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Na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

życzymy wszystkim radości, wzajemnej życzliwości i nadziei na lepszą przyszłość.

Niech przy wigilijnym stole zapanuje zgoda i rodzinne ciepło,

a piękne, świąteczne chwile wypełnione będą uśmiechem, miłością i spokojem. 

Wesołych Świąt oraz szczęścia i pogody ducha w Nowym Roku 2023

życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Wilk

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Dwudziesta rocznica śmierci  
Pani Joanny Krzaklewskiej

Pani Joanna Krzaklewska odeszła do Pana 6.12.2002 r., mając 90 lat życia.

Była żoną wieloletniego dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Kolbuszo-
wej, ordynatora Oddziału Chirurgii, 
znakomitego lekarza. Matką pięcior-
ga dzieci. Studiowała w Katedrze 
Chemii na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. Swoją 
wiedzę zdobytą na studiach wyko-
rzystała po wojnie w pracy Labora-
torium Analiz Lekarskich w Szpitalu 
Powiatowym w Kolbuszowej.

JEST TAKIE POWIEDZENIE, 
ŻE CZŁOWIEK JEST 

SZCZĘŚLIWY TYLKO 
WTEDY, GDY DZIELI SIĘ 

Z INNYMI.
Pani Joanna Krzaklewska była wielo-
letnią mieszkanką Kolbuszowej, za-
pisała się w pamięci jej mieszkańców 
jako osoba bardzo zacna, szlachetna, 
zaangażowana w pracę społeczną na 
rzecz ludzi, zwłaszcza biednych, 
osób potrzebujących wsparcia, po-

mocy. Sytuacja tych osób nie była 
jej obojętna, interesowała się życiem 
innych i poza współczuciem udziela-
ła im bezinteresownej pomocy. Miała 
dla nich czas, darzyła je szacunkiem, 
empatią. Autorka tego artykułu pa-
mięta, że Pani Krzaklewska zapra-
szała takie osoby na poczęstunek 
wigilijny do swojego domu. Zawsze 
chciała każdego obdarować. Jej syn 
wspomina, że była nazywana przez 
niektórych Świętym Mikołajem Kol-
buszowej.
Odzwierciedleniem jej nietuzinkowej 
postawy życiowej jest też społecz-
na działalność na rzecz bliźniego 
w organizacji Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Od nastolatki do śmierci 
pracowała społecznie w PCK, wię-
cej niż 60 lat i odznaczona została 
Najwyższym Honorowym Odzna-
czeniem PCK. Jej studia, na trzecim 
roku, przerwała II wojna światowa, 
w której Pani Joanna brała udział 
od pierwszych dni września jako 
członek PCK, gdzie pełniła funkcję 
sanitariuszki. W czasie wojny Pań-
stwo Krzaklewscy niejednokrotnie 
bohatersko ryzykowali życiem. Pan 
doktor Krzaklewski, prowadząc dzia-
łalność konspiracyjną pełnił funkcję 
dowódcy medycznych oddziałów AK 
na okręg Stanisławowski, udzielał 
pomocy lekarskiej prześladowanym 
przez Niemców Żydom przebywa-
jącym w Getcie we Lwowie i ukry-
wającym się w kanałach lwowskich. 
Przez pewien czas państwo Krza-
klewscy ukrywali w mieszkaniu 
we Lwowie pana Kahane. Mowa tu 

o Dawidzie Kahane, który wspomina, 
że był w Getcie, ale został uratowany 
przez ludzi dobrej woli.
W artykule z 30.01.2015 r. Regio-
nalnego Serwisu Informacyjnego 
Przemyskiego Info pt. „Radość z ju-
bileuszu” na temat dobra, które czyni 
Polski Czerwony Krzyż, wśród ludzi 
ważnych dla Stowarzyszenia PCK, 
wymienieni są - cyt.: „Doktor Stani-
sław Krzaklewski – lekarz społecz-
nik i jego żona Joanna Krzaklewska, 
którzy w swoich środowiskach pozo-
stają wciąż w pamięci ludzkiej…… 
Bogatą historię PCK tworzyli ludzie, 
którzy ofiarowali swoje serca dla
bliźnich. Misja PCK, to zapobieganie 
ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich 
skutków. Te wszystkie idee towarzy-
szyły pracownikom i wolontariuszom 
PCK. To postawy godne pochwały 
i podziwu.”

MIMO WSZELKICH 
PRZECIWNOŚCI LOSU 

W ŻYCIU, NALEŻY 
WALCZYĆ O TO, CO WAŻNE 

DO SAMEGO KOŃCA.
Pani Krzaklewska przeprowadzi-
ła się do Rzeszowa w 1987 roku. 
Tam, wraz ze swoją córką – lek. 
med. Barbarą Frączek była heroicz-
nie zaangażowana w obronę życia 
dzieci nienarodzonych. Brała czyn-
ny udział w utworzeniu w styczniu 
1985 r. organizacji SOS Obrony Po-
czętego Życia poświęconej obronie 
życia nienarodzonych, prowadzącej 
ośrodki dla samotnych matek i ofiar 
przemocy, ośrodki rehabilitacji dla 
dzieci z porażeniem mózgowym. 

Podjęła dzieło prowadzenia telefonu 
zaufania tej organizacji, który funk-
cjonował w mieszkaniu pani Krza-
klewskiej. Poświęciła ona swój czas 
i wiedzę całego niełatwego życia, aby 
bodaj częściowo zdejmować z ludzi 
balast ich kłopotów. I chociaż nigdy 
nie żaliła się na występujące czasem 
nieprzyjemności, to wspomniała, że 
odbierała też telefony z groźbami, 
wyzwiskami i zapowiedziami re-
presji za tą działalność. Pracowała 
jednak dla tych ważnych ludzkich 
wartości do końca swego życia.

