uroczystość zakończyło 
wspólne odśpiewanie hymnu naro-
dowego. 

We wspólnym świętowaniu uczestni-
czyli: Poseł RP Zbigniew Chmielo-
wiec, Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego Ewa Draus, Radny 
Województwa Podkarpackiego Bog-
dan Romaniuk, Starosta Kolbuszow-
ski Józef Kardyś, Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Burek 
wraz z radnymi, Burmistrz Gminy 
Kolbuszowa Jan Zuba, Franciszek 
Batory – Wiceprezes Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” w Rzeszo-
wie, Jan Szadkowski - Prezes Zarzą-
du Związku Sybiraków w Kolbuszo-
wej, dyrektorzy szkół oraz instytucji, 
harcerze, strzelcy oraz mieszkańcy 

powiatu kolbuszowskiego. Licznie 
przybyły poczty sztandarowe szkół, 
instytucji oraz ochotniczych straży 
pożarnych. O oprawę muzyczną 
zadbała Orkiestra Dęta Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej.  
Dziękujemy wszystkim za liczny 
i aktywny udział w obchodach, upa-
miętniających 104. rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
Niech żyje niepodległa Polska!

Barbara Żarkowska 

Uroczystości na kolbuszowskim rynkuZłożenie kwiatów na mogiłach poległych za Ojczyznę

Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców powiatu Wspólna modlitwa na cmentarzu. Fot. B. Żarkowska 



KOMUNIKAT 
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU 

BUDOWLANEGOW KOLBUSZOWEJ
Z DNIA 21.11.2022 ROKU

W nawiązaniu do załączonego poniżej Komunikatu Główne-
go Inspektor Nadzoru Budowlanego informuję, że  organ nad-
zoru budowlanego w Kolbuszowej będzie przeprowadzał kontrole  
w zakresie wynikającym z komunikatu, również w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Teresa Skrzynecka-Skowron
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego do właścicieli, zarządców i 

użytkowników obiektów budowlanych w związku 
z sezonem jesienno-zimowym

SZANOWNI PAŃSTWO,
brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji ko-
minowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów 
wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla 
(czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z roz-
poczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach 
i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanego 
obiektu budowlanegoco najmniej jednej w roku kontroli okresowej polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych: dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (zgodnie z art. 
62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych 
powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz 

grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiada-
jące kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz 
kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymu-
szony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności.
Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posia-
dające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również 
osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub 
użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakre-
sie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani 
w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone 
uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności 
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek 
usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów - Dz. U poz. 719 z późn. zm.).

Dorota Cabańska
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:
• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 
93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane),
• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym 
stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie 
zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Warszawa, wrzesień 2022 r.
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Święto Ratownictwa w Podkarpackiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Święto Ratownictwa Medycznego było znakomitą okazją do przypomnienia, jak ważna jest rola pogotowia ratunkowego w ży-
ciu społeczności i jak wysoka jakość usług medycznych wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto była to sposob-
ność do wyróżnienia Przyjaciół Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. W gronie tym znalazł się m.in. Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś. 

Przypomnijmy. Od 01.03.2021 r. kol-
buszowski Zespół Ratownictwa Me-
dycznego stał się częścią Podkarpac-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu. Wtedy to Narodowy Fun-
dusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs 
ofert na realizację zadań w zakresie 
ratownictwa medycznego na terenie 
województwa podkarpackiego. Pod-
karpacka Stacja Pogotowia Ratun-
kowego w Mielcu stała się jednym 
z wojewódzkich koordynatorów 
działań ratowniczych. W prakty-
ce zespoły podlegające pogotowiu 
w Mielcu, pracują dziś na terenie 
powiatów: mieleckiego, kolbuszow-
skiego, dębickiego, tarnobrzeskiego 
z Nową Dębą i Gorzycami oraz stalo-
wowolskiego z Zaklikowem, obsłu-
gując teren północno-zachodniej czę-
ści województwa podkarpackiego. 

ZESPOŁY 
W KOLBUSZOWEJ 

W Kolbuszowej, przy Szpitalu Po-

wiatowym, stacjonują dwa zespoły 
wyjazdowe ratownictwa medycznego 
oraz zespół transportu sanitarnego. 
Zespoły Ratownictwa Medycznego 
swoim działaniem zabezpieczają cały 
powiat kolbuszowski. Ich działania 
i wysiłki sukcesywnie wspierane są 
przez Samorząd Powiatu Kolbuszow-
skiego. Starania te docenione zostały 
przez kierownictwo Podkarpackiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu, które to podczas uroczy-
stości Święta Ratownictwa Medycz-
nego - za wspieranie Podkarpackiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego - 
przyznali tytuł „Przyjaciela PSPR 
Mielec”. Otrzymali je: 
- Krystyna Skowrońska, Poseł na Sejm RP
- Fryderyk Kapinos, Poseł na Sejm RP
- Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki 
- Władysław Ortyl, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego 
- Józef Kardyś, Starosta Powiatu Kol-
buszowskiego

- Jerzy Sudoł, Starosta Powiatu Tar-
nobrzeskiego 
- Piotr Chęciek, Starosta Powiatu 
Dębickiego
- Janusz Zarzeczny, Starosta Powiatu 
Stalowolskiego 
- Stanisław Lonczak, Starosta Powia-
tu Mieleckiego 
- Andrzej Bryła, Wicestarosta Powia-
tu Mieleckiego
- Jacek Wiśniewski, Prezydent Mia-
sta Mielca 
- Dariusz Bożek, Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 
- Mł. bryg. Łukasz Kapinos, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Staży 
Pożarnej 
- Podinsp. Tomasz Grazda, Komen-
dant Powiatowy Policji w Mielcu
- Arkadiusz Misiak, Komendant Stra-
ży Miejskiej w Mielcu
- Andrzej Kwiatkowski, Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Rzeszowie 
- Rafał Kijanka, Dyrektor Wojewódz-

kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Przemyślu 
- Joanna Bukowczyk, Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego w Krośnie 
- Beata Pieszczoch, Dyrektor Biesz-
czadzkiego Pogotowia Ratunkowego 
w Sanoku 
- Ryszard Kusek, Dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Mielcu
 Ponadto wręczane były nagrody za 
długoletnią wzorową, pełną profe-
sjonalizmu i zaangażowania pracę 
w mieleckim pogotowiu ratunko-
wym oraz odznaczenia „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”. Wyróżnienia 
odebrali także nasi kolbuszowscy ra-
townicy medyczni, brązowi medali-
ści XIX Mistrzostw Polski w Ratow-
nictwie Medycznym w Katowicach: 
Damian Marut – kierownik zespołu, 
Wojtek Machowski oraz Bartłomiej 
Śliwa. 

Opr. Barbara Żarkowska 
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Najlepsi z najlepszych
Dwadzieścioro jeden stypendystów otrzymało stypendium Powiatu Kolbuszowskiego. Uroczyste wręczenie nagród miało miej-

sce podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (27 października). 

Stypendia otrzymali uczniowi Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r., Liceum Ogól-
nokształcącego im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych im. 
KEN w Weryni. 
Serdeczne gratulacje i życzenia zdol-
nej młodzieży przekazał podczas po-
siedzenia Starosta Kolbuszowski Jó-
zef Kardyś. W gronie wyróżnionych:
1) Szymon Zieliński - uczeń klasy III 
Technikum w ZSA-E w Weryni,
2) Klaudia Julia Sitarz - uczennica 
klasy III Technikum w ZSA-E w We-
ryni,
3) Agata Wiktoria Snopek - uczen-
nica klasy IV Technikum w ZSA-E 
w Weryni,
4) Patrycja Ozga - uczennica klasy IV 
Technikum w ZSA-E w Weryni,
5) Martyna Anna Jagodzińska - 
uczennica klasy III Technikum 
w ZSA-E w Weryni,
6) Mateusz Bańka - uczeń klasy IVD 
LO w Kolbuszowej,
7) Kinga Stolarz - uczennica klasy 
IVAP LO w Kolbuszowej,

8) Weronika Mokrzycka - uczennica 
klasy IID LO w Kolbuszowej,
9) Martyna Płaza - uczennica klasy 
IVAP LO w Kolbuszowej,
10) Wojciech Peret - uczeń klasy IIIA 
LO w Kolbuszowej,
11) Zuzanna Wygoda - uczennica kla-
sy IVAP LO w Kolbuszowej,
12) Wioletta Białek - uczennica klasy 
IVDP Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
13) Jakub Guźda - uczeń klasy IIIB 
Technikum w ZST w Kolbuszowej,
14) Kinga Jagoda - uczennica klasy 
IVDP Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
15) Maciej Jagodziński - uczeń klasy 
IVAP Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
16) Katarzyna Jamróz - uczenni-
ca klasy IVDG Technikum w ZST 
w Kolbuszowej,
17) Martyna Kosek - uczennica klasy 
IVDP Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
18) Mateusz Krupa - uczeń klasy 
IVBG Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
19) Patrycja Maciąg - uczennica kla-

sy IVEG Technikum w ZST w Kol-
buszowej,
20) Patrycja Rębisz - uczennica klasy 
IVEG Technikum w ZST w Kolbu-
szowej,
21) Aleksandra Zagroba - uczennica 
klasy IIIE Technikum w ZST w Kol-
buszowej.
Stypendium Powiatu Kolbuszow-
skiego w roku szkolnym 2022/2023 
wynosi 2 000 zł dla każdego ucznia. 

Będzie ono wypłacane w dwóch ra-
tach:
1) I rata w wysokości 1 000 zł (płatna 
w terminie do 15 grudnia 2022 r.),
2) II rata w wysokości 1 000 zł (płat-
na w terminie do 15 maja 2023 r.). 
Wszystkim nagrodzonym gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 

Barbara Żarkowska 

Trwa modernizacja szkół ponadpodstawowych
Trwają intensywne prace przy modernizacji Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Liceum Ogólnokształ-

cącego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Remonty realizowane są ramach Programu Polski Ład. 

Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska 

Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

W sumie prace mają kosztować 7 195 
500 zł. Inwestycja ta prowadzona jest 
w ramach funduszy pozyskanych 
z Programu POLSKI ŁAD. Z tego 
źródła Samorząd Powiatu Kolbu-
szowskiego otrzymał 6 412 500 zł. 
Brakująca kwota pochodzi ze środ-
ków własnych Powiatu.

CO ZOSTANIE WYKONANE? 
W Liceum Ogólnokształcącym 
w Kolbuszowej planuje się wykona-
nie: parkingów wraz z jezdnią ma-
newrową, odwodnieniem, oświetle-
niem i monitoringiem, a także remont 
istniejącego chodnika, zlokalizowa-
nego bezpośrednio przy hali sporto-
wej, wymianę ogrodzenia, budowę 
brakującego odcinka chodnika oraz 
wykonanie dwóch instalacji fotowol-
taicznych na budynku strzelnicy.
- modernizację sali gimnastycznej, 
w której wymieniona zostanie cała 
witryna okienna. Zamontowane zo-
staną także nowe drzwi prowadzące 
do pomieszczenia oraz wymieniona 

instalacja wentylacyjna, centralnego 
ogrzewania oraz elektryczna. Po za-
kończeniu tych prac planowane są 
roboty naprawcze tj. szpachlowanie 
i malowanie ścian. Z kolei w czę-
ści socjalnej, obejmującej szatnie, 
sanitariaty oraz pomieszczenia dy-
daktyczne prowadzone będą prace 
polegające na wymianie: instalacji 
centralnego ogrzewania i wentyla-
cji, oświetlenia na energooszczędne, 
instalacji wod.-kan. oraz elektrycz-
nej. Na koniec zaplanowano roboty 
naprawcze tj. szpachlowanie i malo-
wanie ścian.

PRACE W SZKOŁACH 
Z kolei w Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Kolbuszowej planowa-
na jest przebudowa ogrodzenia oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznych. 
W Zespole Szkół Agrotechniczno-
-Ekonomicznych w Weryni natomiast 
wykonana zostanie przebudowa ist-
niejącego chodnika wraz z alejka-
mi oraz odwodnienie. Ponadto po-

wstanie nowa instalacja oświetlenia 
parkowego oraz instalacja fotowol-
taiczna. Zadanie obejmie również 
budowę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych do budynku szkoły wraz 
z przebudową wejścia i pomieszczeń 
przyległych, w tym remont łazienki 
dla osób niepełnosprawnych, a tak-
że wymianę istniejącego ogrodze-
nia. Prace remontowe prowadzone 

będę również w sali gimnastycznej, 
zapleczu sportowym oraz pomiesz-
czeniach sportowych w piwnicy 
(szatnie siłownie, sale ćwiczeń, 
sanitariaty itp.). Z kolei w Zespole 
Szkół Technicznych w Kolbuszowej 
prowadzone będą prace polegające 
na przebudowie utwardzenia placu 
oraz wymianie ogrodzenia. 