PATRIOTYZM LOKALNY, 
BUDOWANIE DLA 

WSPÓLNEGO DOBRA
Pani Joanna należała również do gru-
py ludzi – miłośników Kolbuszowej 
i jej regionu, ludzi przejętych spo-
łeczną ideą ratowania od zniszcze-
nia i utrwalenia w pamięci tutejszych 
zabytków przeszłości. Była w grupie 
inicjującej, a później w Zarządzie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi Przyrody i Kultury im. Juliana 
Macieja Goslara w Kolbuszowej. 
„Całą swoją działalność Towarzy-
stwo opierało na pracy społecznej 
swoich członków. Była to garstka 
przysłowiowych zapaleńców , którzy 
ukochali sztukę i którym droga była 
pamięć przeszłości” – jak czytamy 
w artykule Ziemi Kolbuszowskiej 
nr 2/43 z dnia 27 czerwca 1999 r. 
W październiku 1956 roku powoła-
no Tymczasowy Zarząd Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Przyrody 
i Kultury w Kolbuszowej, w skład 
którego weszła pani Joanna Krza-

P. Krzaklewska – mama

PCK P. Krzaklewska siedzi w drugim rzędzie od dołu Pani Joanna z mężem
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klewska. W wyniku jego inicjatywy, 
26.04.1959 r. powstało Muzeum 
Ziemi Kolbuszowskiej, a następnie 
Skansen Kolbuszowski.
Kolejną pracą społeczną pani Joanny 
było czynne uczestnictwo w Klubie 
Seniora, gdzie również prezentowa-
ła na spotkaniach poparte zdjęcia-
mi wrażenia ze swoich podróży, co 
w tamtych latach było prawdziwą 
atrakcją dla członków Klubu.
Pani Krzaklewska czyniła, zakoń-
czone sukcesem starania o powstanie 
w Kolbuszowej Ogniska Muzycz-
nego. Jej córka Grażyna jeździła 
na lekcje fortepianu do Szkoły Mu-
zycznej w Rzeszowie, dzięki czemu 
pani Krzaklewska zdobyła kontakt 
z nauczycielami muzyki, co pomo-
gło utworzeniu Ogniska. Nauczyciele 
muzycy zaczęli więc dojeżdżać do 
Kolbuszowej, by uczyć dzieci miesz-
kańców Kolbuszowej gry na instru-
mentach muzycznych.
Pani Joanna należała do Komitetu 
Rodzinnego w Szkole Podstawowej 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym, 
do którego chodziły wszystkie dzieci 
państwa Krzaklewskich.

Prywatnie pani Joanna Krzaklewska była również matka pięciorga dzieci.

ŻADNA MĄDROŚĆ, KTÓREJ 
MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ NA 
ZIEMI, NIE DA NAM TEGO, 
CO SŁOWO I SPOJRZENIE 

MATKI.  
WILHELM RAABE

Prywatnie pani Joanna Krzaklewska 
była również matka pięciorga dzieci.

Na zdjęciu, zrobionym podczas spo-
tkania w 90. rocznicę jej urodzin wi-
dzimy kolejno:
Córkę- lek.okulistę Barbarę Frączek, 
syna- dr inż. architekta Krzysztofa 
Stanisława , szanowną Jubilatkę, 
syna- prof. dr hab. inż. leśnictwa, 
środowiska, Wojciecha, syna- dr inż. 
automatyka- Mariana, córkę-mgr 
historii sztuki Grażynę Jabłońską.
Państwo Krzaklewscy byli bardzo 
udanym, bardzo ze sobą zżytym, 
przykładnym małżeństwem, stwo-
rzyli wspaniały dom dla swoich 
dzieci. Córka Barbara twierdziła, że 
w swoim życiu nigdy nie spotkała 
dwojga osób, którzy darzyliby się 
taki wielkim uczuciem i szacunkiem, 
jak jej rodzice. Syn Marian mówił, 
że nigdy nie widział i nie słyszał, 

by rodzice gniewali się, czy mówili 
podniesionym głosem. Koleżeństwo 
dzieci pamięta serdeczny, gościnny 
dom, miłą jego atmosferę, uśmiech-
niętych rodziców, bogatą bibliotekę. 
Wspominają też przyjemne zabawy 
sylwestrowe, organizowane u nich 
w domu dla rówieśników ich dzieci. 
Dzieci państwa Krzaklewskich opi-
sują swoją mamusię jako człowieka 
niezwykłego, osobę niezależną. Mi-
łośniczkę przyrody, ogrodów, kwia-
tów, poezji i książek, teatru i opery. 
Osobę głęboko wierzącą.

Gdy rozmawia się o pani Krzaklew-
skiej z jej znajomymi, z sąsiadami, 
można przekonać się, że pozostawiła 
po sobie wiele ciepłych wspomnień, 
była serdeczna w kontaktach mię-
dzyludzkich. Mieszkańcy Kolbuszo-
wej pamiętają Ją jako kobietę ładną, 
zawsze elegancką, uprzejmą osobę. 
Zacnego człowieka, o wysokiej kul-
turze osobistej. Wiedzą, że była zaan-
gażowana w różne społeczne prace, 
przedsięwzięcia.

Maria Cacaj

Kolbuszowa – Gmina najlepsza do życia
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba w piątek, 2 grudnia br. w Warszawie odebrał prestiżowe wyróżnienie „Gmina dobra do życia” 2022.

Kolbuszowa uzyskała I miejsce 
w Rankingu Serwisu Samorządowe-
go PAP „Gmina dobra do życia” 2022 
w obszarze funkcjonowania rodziny 
w kategorii gminy z siedzibą powiatu 
ziemskiego.
Wyniki Rankingu zostały ogłoszone 
w pięciu kategoriach:
· miasta na prawach powiatu,
· strefy podmiejskie miast na pra-
wach powiatu,
· gminy z siedzibą powiatu,
· gminy miejskie i gminy miejsko-
-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. 
mieszkańców,
· gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
z miastem poniżej 5 tys. mieszkań-
ców.
Tytuł w swoich kategoriach Gminy 
dobre do życia w obszarze funk-
cjonowania rodziny otrzymały: 
Rzeszów, Suchy Las, Kolbuszowa, 
Gogolin i Kleszczów.
Wyróżnienie jest potwierdzeniem du-
żego zaangażowania samorządu oraz 

lokalnych środowisk w rozwój i po-
prawę jakości życia mieszkańców. 
Ten sukces jest również rezultatem 
aktywnej postawy naszego parlamen-
tarzysty Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca.
Jednostki wspierające rodzinę 
w naszej gminie to miedzy innymi: 
MGOPS, Dzienne Domy Seniora, 
szkoły, przedszkola i żłobek, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy, przed-
siębiorcy, parafie oraz organizacje 
przyparafialne i pozarządowe. 
„Gmina dobra do życia” to corocz-
ny, ogólnopolski ranking Serwisu 
Samorządowego PAP, badający ja-
kość życia w każdej z 2477 gmin 
w Polsce. Zestawienie opracowane 
zostało przez prof. Przemysława 
Śleszyńskiego z Polskiej Akademii 
Nauk na podstawie 63 wskaźników 
cząstkowych.
Na rynku jest wiele zestawień, pod-
sumowujących kondycję samorzą-
dów w wybranych - często wąskich 

- dziedzinach, dotyczących finansów, 
ochrony środowiska czy oświaty. Ten 
ogólnopolski ranking pokazuje ja-
kość życia w gminach przez pryzmat 
całego wachlarza czynników.
Wśród ponad sześćdziesięciu bada-
nych wskaźników niezwykle istotne 
są te, na które niebagatelny wpływ 
mają działania samorządu lokalnego. 
Ranking uwzględnia m.in. atrakcyj-

ność migracyjno-osadniczą, warunki 
mieszkaniowe, infrastrukturę wodo-
ciągową, dostępność opieki zdrowot-
nej czy jakość edukacji. Jednocześnie 
po raz pierwszy w tak szerokim za-
kresie wykorzystano szereg różno-
rodnych danych środowiskowych.
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czyniają się do dynamicznego rozwo-
ju miasta i gminy Kolbuszowa.
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ŚWIATEŁKO ZAINTERESOWANIA 
WSPÓŁCZESNĄ HISTORIĄ

Tegoroczne obchody wprowadzenia 41 lat temu stanu wojennego odbywały się jak zwykle z inicjatywy Przeglądu Kolbuszow-
skiego - miesięcznika, który od ponad trzydziestu lat redagowany i wydawany jest społecznie przez grupę pasjonatów. 

Gazeta będąca ewenementem na ryn-
ku prasy lokalnej, inicjuje i wspiera 
bezinteresownie wiele autentycznych 
akcji społecznych. Między innymi 
inicjatywą redakcji gazety jest rok-
rocznie obchodzona rocznica wpro-
wadzenia (13.XII. 1981r.) stanu wo-
jennego przez komunistyczny rząd. 
Jego celem, było stłumienie odradza-
jącej się od  początku lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku wolności. 

W sobotę 10 grudnia 2022 roku 
w związku z kolejną rocznicą od-
była się wieczornica. Główną uro-
czystością obchodów w Kolbuszo-
wej jest msza święta i modlitwa 
w intencji ofiar stanu wojennego, 
którą zamawia NSZZ RRz ,,Soli-
darność” Oddział w Kolbuszowej 
zawsze 13 grudnia w kościele pw. 

Brata Alberta. O bardzo ważnej 
historii tamtych lat przypomina-
ją  wyżej wymienione wieczornice 
w Miejskim Domu Kultury w Kol-
buszowej. W tym roku skorzystano 
z pomocy Rzeszowskiego oddziału 
IPN. Zaprezentowano blok składa-
jący się z wystawy, prelekcji oraz 
filmu. Na początku publiczność obej-
rzała wystawę zatytułowaną ,,Stan 
wojenny 1981-1983’’. Zaprezento-
wano w niej w 16 planszach wszyst-
kie istotne informacje z historii tego 
wydarzenia w kraju, reakcji za grani-
cą, skupiając się na najważniejszych 
wydarzeniach w Polsce. W całkiem 
innym kontekście stan wojenny 
przedstawił w swojej prelekcji Ar-
tur Brożyniak pracownik naukowy 
IPN w Rzeszowie. Otrzymaliśmy 

wiedzę o wydarzeniach tego czasu 
z terenu czterech ówczesnych  woje-
wództw, w których działał związek 
zawodowy ,,Solidarność” (obecnie 
podkarpackie). Prelegent w bardzo 
ciekawy sposób przedstawił wyniki 
badań instytucji, w której pracuje, 
dotyczące okresu przed, w czasie 
oraz działalność opozycji  po stanie 
wojennym. Publiczność, która była 
bardzo zainteresowana i liczna jak 
na tego rodzaju wydarzeniach doty-
czących  historii z zaciekawieniem 
wysłuchała wystąpienia naukowca. 
Wiele osób wykorzystując bez-
pośredniość prelegenta, już w ku-
luarach dzieliło się z nim wiedzą 
i własnymi doświadczeniami. Film 
,,Światło Wolności” to kilkuminu-
towa wzruszająca animacja o tych 

tragicznych zdarzeniach, które były 
jednym z elementów odzyskiwania 
przez nasz naród wolności. W finale 
wydarzenia zespół emerytów wy-
konał wiązankę pieśni patriotycz-
nych ze sztandarowymi dla czasów 
walki opozycyjnej ,,Solidarności” 
pieśniami. Piękny akompaniament 
akordeonowy prowadzącej niezwy-
kle klimatycznie wieczornicę Izabeli 
Karkut i spontaniczny śpiew ,,Ziemi 
Kolbuszowskiej” oraz uczestników 
zakończył spotkanie. Jan Skowroń-
ski inicjator wydarzenia z redakcji 
Przeglądu podziękował wszystkim 
za przybycie i organizację. Do skon-
sumowania została tylko smaczna 
wojskowa grochówka, co też liczna 
publiczność ze smakiem  uczyniła.
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Nie chcą Bardana
Z wielką radością pragniemy poinformować, że od nowego 2023 roku Jacek Bardan nie będzie już dyrektorem Muzeum 

Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Mamy nadzieję, że pracownikiem tego muzeum (na emeryturze) też nie będzie. Choć jed-
nocześnie zamartwiamy się - kto teraz będzie dawał nam ciekawe tematy na artykuły o funkcjonowaniu tegoż muzeum?

Jak dowiedzieliśmy się, nieoficjalnie, w De-
partamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie, od 3 stycznia 2023 r. stanowisko 
dyrektora ma objąć mgr Katarzyna Dypa z Kol-
buszowej. Pracownik tego muzeum, pani kustosz, 
dotychczasowa kierowniczka Działu Upowszech-
niania i Promocji. Została ona wyłoniona w dro-
dze kolejnego konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski. Do pierwszego konkursu ogło-
szonego na mocy uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dn. 10 maja b.r. zgłosił się tylko 
jeden kandydat – Jacek Bardan. Okazało się, że 
Bardan nie był w łaskach Zarządu. Nie chciano go 
dłużej na stanowisku dyrektora. Odwołano więc 
konkurs, bez oficjalnego podania przyczyny. 27 
września b.r. Zarząd ogłosił po raz drugi konkurs 
na kandydata, na dyrektora. Tym razem stanęło do 
niego kilka osób, z których tylko dwie spełniało 
wymogi formalne: Pani dr Jolanta Dragan, ku-
stosz w tym muzeum, pełniąca jednocześnie aż 
trzy ważne stanowiska lub funkcje - kierownika 
Działu Dokumentacji Zbiorów, p.o. kierownika 
Działu Etnograficznego oraz Głównego Inwen-
taryzatora. Trzy w jednym (!). Jak widać, we-
dług dyr. Bardana była niezastąpiona. Ciekawe, 
jakie to miało przełożenie na jej wynagrodzenie, 
dodatki funkcyjne, premie, dodatkowe dobrze 
płatne prace zlecone, itp.? Teraz zapragnęła prze-
jąć po nim stołek dyrektora. Drugą kandydatką 
była wyżej wymieniona pani mgr Katarzyna Dypa.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
w dn. 24 listopada. Dziewięcioosobowa komisja 

(w skład której wchodziło trzech pracowników 
muzeum) po ustaleniu szczegółowych kryteriów, 
którymi miała się kierować przy ocenie przydat-
ności kandydatek na stanowisko dyrektora i po 
dziesięciominutowych prezentacjach, przystąpi-
ła do głosowania. Za rekomendacją pani Dragan 
głosowało - 3 członków komisji, za panią Dypa 
- 6. To więcej o 100 %. Można więc rozumieć, 
że pani Dypa zaprezentowała lepsze pomysły na 
funkcjonowanie muzeum. Ciekawe, czy uwzględ-
niła w nich również zmianę stosunku dyrekcji do 
badaczy i propagatorów historii regionalnej… Zo-
baczymy. W chwili obecnej trwa realizacja procesu 
powołania pani Katarzyny Dypa na dyrektora, co 
ma nastąpić w najbliższych dniach uchwałą Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego.