Barbara Żarkowska



Film o kapralu Stanisławie Serafinie
Materiał powstał w ramach projektu pn. „W obronie granicy - upamiętnienie kaprala Stanisława Serafina”.

Sukcesy licealistki 
z Kolbuszowej 

Julia Stan – to uczennica klasy 1 „d” Liceum Ogólno-
kształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Dziewczyna 
obdarzona jest wielkim talentem. Trenuje akrobatykę sporto-
wą, widowiskową dyscyplinę polegającą na łączeniu ciekawych 
kombinacji skoków i figur, rozwijającą m.in. gibkość, zwinność, 
koordynację czy ruchomość w stawach.
Najważniejsze osiągnięcia Julii z 2022 roku:
kategoria 12-18 lat:
- Mistrzostwa Polski Juniorów - II miejsce
- Międzynarodowy turniej im. Henryka Chmielewskiego w Świdnicy - 
I miejsce
- Międzynarodowy turniej Wars&Sawa - V miejsce
- Międzynarodowy turniej pod Wawelem - IV miejsce
- Acro Cup Budapest (międzynarodowy turniej) - V miejsce
- Mistrzostwa Łańcuta - II miejsce

W tym roku przed akrobatką ostatnie zawody, czyli Grand Prix w Łańcucie.
Gratulujemy Julii i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów sporto-
wych!

Jest to krótkometrażowy film do-
kumentalny opisujący postać Sta-
nisława Serafina z Dzikowca oraz 
wydarzenia z marca 1938 roku. 
Stanisław Serafin (1914-1938) 
– żołnierz Korpusu Ochrony Po-
granicza. Urodził się w rodzinie 
chłopskiej Józefa i Wiktorii. Pełnił 
służbę w batalionie KOP „Orany”, 
w kompanii majora Jana Ewangeli-
sty Klemensa Zgrzebnickiego.

Nocą z 10 na 11 marca 1938 r. strzelec 
Serafin patrolował granicę polsko-li-
tewską w pobliżu wsi Wiersze-Radów-
ka. Gdy dostrzegł dwóch ludzi próbu-
jących przekroczyć granicę, ruszył za 
nimi w pościg i przypadkowo wbiegł 
na terytorium litewskie. Tam strzelił do 
litewskiego policjanta Justasa Lukoše-
viciusa, który w odpowiedzi ranił Se-
rafina. Serafin został opatrzony przez 
Litwinów, ale wykrwawił się zanim 

o godzinie 9 rano dotarł na miejsce 
litewski lekarz, ponieważ Litwini nie 
zgodzili się na wejście na ich teryto-
rium lekarza z Polski. Pochowany 
został we wsi Marcinkańce w ówcze-
snym powiecie grodzieńskim. 
Jego śmierć stała się dla polskiego 
rządu pretekstem do postawienia Li-
twie ultimatum z 17 marca, w którym 
zażądano ustanowienia stosunków 
dyplomatycznych.  24 lipca premier 

Felicjan Sławoj Składkowski od-
znaczył matkę Stanisława Serafina 
w jego rodzinnej wsi, Dzikowcu. 
i Obelisk upamiętniający postać Sta-
nisława Serafina znajduje się w Dzi-
kowcu na placu obok kościoła. Został 
odsłonięty w lipcu 1938 roku. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu!
Link do filmu:  można znaleźć na 
stronie Powiatu Kolbuszowskiego, 
w "Aktualnościach". 
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Pracownia 
elektryczna w ZST 

doposażona 
W pracowni elektrycznej Zespołu Szkół Technicznych 

w Kolbuszowej pojawił się nowy sprzęt dydaktyczny. Jego za-
kup możliwy był dzięki dofinansowaniu, jaki otrzymała szkoła 
z Fundacji PGE. 
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej otrzymał dofinansowanie z Fun-
dacji PGE w Warszawie na doposażenie pracowni elektrycznej dla zawodu 
technik elektryk w ramach projektu „Przez praktykę do doskonałości”. 
Za otrzymane fundusze do pracowni zakupione zostało stanowisko dydaktycz-
ne do realizacji ćwiczeń z zastosowaniem silnika krokowego i sterownika PLC 
wraz z oprogramowaniem. Ze stanowiska korzystać będą uczniowie kierunku 
technik elektryk, dzięki czemu nabędą umiejętności z zakresu programowania 
sterowników PLC, a także poznają właściwości silników krokowych przez 
rozwiązywanie praktycznych problemów inżynierskich.

Opr. B. Żarkowska 

Nowoczesny sprzęt w pracowni elektrycznej w ZST w Kolbuszowej
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Naród ukraiński dziękuje za otrzymaną pomoc
Przedstawiciele Rejonu Romanowskiego w Ukrainie gościli podczas Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Ich wizyta była po-

dziękowaniem dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego, zaangażowanych w pomoc narodowi ukraińskiemu. 

Czteroosobowa delegacja z Ukrainy 
przybyła do Powiatu Kolbuszowskie-
go, aby podziękować za pomoc pły-
nącą z naszego regionu do Romanowa 
na Ukrainie. W imieniu ukraińskiej 
delegacji głos, podczas Sesji, zabrał 
Aleksander Kondratiuk, który swoją 
pamięcią wrócił do tragicznych wy-
darzeń, mających swój początek 24 
lutego br., kiedy to wojska rosyjskie 
rozpoczęły agresję na Ukrainę. Alek-
sander Kondratiuk podkreślił, że już 
dzień po wybuchu wojny, w Roma-
nowie, było dwa razy więcej osób niż 
zwykle. – Docierali do nas uchodźcy 
z Donbasu, Chersonia, Charkowa, 
Odessy – wymieniał. Sytuacja była 
bardzo trudna. Zamknięte były skle-
py i apteki. Brakowało lekarstw. Jak 
podkreślał Aleksander Kondratiuk 
transport z Polski był bardzo pomoc-
ny w pierwszych, trudnych dniach 
wojny obywatelom Ukrainy. – Czu-
liśmy ogromne wsparcie ze strony 
Powiatu Kolbuszowskiego i to było 
dla nas bardzo ważne – zaznaczał 
Kondratiuk.  

PODZIĘKOWANIE ZA 
POMOC I WSPARCIE 

W dowód wdzięczności za działal-
ność pomocową na rzecz Ukrainy 
Żytomierska Wojskowa Rada posta-
nowiła przyznać Staroście Kolbu-
szowskiemu Józefowi Kardysiowi 
specjalne ukraińskie odznaczenie 
„Honor i Chwała”. Do tej pory od-
znaczenie to otrzymało 185 osób, 
a Józef Kardyś jest trzecim obcokra-

jowcem, któremu zostało przyznane. 
– Dziękuję za to wyróżnienie. Należy 
się ono wszystkim darczyńcom oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w pomoc Ukrainie – zaznaczał Sta-
rosta Kolbuszowski. Jednocześnie 
podkreślił, że w organizację pomo-
cy dla zaprzyjaźnionego z naszym 
Powiatem Rejonu Romanowskiego 
zaangażowanych było wielu pra-
cowników Starostwa Powiatowego. 
- Jestem dumny, że mogę kierować 
takim zespołem – zaznaczył. – Wy-
magało to z ich strony wiele wysiłku 
i trudu, ale wiedzieliśmy, że ta pomoc 
jest potrzebna. Dodam jeszcze, że na 
swojej drodze nie spotkaliśmy ani 
jednej osoby ani firmy, która odmó-
wiłaby nam pomocy – dodał. 

POMOC DLA UKRAINY
Samorząd Powiatu kolbuszowskiego 
na czele ze Starostą Kolbuszowskim 
Józefem Kardysiem w pomoc przyja-
ciołom zza wschodniej granicy zaan-
gażowany był już od pierwszych dni 
inwazji. Pierwszy transport do miasta 
Romanów oraz parafii pw. Św. Stani-
sława w Romanowie wysłany został 
4 marca br. Znajdowały się w nim 
m.in.: artykuły medyczne, żywność, 
pieluszki i środki pielęgnacyjne dla 
maluchów, latarki i lampy, koce, koł-
dry, śpiwory, grube, męskie kurtki, 
spodnie oraz obuwie. Drugi transport 
do Romanowa wyruszył z Powiatu 
Kolbuszowskiego 17 marca br. Ko-
lejny zorganizowany został 20 kwiet-
nia. Zawierał on głównie artykuły 

spożywcze, pielęgnacyjne i higie-
niczne dla dzieci. Artykuły te prze-
kazane zostały do sierocińca w mie-
ście Izmaił (Obwód Odeski). Ich 
transportem zajął się pan Grzegorz 
Bajor razem z bratem Mirosławem 
i jego wspólnikiem Andrzejem, za co 
mu serdecznie dziękujemy. Następna 
pomoc przygotowana została 5 maja 
br. Wszystkie dary bezpiecznie trafiły 
do potrzebujących. W tym miejscu 
szczególne słowa podziękowania kie-
rujemy do Fundacji Semper Fidelis 
za sprawną pomoc w transporcie 
przekazanych artykułów do Roma-
nowa. Dziękujemy także wszystkim 
darczyńcom za udzielone wsparcie. 
Jednocześnie informujemy, iż obec-
nie przygotowywany jest kolejny 
transport do Rejonu Romanowskiego 
w Ukrainie. W tej chwili szczególnie 
potrzebne są następujące artykuły: 
- ciepła bielizna termoaktywna
- odzież myśliwska (rozmiary: M, 
L, XL)
- produkty z najdłuższym terminem 
przydatności do spożycia (pasztety 
i konserwy)

- pampersy dla dorosłych
- płyn do dezynfekcji
- płyn do mycia rąk
- szampony do włosów 
- chusteczki jednorazowe.
Jeśli ktoś chciałby pomóc, przeka-
zując artykuły wymienione powyżej 
proszony jest o kontakt telefoniczny 
pod nr. 726 364 225, w godzinach 
pracy Urzędu, tj. pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt.7.30-15.30. 

NAUKA JĘZYKA 
POLSKIEGO 

Organizacja transportów potrzebnych 
artykułów na Ukrainę to nie jedyna 
forma pomocy, udzielana przez Sa-
morząd Powiatu Kolbuszowskiego. 
Troską otaczane były także osoby, 
które docierały do naszego Powiatu, 
szukając tu schronienia. To właśnie 
dla nich, z inicjatywy Starosty Kol-
buszowskiego, zorganizowane zosta-
ły lekcje języka polskiego. Podczas 
tych zajęć gościli także kolbuszow-
scy policjanci, którzy rozmawiali 
z uchodźcami o bezpieczeństwie. 

Barbara Żarkowska 

W dowód wdzięczności za działalność pomocową na rzecz Ukrainy Żyto-
mierska Wojskowa Rada postanowiła przyznać Staroście Kolbuszowskiemu 
Józefowi Kardysiowi specjalne ukraińskie odznaczenie „Honor i Chwała”

Ukraińska delegacja gościła podczas październikowej Sesji Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska 



Świąteczne paczki dla dzieci z Ukrainy
Z myślą o potrzebujących dzieciach 
w Ukrainie Kolbuszowski Mikołaj 
przygotowuje świąteczną akcję  
zbiórki podarunków. W okresie 
przedświątecznym św. Mikołaj do-
starczy paczki do naszych wschod-
nich sąsiadów. Okazane wsparcie na 
pewno przyniesie radość najmłod-
szym i pomoże oderwać się na chwilę 
od wojennej rzeczywistości. 
Pomocne będą rzeczy, które mamy 
w domu: 
· odzież w dobrym stanie, 
· zabawki, maskotki, przybory do 
malowania,
· słodycze.
Zbiórka w przedszkolach i szkołach 
odbędzie się w dniach 12 i 13 grud-
nia. Podarunki można przynosić tak-
że do budynku Fundacji na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbu-
szowej przy ul. Wolskiej 2. 
Każdy może zostać pomocnikiem św. 
Mikołaja! 

Programy: „Opieka Wytchnieniowa” 
i „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach progra-

mu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, oraz „Opieka wytchnienio-
wa” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 17 2271 133 wewn. 106 w godzinach pracy MGOPS w Kolbuszo-
wej. Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.
Szczegółowe informacje dotyczące programów znajdują się na stronie internetowej www.mgops.kolbuszowa.pl. 
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Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Burmistrz Kolbuszowej zawiadamiają, że została wdrożona zmiana stałej 
organizacji ruchu w związku ze zmianą kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z kat. C do B w km. 46,925 linii kolejowej nr 71  Ocice – Rzeszów Głów-
ny usytułowanego w km 0,299  drogi powiatowej Nr 1214 R Widełka – Budy Głogowskie - Głogów Małopolski w miejscowości Widełka. (zamontowano 
rogatki i monitoring na przejeździe kolejowym w Widełce). 

Siłownia plenerowa na stadionie miejskim 
W Kolbuszowej zbudowana została kolejna siłownia plenerowa. Nowe urządzenia zamontowano w pobliżu istniejącego placu 

zabaw na stadionie miejskim przy ul. Wolskiej. To dodatkowa atrakcja dla osób korzystających z gminnych obiektów na terenie 
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu.  