Przypomnijmy, pan Jacek Bardan jako działacz 
Unii Wolności, wielbiciel Michnika i Balcero-
wicza został powołany na stanowisko dyrektora 
MKL, wraz ze Stanisławem Wilkiem bankrutem 
„Wilk-Pol” liderem PSL jako zastępcą dyrektora. 
Można domniemywać, że wyłącznie ze względów 
politycznych. W czasie, gdy Sejmikiem i Urzędem 
Marszałkowskim rządziła koalicja UW-PSL (2002-
2006). Marszałkiem był Leszek Deptuła z PSL 
a radnym Sejmiku z naszych okolic biznesmen 
Stanisław Kościelny, doraźny lider PSL z Huty 
Komorowskiej. W owym czasie pan Bardan nie 
posiadał opinii wybitnego historyka, zasłużonego 
muzealnika, działacza kultury, menadżera, etc. 
Jego publikacje o tematyce historycznej, wątpliwej 
wartości i marnej objętości, można było zliczyć 

na palcach jednej ręki. No chyba, że jako zasługę 
można było mu przypisać zmanipulowanie historii 
herbu miasta Kolbuszowej (w tym zdeprecjono-
wanie istniejącego w nim polskiego orła i polskiej 
tarczy) oraz współudział w akcji zmiany tego her-
bu, z oryginalnego XIX-wiecznego na pseudono-
woczesny judeo-masoński.

Benedykt Popek

Informacja dla mieszkańców Gminy 
Kolbuszowa  dotycząca preferencyjnego 

zakupu węgla w 2023 roku
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w terminie do 28 grudnia 2022 r. są przyjmowane wnioski o preferencyjny zakup 

węgla dla mieszkańców Gminy Kolbuszowa na rok 2023.

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 przypom na, że wnioski na zapotrzebowanie 
na węgiel składane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej stanowiły wstępne rozeznanie zapo-
trzebowania i nie stanowią podstawy do zakupu przez Mieszkańca Gminy 
Kolbuszowa węgla na preferencyjnych warunkach.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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PIĘKNA JESIEŃ W OJCOWIE  
WYSTAWA POPLENEROWA

W dniu 5 listopada w ,,Galerii pod Trąbami i Bębnem” Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się wernisaż wystawy 
poplenerowej plastyków i fotografików ,,Ojców 2022”. 
Na wystawie zaprezentowanych zo-
stało kilkadziesiąt prac plastycznych 
i fotograficznych. Prace wykonywa-
ne były w kilku miejscowościach 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
w Pieskowej Skale, Woli Kalinow-
skiej,  Ojcowie oraz Skale. Na wy-
stawie zobaczyliśmy prace malarskie 
malowane techniką olejną i akwarelą 

oraz prace fotograficzne. W wernisa-
żu uczestniczyli dojrzali artyści, jak 
również będący na początku swoich 
poszukiwań twórczych w wieku lat 
kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu. 
Wszystkie dzieła plastyczne i fo-
tograficzne  cechował wyjątkowy 
emocjonalny pociąg do sztuki, chęć 
przekazania innym swojego indywi-

dualnego spojrzenia na otaczającą  
rzeczywistość i umiejętność do-
strzegania   w niej piękna. Wszyst-
kim artystom organizator  wystawy 
gratuluje zaangażowania i efektów. 
Motywem kulinarnym wernisażu 
były wariacje na temat ojcowskiej 
zapiekanki ziemniaczanej, którą wy-
konały artystki, mistrzynie patelni 

i kociołka. Muzycznie wystawę do-
pełnił zaduszkowy koncert wybitnej 
krakowskiej formacji jazzowej To-
masza Kudyka ,,New Bone”.Plasty-
cy, fotograficy, pasjonaci gotowania, 
jazzmani pokazali, iż jesień to prze-
piękna inspirująca  pora roku. 

Lucyna Kwaśnik

Był
 sobie czas

Co mieszkał w kominku
Gwizdał na wszystko

I miał wszystkich w pyłku 

Buszował po polanach
Podsycał wieczny ogień
Huczał że wszystko spali

Że będzie szybki jak płomień

Odpalał dzień od dnia
Godziny skracał bez pytania

Wieczorem jadł śniadanie
By rano jeść podwieczorek

Mieszał przemijał jak huragan
Nikt go nie zatrzymał

Odleciał z dymem i dobrze
Bo czas jest po to by umykać

Co było to było już nie wróci
Czasu nie cofniesz nie zawrócisz 

Czasami trzeba odpuścić    

Pędzi
 po szmaragdowy  

i  pochmurnym niebie
gna wicher chmury

życie pędzi przed siebie 

 nocą spoglądam                
 w bezkresny firmament 

 nicość i wieczność
drzemią w nim nieznane 

 z mroku wyławiam małą gwiazdkę 
co wśród miliardów gwiazd

wędruje samotnie wśród przestworzy zagu-
biona w labiryncie 

słonecznych układów 

pośród mlecznych dróg 
 z zegarem przemijania 

gram w ciuciubabkę 
chcę go zatrzymać umyka nieubłaganie 

spadająca gwiazda 
nie spełnia kolorowych marzeń 

 zniknęła nie powróci 
 jak czas przeszły wczorajszy

 który niestety nie wróci 

  tak było      miało być tak

   jutro będzie tylko ...

   jutro będzie tylko piękniej  

Wybrać
gdzie jesteś czuły  narratorze 
co byś dla  mnie wiersze pisał
wymyślał złotouste metafory

wersy jak z rękawa sypał
                             - wybieram ciebie

nie dbam o miejsce w panteonie
miejsca dla mnie tam nie ma

nie dla mnie też dyplomy i odznaczenia
to dla wiekopomnych te zaszczyty i okla-

ski
                              -  wybieram ciebie

chociaż niech me słowa dźwięczą 
wysoko jak dzwony na wieży

choć wszystko to jest warte tyle
co sen  szczęśliwy śniony nocą  zapo-

mniany o świcie 
                          -   wybieram ciebie

 jesteś tym wybranym skrycie
przybranym w złociste kaczeńce 

kwiaty mego błękitnego dzieciństwa
 rosnące na łące marzeń o poezji

                             - wybieram ciebie
 tyś mój kochanek i muza

jak słońce o świcie i księżyc nocą
tyś mym natchnieniem w dzień deszczo-

wy i wiatrem emocji jak alkohol
                           - wybieram ciebie
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Kolbuszowa na 3. miejscu Rankingu 
„Aktywnych Gmin Podkarpacia”! 

W środę, 30 listopada br. ogłoszono 
wyniki 15. edycji „Rankingu Aktyw-
ności Podkarpackich Gmin”. Gmi-
na Kolbuszowa zajęła 3. miejsce 
w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich oraz tytuł lidera w kategorii 
specjalnej „Inwestor Roku 2021”. 
Statuetki oraz dyplomy podczas uro-
czystej gali Złotej Setki Gmin, która 
odbyła się w  Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie, odebrał 
w imieniu Burmistrza Kolbuszowej 
Jana Zuby jego zastępca Marek Gil. 
W naszej kategorii pierwsze miejsce 
zajęła Gmina Głogów Małopolski, 
a drugie Gmina Nisko. 
Podstawą do ustalenia miejsc 160 

gmin w rankingu „Aktywna Gmi-
na Podkarpacia” za rok 2021 były 
dane liczbowe z siedmiu kategorii, 
przedstawione w tabeli rankingu 
głównego, pokazujące najważniej-
sze wskaźniki umożliwiające ocenę 
aktywności i sytuacji gospodarczej 
gmin. Zaczynając od dochodów 
własnych i wydatków ogółem na 
mieszkańca, na saldzie dochodów 
i wydatków ogółem na 1 mieszkań-
ca kończąc. 
Ranking według danych za rok 2021 
został opracowany przez Małopolski 
Instytut Gospodarczy i Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne.

Fot. Paweł Dubiel

Kolbuszowianka wygrała 
zawody w Maroko

Pani Krystyna Styga mieszkanka Kolbuszowej wygrała 
rywalizację na dystansie 5 km w swojej kategorii w zawodach 
Nordic Walking World Cup Tour w Maroko. Zawody odbyły się 
w dniach 26-27 listopada br. w Marakeszu. 

Jak mówi zawodniczka „Atmosfera zawodów była gorąca jak temperatura, 
słońce grzało i energii dodawało - koszulka z naszym kolbuszowskim kro-
kodylem także zameldowała się w Maroko”. 
Obok naszej rodaczki na podium stanęła na drugim miejscu Polka, a trzecie 
wywalczyła Hiszpanka.
Gratulujemy pierwszego miejsca oraz życzymy dalszych sukcesów.
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Pomoc dla Ukrainy
W piątek 25 listopada br., delegacja Gminy Kolbuszowa 

z Janem Zubą Burmistrzem Kolbuszowej oraz Grzegorzem 
Romaniukiem prezesem Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej i Andrzejem Selwą inspektorem ds. pro-
mocji i współpracy z zagranica Urzędu Miejskiego udała się do 
Starego Sambora miasta partnerskiego Kolbuszowej.
Naszym partnerom przekazane zostały paczki żywnościowe oraz łóżka i ma-
terace. Wizyta była również okazją do wstępnego omówienia możliwości 
uczestnictwa naszych miast w projekcie współpracy transgranicznej w ramach 
programu Polska - Ukraina 2021-2027.
Podczas wizyty delegacja odwiedziła jednostkę OSP, do której trafił wóz 
strażacki przekazany przez OSP Nowa Wieś.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszych 
wschodnich sąsiadów w tym trudnym dla nich czasie wojny.



Dodatek elektryczny
Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska wydało rozporządzenie 
w sprawie wzoru wniosku o wy-
płatę dodatku elektrycznego dla 
gospodarstw domowych, których 
głównym źródłem ogrzewania 
jest pompa ciepła lub ogrzewanie 
elektryczne/bojler elektryczny.
Wnioski o wypłatę dodatku elek-
trycznego można składać od 1 
grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 
r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej przy ulicy Ruczki 
3 (budynek Dworca PKS i PKP) lub 
elektronicznie na adres  e-PUAP /
qdgfl4696w/SkrytkaESP. 
Zgodnie z rozporządzeniem dodatek 
elektryczny przysługuje osobom, 
których gospodarstwo domowe wy-
korzystuje elektryczne urządzenia 
grzewcze, pod warunkiem, że to 
źródło ogrzewania zostało zgło-
szone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, 
gospodarstwo domowe nie skorzysta-
ło z dodatku węglowego, dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wy-

korzystywania niektórych źródeł cie-
pła oraz nie skorzystało nie skorzy-
stało z paliwa stałego zakupionego po 
cenie i od przedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 czerwca 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych 
paliw.
Osoby wnioskujące o wypłatę dodat-
ku zobowiązane są złożyć oświad-
czenie, że w gospodarstwie do-
mowym nie jest wykorzystywana 
energia elektryczna pochodząca 
z mikroinstalacji, czyli instalacji 
odnawialnego źródła energii o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie większej niż 50 kW, przyłą-
czoną do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej 
niż 150 kW, w której łączna moc 
zainstalowana elektryczna jest nie 
większa niż 50 kW
Zgodnie z rozporządzeniem do 

wniosku dołącza się rozliczenie 
z przedsiębiorstwem energetycznym 
potwierdzające zużycie energii elek-
trycznej w 2021 r. przekraczające 5 
MWh.
Dodatek elektryczny wypłacany jest 
na podstawie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 roku w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycznej. 
Wysokość dodatku elektrycznego 
została zróżnicowana w zależności 

od rocznego zużycia energii elek-
trycznej uprawnionego gospodarstwa 
domowego: 
·	 W przypadku, gdy zużycie 
w 2021 r. nie przekraczało 5 
MWh, kwota dodatku wynosi 
1000 zł. 
·	 Jeżeli zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym w 2021 
r. przekroczyło 5 MWh, wówczas 
kwota dodatku to 1500 zł.
Wzór wniosku dostępny jest na stro-
nie: www.mgops.kolbuszowa.pl.

41. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego

We wtorek, 13 grudnia w kościele pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej odbyły się uroczystości związane z 41. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego.