W ramach inwestycji zamontowanych zostało pięć urządzeń z podwójnymi 
stanowiskami do ćwiczeń. Mieszkańcy mogą już korzystać z profesjonalnych 
sprzętów, takich jak:
· drabinka i ławka prosta,
· poręcz równoległa i poręcz N (podciąg nóg),
· wioślarz i motyl B,
· narciarz i prasa ręczna,
· orbitrek i przywodziciel/odwodziciel.
Wykonana została również strefa bezpiecznego upadku z warstwy piasku. 
Wykonawcą zadania była firma Fit-Park Sp. z.o.o.-Sp. k. z Torunia, a war-
tość prac wyniosła 33 603,60 zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach 
projektu „Budowa urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne 
i rekreacyjne w Kolbuszowej” i dofinasowana w wysokości 28 563 zł ze 
środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

„Sokół” doposażony w nowy sprzęt sportowy 
MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna został doposażony w nowy sprzęt sportowy. W dniu 8 listopada br. na ręce Wiceprezesa „So-

koła” Dariusza Widelaka piłki oraz stroje dla zawodników klubu przekazali Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba.

Zakup 36 kompletów stroju piłkar-
skiego (koszulka, spodenki i getry) 
oraz 8 szt. piłek do gry w piłkę nożną 
był możliwy dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 5 tys. zł ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 
Fundusz Sprawiedliwości, których 
dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości. Pozyskane przez Gminę 
Kolbuszowa przy wsparciu Posła 

Zbigniewa Chmielowca środki finan-
sowe pokryły w całości koszt zakupu 
nowego wyposażenia. 
Piłki oraz komplety meczowe posłu-
żą nowym zawodnikom oraz zastą-
pią wysłużony sprzęt. Profesjonalne 
wyposażenie przyczyni się także do 
wzmocnienia wizerunku klubu i jego 
lepszej promocji.
Wartość zadania: 5 000,00 zł
Dofinansowanie: 5 000,00 zł
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Gry planszowe w kolbuszowskiej bibliotece.
W 2021 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, wyszła z nową propozycją dla swoich czytelników. 

Były nią gry planszowe, które można wypożyczać na dwa tygodnie do domu. Przedłużająca się pandemia sprawiła, że życie towa-
rzyskie zostało mocno ograniczone, a praca i nauka z konieczności przeniosły się z biur i szkół na ekran komputera. 
Gry planszowe stanowią naturalną 
odskocznię od komputera, dającą 
wypocząć zmęczonym oczom, da-
jąc wytchnienie i relaks zarówno 
dla dzieci, jak i ich rodziców. Przy 
okazji okazało się, że jest to wspa-
niały środek, który potrafił ponownie 
zaangażować całe rodziny, będące 
w ciągłym biegu i mijającej się wza-
jemnie w natłoku codziennych spraw. 
 Niektóre z gier poza czysto roz-
rywkowym charakterem, posiadają 

także walory edukacyjne - szczegól-
nie te dla najmłodszych - ćwicząc 
ich motorykę a także pamięć i spo-
strzegawczość. Obecnie w ofercie 
biblioteki, znajduje się 140 gier plan-
szowych, podzielonych na siedem 
grup wiekowych: 5+, 8+, 10+, 12+, 
14+, 16+ i 18+. Jak widać biblioteka 
zadbała nie tylko o rozrywką dla ma-
łych dzieci, lecz również nastolatków 
oraz osoby dorosłe. Dla tych ostat-
nich osób, zakupiono między innymi 

takie gry, jak: „5 Sekund: Bez cenzu-
ry”, „Czółko: Bez cenzury”, „Gierki 
Małżeńskie” czy „Gra do Piwka”.
 Wśród gier dla dzieci pojawiają 
się także gry multimedialne, których 
koszt stanowi niejednokrotnie zapo-
rę zniechęcającą do zakupu jej do 
domu. Najczęściej wypożyczanymi 
tytułami gier są: „5 sekund”, „ Do-
bble”, „Kociaki łobuziaki”, „Cud 
miód”, „Akcja segregacja” i „Mo-
nopoly - edycja Rzeszów”.

Gry można wypożyczać w Czytelni 
im. dr Kazimierza Skowrońskiego (II 
piętro) i tam też należy je zwracać. 
Pełen spis dostępnych gier wraz z re-
gulaminem wypożyczania, można 
znaleźć na stronie biblioteki w za-
kładce: Dla czytelników -> Nasza 
Oferta -> Gry planszowe.
(oprac. Janusz Kozłowski)
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Jubileusz Parafialnego Zespołu „Caritas”  
w Kolbuszowej 

W tym roku Parafialny Zespół „Caritas” działający przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej obchodzi 25-lecie 
działalności. Uroczystość z okazji jubileuszu została zorganizowana w dniu 19 października br. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą 
odprawioną w kolbuszowskiej kole-
giacie. Po nabożeństwie wolontariu-
sze zespołu „Caritas” oraz zaproszeni 
goście udali się do budynku Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Spor-

tu, gdzie miała miejsce dalsza część 
uroczystości. 
Pani Ewa Wójcicka Przewodniczącą 
Parafialnego Zespołu „Caritas” pod-
sumowała dotychczasowe lata dzia-
łalności, podejmowane inicjatywy 

i organizowane formy pomocy. Przed-
stawiła także wolontariuszy angażu-
jących się w działania na rzecz ubo-
gich i potrzebujących. Na ręce Pani  
Wójcickiej przedstawiciele samorzą-
du, instytucji, stowarzyszeń i kościo-

ła złożyli serdeczne gratulacje i pa-
miątkowe upominki. Podziękowali 
za bezinteresowne niesienie pomo-
cy drugiemu człowiekowi i złożyli 
wolontariuszom życzenia wielu sił 
potrzebnych do dalszej działalności. 
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Lwów
 W dniu 23.10.2022 udała się do 
Lwowa delegacja Kolbuszowskiego  
Klubu Nordic Walking  z misją hu-
manitarną. Klub był reprezentowany 
przez  Prezesa Grzegorza Ramaniu-
ka oraz członkinie Dorotę Koczur 

i Teresę Kozak. W tym dniu w Parku 
Stryjskim  zostały zorganizowane  
przez Oksanę Zaliską – profesora 
Uniwersytetu Lwowskiego zawody  
Nordic Walking  na dystansie 5 km 
pod  nazwą  „Sport dla wszystkich”. 
Zawody przebiegły w miłej atmosfe-
rze , w których uczestniczyło  kilka-

dziesiąt osób, a po ich ukończeniu 
wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe medale.