O godz. 18.00 została odprawiona 
Msza Święta w intencji ofiar stanu 
wojennego i Ojczyzny pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Jana Pęp-
ka. W nabożeństwie wzięli udział: 
poczty sztandarowe, przedstawiciele 
środowisk samorządowych, komba-

tanckich, politycznych, szkolnych i 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Następnie przedstawiciele władz 
samorządowych oraz poszczególne 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Św. Brata Alberta. 
Ceremonię uświetnił chór oraz orkie-

stra Państwowej Szkoły Muzycznej I 
st. w Kolbuszowej.
Dla upamiętnienia ofiar stanu wojen-
nego w sobotę 10 grudnia br. w Miej-
skim Domu Kultury w Kolbuszowej 
odbyła się wieczornica. W tym roku 
wraz z rzeszowskim oddziałem IPN 

zaprezentowano blok składający się z 
wystawy, prelekcji oraz filmu. 
Dla przybyłych przygotowano wy-
stawę zatytułowaną ,,Stan wojenny 
1981-1983’’. Zaprezentowano w niej 
na 16 planszach wszystkie istotne in-
formacje z historii tego wydarzenia.
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Podpisano umowy na inwestycje 
dofinansowane z Rządowego Funduszu 

Polskiego Ładu: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja druga

W dniu 5 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisane zostały umowy na realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej. Umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania prze-
targowego podpisał Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej przy kontrasygnacie Jacka Mroczka Skarbnika Kolbuszowej. Na spotkaniach  
z wykonawcami obecny był również Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, który wspierał starania Gminy Kolbuszowa o pozyskanie 
środków na realizację tych inwestycji w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. 

REMONT ZESPOŁU 
ZBIORNIKÓW NA WODĘ 

PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 
W KOLBUSZOWEJ

Pierwsza umowa dotyczy komplek-
sowego remontu zespołu dwóch 
zbiorników o pojemności 2000 
m3 wraz z komorą zasuw zlokali-
zowanych przy ul. Przemysłowej 
w Kolbuszowej. Zbiorniki zaopatrują  
w wodę miasto Kolbuszowa oraz 
miejscowości Kolbuszowa Dolna, 
Kolbuszowa Górna, Świerczów, 
Zarębki, Nowa Wieś, Werynia, Kła-
pówka. 
Wykonawcą inwestycji jest Przedsię-

biorstwo P.H.U. SUPERBAU Mag-
dalena Ślusarczyk z Lipie. Wartość 
zadania to kwota ponad 4 mln zł, 
a dofinansowanie z programu Polski 
Ład wynosi 3,8 mln zł. 

BUDOWA I PRZEBUDOWA 
UL. PRZEMYSŁOWEJ I UL. 

ŻYTNIEJ W KOLBUSZOWEJ
Druga inwestycja polegać będzie 
na rozbudowie i przebudowie ul. 
Przemysłowej oraz ul. Żytniej  
w Kolbuszowej.  
Zakres prac przy ul. Przemysłowej 
w Kolbuszowej obejmuje wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni drogowej 
i chodnika, przebudowę istniejących 

zjazdów publicznych i indywidual-
nych, przebudowę sieci kanaliza-
cji deszczowej, wykonanie kanału 
technologicznego, przebudowę sieci 
elektroenergetycznej, budowę oświe-
tlenia oraz przebudowę przewodów 
sieci wodociągowej. 
Roboty budowlane przy ul. Żytniej 
w Kolbuszowej prowadzone będą 
na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. 
Rolnika. Obejmują one wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni, chodni-
ka i odcinka pieszo-rowerowego, 
budowę 8 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, przebu-
dowę istniejących zjazdów oraz 
odwodnienie drogi polegające na 

wymianie istniejących i wykona-
niu nowych wpustów ulicznych  
z przykanalikami do istniejącej ka-
nalizacji deszczowej, wykonanie 
kanału technologicznego oraz budo-
wę i przebudowę sieci elektroener-
getycznej. 
Wykonawcą inwestycji jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z.o.o z Rzeszowa. Całkowita wartość 
prac wynosi ponad 6 mln zł, a do-
finansowanie z Polskiego Ładu to 
kwota 5,5 mln zł. 

Podpisanie umowy na remont zbiorników wodnych przy ul. Przemysłowej 
w Kolbuszowej

Podpisanie umowy na budowę i przebudowę ul. Przemysłowej i ul. Żytniej 
w Kolbuszowej 

OGŁOSZENIE
ZARZĄD  POWIATU W KOLBUSZOWEJ PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI, ŻE

 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wy-
wieszony  został  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kolbuszowej   ul. 11 Listopada 10  na okres 21 dni: Wykaz 
nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego przeznaczonych do oddania   
w  dzierżawę , w  trybie  bezprzetargowym,  pod  istniejącą  infrastrukturę  
techniczną  na  rzecz  Spółki  Voice Net  S.A., z siedzibą  ul.  Migdałowa 86, 
35-232 Rzeszów oraz na  rzecz  Uniwersytetu Rzeszowskiego  z  siedzibą  
ul. Rejtana  16 c, 35-959 Rzeszów. 

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

Kolbuszowa,  dnia  12  grudnia  2022 r.   
Zarząd  Powiatu w Kolbuszowej
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Powołanie klastra energii
Z inicjatywy Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej, 1 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej odbyło się spotkanie 

dotyczące powołania Klastra Energii.

Uczestniczyli w nim wójtowie gmin 
powiatu kolbuszowskiego, przed-
stawiciele starostwa powiatowego, 
przedsiębiorstw komunalnych, firm 
oraz urzędu miejskiego.
Celem spotkania było omówienie 
warunków powołania klastra ener-
gii, który pozwoli w przyszłości na 
sięgniecie po środki na budowę insta-
lacji fotowoltaicznych oraz zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne.

KLASTER ENERGII to porozumie-
nie pomiędzy różnymi podmiotami, 
dotyczące wytwarzania i równoważe-
nia zapotrzebowania, dystrybucji lub 
obrotu energią. Celem klastra energii 
jest rozwój energetyki rozproszonej 
opartej nie tylko o odnawialne, ale 
również konwencjonalne źródła ener-
gii, służący poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawie środowi-
ska naturalnego i wzmocnieniu lo-
kalnej gospodarki.
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Informacja o zaopatrzeniu w worki do 
segregacji odpadów i harmonogramy 

odbioru odpadów
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje mieszkańców sołectw Gminy Kolbuszowa, że w miesiącu grudzień br. realizowana jest usługa dostarczania pakietu 
worków na odpady komunalne segregowane (tj. metale i tworzywa sztuczne, butelki PET, papier, szkło) bezpośrednio na nieruchomość.
Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa na rok 2023 dostępne są na stronie www.odpady.kolbuszowa.pl. 



JAZZ W JESIENNYM KLIMACIE 
SPRZYJAJĄCYM WYOBRAŹNI

Po raz drugi (5 listopada 2022r.) w Kolbuszowskim  Domu Kultury zagraliśmy zaduszkowy jazz. Pierwszy ubiegłoroczny kon-
cert oddawał hołd rzeszowskiemu saksofoniście grającemu jazz tradycyjny Jerzemu Dyni. 

Zawodowo zajmujący się folklorem 
redaktor TVP 3 w Rzeszowie zmarł 
dwa lata temu. Był saksofonistą,  pa-
sjonatem swingu. Opuścił nas nagle. 
Jego  śmierć nie pozwoliła nam  zre-
alizować wielu ciekawych wspól-
nych pomysłów, którymi wzajemnie 
się inspirowaliśmy. Wydarzenia były 
możliwe do realizacji dzięki dofinan-
sowaniu stowarzyszenia  dbające-
go  na co dzień  o tantiemy twórców 
w ramach projektu o nazwie ,, ZAiKS 
sprzyjamy wyobraźni”. Melomani, 
publiczność ,, Jesiennych Jazzowych 
Spotkań nad Nilem” mieli możli-
wość wysłuchania rewelacyjnego, 
improwizowanego koncertu forma-
cji krakowskiego trębacza Tomasza 
Kudyka ,,New Bone” pt. Tribute to 
Zbigniew Namysłowski & Wojciech 

Karolak. Ponadgodzinny występ był 
dla wypełnionej po brzegi słucha-
czami,  kameralnej sali - 114 letniej 
Sokolni, przysłowiową wisienką na 
torcie, jakich każdego roku ma oka-
zję wysłuchać wyrobiona publicz-
ność znad Nilu. Zmarły w tym roku 
Zbigniew Namysłowski dokonał nie-
zwykle udanej fuzji wprowadzając 
do światowej muzyki jazzowej lu-
dowe kujawiaki i oberki. Jego drogą 
już całkiem współcześnie idzie kom-
pozytor i aranżer multiinstrumenta-
lista Paweł Steczkowski, skupiając 
się na muzyce ludowej Podkarpacia. 
Teledysk z jego inspirującą, oddają-
cą jak żadna lasowiackiego  ducha, 
kompozycją do płyty, która ukaże 
się niebawem pt. ,,Pogoda w Jazzie”, 

obejrzeć można na kanale youtube 
MDK Kolbuszowa. Niezwykłego 
,,hamondzistę” Wojciecha Karolaka 
mieliśmy zaszczyt gościć na festiwa-
lu ,, Jazz nad Nilem” podczas którego 
udostępnił również   instrument ame-
rykańskiemu  wokaliście  Stanleyowi 
Breckenridgeowi. New Bone często 
gości  na kolbuszowskiej scenie ja-
zzowej, jedna z edycji cyklicznych 
festiwali poświęcona była Janowi 
Kudykowi ojcu muzyka. Lider ze-
społu Tomasz Kudyk bakcyla jazzu 
i miłość do trąbki wyniósł z domu. 
Jego pierwszym  mistrzem był tata 
Jan wieloletni lider Jazz Band Ball 
Orchestry. Klimatyczny w duchu 
muzyki mistrzów polskiego jazzu, 
koncert zagrany został oryginalnie 
z szacunkiem dla muzyki Namysłow-

skiego i Karolaka we własnym stylu 
zespołu  z wyczuciem prowadzonym 
przez lidera. Aplauz wzbudziły  per-
fekcyjne solówki, doskonale zagrane 
przez świetnych instrumentalistów 
,,Tribute to….”.Wieczór dostar-
czył  publiczności mnóstwa  wrażeń 
i wyjątkowo sprzyjał rozbudzeniu 
muzycznej wyobraźni słuchaczy. Ja-
zzmanom mającym takie zasłuchane  
jesienne audytorium grało się  do-
brze z wyraźną przyjemnością. Dużą 
część widzów stanowili plastycy 
i fotograficy - uczestnicy wernisażu 
wystawy poplenerowej, jak widać 
ludzie wrażliwi również na dźwięki 
dobrej muzyki. Dziękujemy  New 
Bone za  jazzowy wieczór z muzyką 
na światowym poziomie!

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki
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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

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

OGŁOSZENIA UMIG

ZOSTAŁ WYWIESZONY
 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 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 nieruchomościa-
mi (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 nieruchomościa-
mi (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 nieruchomościa-
mi (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 nieruchomościa-
mi (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

Doposażenie 
placu zabaw 
w Kolbuszowej 

Górnej
Na placu zabaw przy Przedszko-

lu Publicznym w Kolbuszowej Górnej 
zamontowane zostały nowe urządzenia 
zabawowe, które będą służyły przedszko-
lakom i najmłodszym mieszkańcom so-
łectwa. 

Plac zabaw został wyposażony w sprzęty do ak-
tywności: karuzelę i linearium. Nowe urządzenia 
dla dzieci wpłyną korzystnie nie tylko na ich kon-
dycję czy koordynację ruchową, ale będą miały 
znaczący wpływ na wzmacnianie relacji społecz-
nych poprzez wspólne spędzanie czasu i zabawy. 
W ramach realizacji zadania zakupione zostały 
również dwie ławki, kosz na śmieci i tablica re-
gulaminowa.

Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanemu 
grantowi w wysokości 20 tys. zł z programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych S.A. Pozyskane przez Gminę 
Kolbuszowa środki zewnętrzne w całości pokryły 
koszt zakupu nowych urządzeń.

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 35114



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

Stypendyści z Liceum 
Ogólnokształcącego

Podczas listopadowej Sesji Rady Powiatu wręczone zosta-
ły stypendia Powiatu Kolbuszowskiego. Otrzymali je uczniowie 
kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie mogli 
uczestniczyć w uroczystym rozdaniu miesiąc wcześniej. 

W GRONIE WYRÓŻNIONYCH ZNALEŹLI SIĘ: 
- Kinga Stolarz - uczennica klasy IVAP LO w Kolbuszowej
- Martyna Płaza - uczennica klasy IVAP LO w Kolbuszowej
- Zuzanna Wygoda - uczennica klasy IVAP LO w Kolbuszowej
- Wojciech Peret - uczeń klasy IIIA LO w Kolbuszowej.
Stypendium Powiatu Kolbuszowskiego w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 
2 000 zł dla każdego ucznia. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach:
1) I rata w wysokości 1 000 zł (płatna w terminie do 15 grudnia 2022 r.),
2) II rata w wysokości 1 000 zł (płatna w terminie do 15 maja 2023 r.). 
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Barbara Żarkowska 

Stypendia dla wyróżniających się uczniów

Stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
Utwardzony plac, znajdujący się w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej w Kolbu-
szowej. Fot. B. Żarkowska 

Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Szkoły średnie i otoczenie 
wokół nich pięknieje 

Dobiegają końca kolejne prace prowadzone przy moderni-
zacji szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego. Są one realizowane w ramach Pro-
gramu Polski Ład. 
Prace modernizacyjne równocześnie prowadzone są w: Liceum Ogólno-
kształcącym w Kolbuszowej, Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni, Zespole Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Kolbuszowej. 