 Po zawodach zwiedziliśmy 
Lwów oraz zawieźliśmy dary 
między innymi do parafii św. Jana 
Pawła II, gdzie proboszczem jest 

nasz rodak  ks. Grzegorz Draus. Wiele 
dowodów sympatii i słów podzięko-
wań otrzymaliśmy od obdarowanych , 
którzy na co dzień borykają się z truda-
mi dnia codziennego w kraju objętym 
wojną. 

O wierność Bogu  
i Ojczyźnie…

Krajowemu Duszpasterstwu Rolników, Stowarzyszeniu Poszkodowanych Obroń-
ców Ziemi i Ojczyzny, Ośrodkowi Kultury w Sokołowie, Komisji ds. Realizacji Po-
rozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Stowarzyszeniu Motocyklistów „Patria”, a nade 
wszystko panu Kazimierzowi Chorzępie i Romanowi Sroka należy zawdzięczać zorga-
nizowanie kolejnej konferencji gospodarczo-historycznej pt. „Polska wieś silna Bo-
giem i wierna Ojczyźnie”. Odbyła się ona w Sokołowie Młp. 23 października br.

Na program składały się m.in. Msza św. w ko-
ściele parafialnym, odprawiona przez ks. dr Hen-
ryka Rykałę z Jarosławia, ks. Jana Liba z Górna 
(w zastępstwie duszpasterza rolników ks. Jerzego 
Uchmana z Nienadówki) i ks. wik. Bartłomie-
ja Ołyńca. Następnie, już w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury prelekcja prof. nadzw. dr hab. 
Adama Kulczyckiego pt. „Polska wieś silna Bo-
giem i wierna Ojczyźnie”, Prezentacja multime-
dialna zdarzeń historycznych Wojciecha Krupy, 
oraz dyskusje i świadectwa uczestników wyda- Udział w dyskusji burmistrza Sokołowa A. Ożoga. 

rzeń z okresu komunizmu. Poruszano m.in. sprawę 
zbrodni, nieodnalezionych mogił NKWD w lesie 
turzańskim i nieskutecznego śledztwa.

W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 
w tym burmistrz Sokołowa Andrzej Ożóg, księża, 
nauczyciele, byli opozycjoniści antykomunistycz-
ni, samorządowcy, rolnicy i motocykliści. Podczas 
przerw można było się częstować przygotowanymi 
posiłkami oraz kupić książki o tematyce historycz-
no-niepodległościowej.

Benedykt Popek

Prowadzący konferencję rolnicy, byli działacze opozycji K. Chorzępa i R. 
Sroka.  Fot. B. Popek

Mszę w sokołowskim kościele koncelebrują, od prawej, ks. dr H. Rykała, ks. 
J. Lib, ks. B. Ołyniec.



IV sezon badań zakończony!
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przez ostatni rok prowadziło badania terenowe w ramach projektu „Las w życiu i 

kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”. Zostały one zakończone, a projekt wchodzi w kolejną fazę realizacji.
Las w życiu wielu społeczeństw od-
grywał ogromną rolę – stanowił o 
fundamentach życia i przetrwania. 
Generował bogactwo znaczeń, za-
chowań i ludzkich poczynań. Są-
siedztwo lasu ukształtowało wiele 
typów stanowisk i postaw, które, 
wzajemnie się uzupełniając, wytwo-
rzyły obszary kultury wszędzie tam, 
gdzie las bezpośrednio wpływał i/lub 
wpływa do dziś na losy człowieka. 
Od najdawniejszych czasów las był 
postrzegany jako przestrzeń, w której 
miały miejsce rozmaite zjawiska kul-
turowe (np. zbieractwo i pozyskiwa-
nie płodów leśnych w celach ekono-
micznych, kulinarnych, leczniczych 
czy magicznych, kłusownictwo, 
bartnictwo, sytuowanie kapliczek, 
krzyży, obecność cudownych drzew, 
źródełek, miejsc pochówków, kaźni, 
cmentarzy cholerycznych itp.), dlate-
go gromadzone informacje powinny 
obejmować opisy obiektu przyrod-
niczego, ale również opowieści do-
tyczące lasu będącego przestrzenią 
dla różnych form aktywności, czy to 
gospodarczych, czy wierzeniowych, 
czy magicznych.
Zebrane podczas rozmów z informa-
torami materiały – wywiady, filmy, 
fotografie itp. – zostały usystematy-
zowane i przekazane do naukowego 
opracowania. W następnych etapach 
zostaną złożone do Archiwum Na-
ukowego MKL, w części udostępnio-
ne na stronie internetowej MKL i – 
co najważniejsze – na ich podstawie 
zostaną napisane artykuły zebrane w 
kolejną monograficzną publikację. 
Poniżej przedstawiamy wywiad z Ja-
niną Olszowy przeprowadzony przez 
Jolantę i Wojciecha Draganów. Bo-
gactwo opowieści doskonale oddaje 
powstające wydawnictwo. 
Wiadomości wstępne
Myśmy byli dosyć oddaleni od lasu. 
Ta druga strona jak rzeka płynie na 
wsi, bo myśmy mówili, że oni są z 
tamtej strony, a oni mówili, że my-
śmy są z tamtej strony na wsi. Czyli 
ci, którzy mieszkali od strony weryń-
skiej, od strony Wojkowa tam, gdzie 
jest Zwierznik, co prawda u nas się 
mówiło Dźwierznik, bo Lasowiacy 
sobie ułatwiali tą wymowę, to byli 
bliżej lasu. Nasza strona, Górnia-
cy, mieli posadzone sosenki, bo one 

najszybciej rosły na terenach, gdzie 
się już nic nie udawało, na tych pio-
skach. Nasza strona to były same 
pioski, tylko niektóre stajonka to 
była rędzina. To tam świętość była, 
bo można było posiać pszenicę, czy 
buraki nawet, ale las był odległy. W 
stronę Bukowca tam rosły właśnie 
buki, pod koniec naszego pola był 
rozległy grabnik, gdzie teraz na tej 
szerokości jest skansen na Cynarów-
ce i na Cynarówce ostał się taki jeden 
las, i to jest jeszcze górniejskie, i to 
się mówiło potocznie Cynarówka, 
gdzie korzystaliśmy z tego lasu za 
zgodą Cynarów, bo to byli jedni z 
najbogatszych Górnioków. 

Zbieractwo
Mieliśmy pozwolenie zbierać grzy-
by, jagód tam nie było, ale było dużo 
ostręgi i ożyny. Ożyna się płoży, i w 
lesie jest, i owoce ma takie jak ostrę-
ga, tylko mniejsze. Ona się właśnie 
płoży, a ostręga rośnie na obrze-
żach lasu, na miedzach. Myśmy na 
te ożyny chodziły, one były później 
niż ostręga, jako że w cieniu później 
dojrzewały. 
Chodziliśmy tam na grzyby. Przede 
wszystkim były maślaki. Jak był wy-
syp maślaków, to były nieprzebrane 
ilości, można było z koszykiem iść. 
Chodziliśmy do tych lasów, bo one 
były niewielkie i nie można było się 
zgubić, także rodzice pozwalali dzie-
ciom na te leśne wypady. Tam było 
też bardzo dużo zielonek (gąsek), 
późną jesienią.
Sąsiadka miała rodzinę w Niwiskach 
i do Niwisk w maju jeździli na smar-
dze. Ja pierwszy raz te smardze u są-
siadki widziałam. One rosną, gdzie 
las wyrąbany, i to są te majowe 
pierwsze grzyby, które ratowały na 
przednówku. Później były majowe 
prawdziwki, ale to tylko grzybiarze 
wiedzieli, gdzie były miejsca. I oczy-
wiście zaczynały się kurki. Na kurki 
to myśmy właśnie na Wolę szli, czyli 
za rzekę. Te kurki były w sosnowych 
lasach, bo one lubią sucho. Tam cho-
dziliśmy i zbieraliśmy. To jeszcze było 
w czasie przednówku. 
Znam sytuację ze Świerczowa, z opo-
wiadań, że ojciec z synem otruli się 
grzybami, bo ich żona i matka zbie-
rała grzyby właśnie na przednówku. 

Ona te grzyby kilka razy zagotowy-
wała i odlewała wodę. Poszła doić 
krowę, tylko powiedziała wcześniej: 
„Nie wolno wam jeść tych grzybów, 
bo jeszcze coś tam muszę z nimi zro-
bić”. Oni myśleli, że zabroniła im, a 
byli bardzo głodni. „Jak wrócę od 
dojenia krów, to podprawię i będzie-
my jeść”. 
Mimo to oni zjedli i obydwaj zmarli. 
Ksiądz to opowiadał, że ona była po-
sądzana, że ona ich chciała otruć. A 
ona wiedziała, co ma zrobić, żeby od-
truć te grzyby. Ludzie, którzy mądrze 
podchodzili do tego, że jak nie znam 
grzyba, to nie zbieram, przetrwali. 
Ratowały, też zwodne to było, ale 
ratowały pieczarki. Tam, gdzie były 
konie, tam na pastwiskach, gdzie pa-
sły się konie, to były pieczarki, po 
końskim łajnie. A najwięcej pieczarek 
to był koniec września, październik. 
Na Grabniku sąsiad Stąpor miał 
dwa konie i zrobił podorywki, zasiał 
tatarkę i w tej tatarce było morze 
pieczarek. Także myśmy w ognisku 
piekli pieczarki. One były pewne, że 
to są pieczarki. I przynosiliśmy je do 
domu w fartuchach, czy zdejmowało 
się bluzkę. Pamiętam, że koleżanka w 
halce związała szelki i napakowała 
do tej bawełnianej halki tych piecza-
rek, bo z Grabnika kawał drogi, a 
nie spodziewałyśmy się. Te pieczarki 
urozmaicały jadłospis. Wtedy jeszcze 
nie marynowali pieczarek, one były 
na takie zużycie bieżące, ale też jedna 
z sąsiadek, która była tam gdzieś od 
Przemyśla, to suszyła te pieczarki w 
piecu po chlebie. Kroiła je drobniut-
ko, suszyła i miała taki proszek pie-

czarkowy do zaprawiania. Ja to teraz 
kanie tak robię. Suszę w suszarce i 
później je w młynku do kawy mielę i 
świetne do sosów, super. 

Natomiast na borówki, na jagody, 
to się chodziło do lasu w stronę Sę-
dziszowa. Las sędziszowski – to już 
było dalej, ale chodziło się na jagody 
do Czarnej [Sędziszowskiej]. Jagody 
zbierano po świętym Janie – „Po św. 
Janie mam jagody w dzbanie” – i 
było drugie powiedzeni: „Przed św. 
Janem chodzę z pustym dzbanem”, 
także przestrzegali tego. Na czarne 
jagody się chodziło na podpłomy-
ki. Jak już się zaczynały jagody, to 
przede wszystkim po to, że jak będzie 
szedł wypiek chleba, to podpłomyki 
były posypane jagodami, posypane 
cukrem i to był największy rarytas 
z zimnym mlekiem ze studni. To ja 
pamiętam, że to było atrakcyjne 
sezonowe jedzenie, przy pieczeniu 
chleba, bo podpłomyki piekło się przy 
pieczeniu chleba, żeby jak najszybciej 
coś to zjeść. I bardzo ciekawa rzecz: 
nasza sąsiadka, ona była jagodzia-
ra, i jak mniejsze żeśmy byli, to cho-
dziliśmy na jagody pod jej opieką. 
Mama pozwalała, bo ona znała las, 
że nie zgubimy się z nią. Ale ona na 
Matkę Boskę Jagodną – ja nie pa-
miętam kiedy to jest [2 lipca], to jest 
taki szczyt jagód – to wiem, że wtedy 
nie chodziła na jagody. Myśmy tak 
chciały iść i ja przyszłam taka roz-
czarowana do domu, powiedziałam 
mamie, że chrzestno matka dzisiaj 
nie pójdzie, bo jest dzisiaj Jagodnej, 
a nawet nie wiedziałam, co to znaczy 

Janina Olszowy – specjalistka od regionalnej kuchni. Fot. W. Dragan
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książki, ulotki, broszury, 
plakaty, katalogi, teczki

ta Jagodna. I dowiedziałam się, że 
jej zmarło dwoje dzieci i wszystkie 
te matki, które utraciły dzieci w taki 
sposób, nie zbierają jagód w tym 
dniu. Dlaczego, nie wiem, ale taki 
był zwyczaj. 
Natomiast nie wolno było do lasu 
w Piotra i Pawła. To było też stare 
powiedzenie. Władziu świętej pamię-
ci Pogoda też mówił, że u nich było 
takie przeświadczenie, że na białym 
koniu budził wszystkie żmije, ale już 
nie pamiętam kto. I w tym dniu nie 
wolno iść do lasu, bo żmije szaleją. 
Być może to był wylęg jakiś z biolo-
gicznego punktu widzenia, w każdym 
razie było to zabronione iść do lasu 
na jagody i ludzie bardzo tego prze-
strzegali. 
Tak samo przestrzegali, żeby się nie 
kąpać w rzece, przed św. Janem: nie 
poświęcił wody, to nie wolno było 
dzieciom wchodzić do wody, bo się 
utopią i to też bardzo było prze-

strzegane. Musiał św. Jan poświę-
cić, pokropić, by wtedy można było 
pływać i brodzić w wodzie. To było 
to, co zapamiętałam z dzieciństwa. 
Musi św. Jan poświęcić wodę, musi 
ziemię niebo ogrzmieć, żeby można 
było skorzystać z kąpieli w stawach, 
w rzekach, wcześniej nie. 
[…]
O lesie mój, lesie, od ziemi zielenią 
porastasz, 
mchy miękkie jak welur, zielone krze-
winki borówek 
mrugają czerwienią granatem. 
Poziomki jasnym cynobrem kuszą, 
zniewalają swoim aromatem, 
cierniste się płożą ożyny, 
a wyżej się wspięły strojne w amarant 
owoce maliny. 
Jarzębin i kalin czerwone korale, 
brązowe orzechy leszczyny i wiotkie 
gałązki kruszyny ozdobą poszycia 
leśnego, 

a w lesie stołówka dla ptactwa głod-
nego.
A nad tym królują drzewa liściaste, 
iglaste,
jedne strzeliste, inne rozłożyste ku 
słońcu się przepychają 
i szumią, falując pod wiecznym po-
dmuchem,
ich soczyście zielone liście w ciepłe 
lato cienia użyczają.
 
„O lesie mój lesie” – wiersz Janiny 
Olszowy napisany przez nią rok po 
śmierci męża. 

Oprac. Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 
Projekt „Las w życiu i kulturze 
mieszkańców Rzeszowszczyzny” 
dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu celowego.
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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
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Media czwartą władzą?
Marek Pomykała dziennikarz Gazety Bieszczadzkiej w kwietniu 1997r. wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił. Prowadzone 

wówczas  śledztwo zostało umorzone, podając samobójczy wątek dziennikarza. 

Odnaleziono Fiata 126 należącego 
do Pomykały nad Soliną, a ciała nie 
odnaleziono do chwili obecnej. Ma-
rek Pomykała publikował wówczas 
artykuły dotyczące byłego milicjanta 
Tadeusza P., który w 1985r. po pija-
ku w wypadku drogowym w Łączce 
koło Leska zabił Edwarda Krajnika, 
a winę za ten czyn przyjął na siebie oj-
ciec tego milicjanta. Młody milicjant 
Krzysztof Pyka, który był świadkiem 
tego wypadku, kilka tygodni później 
utonął w zalewie solińskim. W 2014r. 
wznowiono śledztwo, którego pre-
tekstem była informacja mieszkanki 
Sanoka. Według jej relacji były mi-
licjant Tadeusz P. zabił Pomykałę, 
który węszył sprawę z 1984r. i zako-
pał go na swojej działce w Wołkowyi 
nad Soliną. Na tej działce szczątków 
dziennikarza Gazety Bieszczadzkiej 
nie znaleziono. Prokuratura Okrę-
gowa w Krakowie prowadzi nadal 
śledztwo w tej sprawie. W 2020r. 
Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz 
z Poznania, autor głośnej „Sprawy 

Ziętary” opublikował tekst na temat 
ewentualnego zabójstwa Pomykały. 
Temat podjęły inne media, tj. TVP 
3 i Magazyn Śledczy Anity Gargas. 
Natomiast ze zniknięciem Jarosława 
Ziętary, dziennikarza z Bydgoszczy 
związana jest osoba senatora Alek-
sandra Gawronika, który publicznie 
podżegał do jego zabójstwa. Ciała 
zaginionego nie odnaleziono. Szu-
kanie prawdy, wolność słowa mają 
swoją cenę. Jakże dobitnie widać to 
na przykładzie tych dziennikarzy. 
Za przykładem Pomykały stoi świat 
starego milicjanta, który w latach 80-
tych ubiegłego stulecia był panem 
wszystkiego. Nadużywał alkoholu 
i prowadził samochód, zabił czło-
wieka i uchodziło mu to  bezkarnie. 
Natomiast w przypadku Ziętary 
widać już działania polityków III 
RP uwikłanych w szemrane inte-
resy. Okazuje się, że dziennikarze 
ci rasowi i lokalni amatorzy i ich 
dociekania do prawdy, są dla wielu 
lokalnych kacyków, polityków, par-

lamentarzystów, byłych milicjantów 
niewygodne. Niektórzy ludzie me-
diów to lokalni żołnierze wyklęci. Ich 
bronią nie jest karabin, a pióro. Ich 
dziennikarski pazur ukazuje szem-
rane działania wpływowych ludzi. 
Płacą za to najwyższą cenę. Znikają 
bez śladu, jak ich wielcy poprzed-

nicy z przełomu lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych minionego stulecia. 
Z tą tylko różnicą, że komunistyczna 
władza informowała rodziny wyklę-
tych o wykonaniu wyroku śmierci, 
a ci współcześni znikają bez śladu.

Stanisław Gorzelany



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!

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

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

F.U.H. LUPROM 

 Oferujemy: 
r sprzedaż biżuterii złotej 
i srebrnej (obrączki ślubne) 
r naprawy jubilerskie  
r skup złota i srebra 
r dorabianie kluczy 
r kodowanie kluczy samo-
chodowych z immobilizerem 
r usługi grawerskie.

Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii 
srebrnej i srebrnych obrazków

ZŁOTNIK

Godz. otwarcia: 
pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00

GWARANTUJEMY 
WYSOKĄ JA KOŚĆ 

I NISKIE CENY!
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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!!!

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

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

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

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW

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

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

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

Sprzedaż 
hurtowa

Sprzedaż 
detaliczna

przegląd KOLBUSZOWSKINr 350 29



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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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Hadykówce

11-go listopada br. w czwartą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy Hadykówki uczestniczyli w nie-
codziennej uroczystości. 

Sołtys wsi pani Teresa Krzysztofińska dokonała odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterskich mieszkańców wsi z okresu I i II Wojny Światowej. 
Otwarto również wystawę prezentującą wojenne losy mieszkańców wsi Hadykówka.  

fot. Monika Kosiorowska-Puk



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