Remonty prowadzone są wewnątrz i na zewnątrz szkół. W ostatnim czasie 
ekipa budowlana, korzystając ze sprzyjającej aury, pracowała przy wymia-
nie ogrodzenia przy Zespole Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego. Ku końcowi dobiegają także  roboty przy przebudowie utwar-
dzenia placu, mieszczącego się w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej. 

Wszystkie prace modernizacyjne prowadzone w szkołach ponadpodstawo-
wych szacowane są na kwotę ponad 7 milionów złotych. Zadanie realizowane 
w ramach funduszy pozyskanych z Programu POLSKI ŁAD. Z tego źródła 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego otrzymał 6 412 500 zł.

Barbara Żarkowska
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Pomoc dla Rejonu Romanowskiego
W sobotę (3 grudnia), ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wyruszył, piąty już, duży transport pomocy humanitarnej. 

Trafił on do potrzebujących mieszkańców i rannych żołnierzy w Regonie Romanowskim w Ukrainie.

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę 
cały czas trwa, niosąc ze sobą wiele 
okrucieństwa i zniszczenia. Miliony 
osób zmuszone są do opuszczania 
swoich domostw, wielu pozbawio-
nych jest prądu i ogrzewania. 

POMAGAMY…
Działania zbrojne trwają już prawie 
300 dni. Oprócz start materialnych 
odnotowywane są niestety straty 
w ludziach. Wielu zostaje rannych, 
wymaga pilnej pomocy medycznej 
czy rehabilitacyjnej. Powiat Kolbu-
szowski od początku trwania rosyj-
skiej agresji pomaga zaprzyjaźnio-
nemu z naszym regionem Powiatowi 
Romanowskiemu, odpowiadając na 
zapotrzebowanie z ich strony. Do tej 
pory zza wschodnią granicę wysła-
liśmy już kilkadziesiąt ton żywno-
ści, ale także ubrania, koce, artykuły 
chemiczne, środki pielęgnacyjne dla 
dzieci i wiele innych artykułów.

DLA POTRZEBUJĄCYCH 
I RANNYCH 

Sobotni transport w głównej mie-

W sobotę (3 grudnia) ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wyruszył 
piąty już transport pomocy humanitarnej. Fot. B. Żarkowska

Transport zawierał m.in. produkty żywnościowe i środki chemiczne 

Sobotni załadunek 

Przekazany sprzęt ma służyć rehabilitacji rannych żołnierzy 

Pomoc dla Regionu Romanowskiego w Ukrainie 

rze zawierał sprzęt rehabilitacyjny. 
Został on przygotowany i wysłany 
na prośbę Żytomierskiej Wojskowej 
Rady. Pośród przekazanego sprzętu 
znalazły się m.in. wózki inwalidzkie, 
balkoniki, kule inwalidzkie, łóżka re-
habilitacyjne, materace, opaski, orte-
zy czy rowery rehabilitacyjne. Sprzęt 
będzie służył rannym żołnierzom 
i pacjentom Szpitala w Romanowie 
(Obwód Żytomierski) w Ukrainie. 
Oprócz tego przekazaliśmy produk-
ty żywnościowe, środki higieniczne 
oraz ubrania. Część darów dostar-
czona została także do Parafii pw. 
Św. Stanisława w Romanowie, gdzie 
ks. proboszczem jest kolbuszowianin 
ks. Ryszard Dziuba. W transporcie 
znalazły się również artykuły szkolne 
oraz słodycze, przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kolbuszowej. Otrzymali je ich 
szkolni koledzy, którzy na początku 
inwazji rosyjskiej przybyli do Kolbu-
szowej i przez kilka miesięcy uczęsz-
czali do kolbuszowskiej „dwójki”. 

PODZIĘKOWANIA 
- Jeszcze raz dziękuję wszystkim oso-
bom, którzy zaangażowali się w akcję 
pomocową na rzecz potrzebujących 
przyjaciół zza naszej wschodniej gra-
nicy. Dziękuję, że solidaryzujecie się 

z walczącą Ukrainą i zawsze jesteście 
gotowi do działania i pomocy – mówi 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
koordynator akcji. 

Barbara Żarkowska 
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Pomoc humanitarna dotarła na Ukrainę
Cały transport, jaki wyruszył ze Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, w sobotę (3 grudnia), dotarł bezpiecznie do Regionu 

Romanowskiego w Ukrainie. – Dziękujemy za Wasz wielki dar serca – mówią wdzięczni przedstawiciele tego Rejonu. 

Transport z Powiatu Kolbuszowskiego bezpiecznie dotarł na Ukrainę do 
Regionu Romanowskiego

Laureaci XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska

Rozładunek przekazanego sprzętu rehabilitacyjnego  

Przypomnijmy. W sobotę (3 grudnia) 
ze Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej wyruszył piąty transport po-
mocy humanitarnej. Trafił on do po-
trzebujących mieszkańców i rannych 
żołnierzy w Regonie Romanowskim 
w Ukrainie oraz Parafii pw. Św. Sta-
nisława w Romanowie. 

POMOC NA MIEJSCU 
Otrzymaliśmy wiadomość zwrotną, 
że transport, który w głównej mie-
rze zawierał sprzęt rehabilitacyjny 
dotarł do Regionu Romanowskiego 
w Ukrainie. Sprzęt przekazany został 
do Szpitala w Romanowie, w którym 

leczeni są ranni żołnierze. Oprócz 
tego przekazaliśmy także żywność, 
ciepłą odzież, środki pielęgnacyjne, 
słodycze dla dzieci oraz artykuły 
szkolne. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyłączyli się do 

Zwycięzcy XVII Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie 

Powiatu Kolbuszowskiego 
W piątek (2 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej przeprowadzony został XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przy-
rody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś'. 

Konkurs organizowany był przez 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszo-
wej oraz Nadleśnictwo Kolbuszo-
wa. Uczestniczyli w nim uczniowie 
szkół podstawowych klas 7-8 oraz 
ponadpodstawowych z terenu dzia-
łalności Nadleśnictwa Kolbuszowa 
i powiatu kolbuszowskiego. Polegał 
na rozwiązaniu testu, który obejmo-
wał zagadnienia z zakresu wiedzy 
o ochronie przyrody i środowiska, 
w szczególności na terenie powiatu 
kolbuszowskiego. Jego celem była 
popularyzacja wiedzy środowisko-
wej, kształtowanie świadomości 
przyrodniczej, promocja zrówno-
ważonej gospodarki leśnej oraz wy-
pracowanie wrażliwości społecznej 
wśród młodzieży szkolnej.

LAUREACI 
W sumie do konkursu przystąpiło 
25 uczniów, w tym 11 ze szkół po-
nadpodstawowych oraz 14 ze szkół 
podstawowych. Komisja konkurso-
wa, której przewodniczyła Monika 

Wójcik-Nieznalska-kierownik Wy-
działu Ochrony Środowiska w Staro-
stwie Powiatowym w Kolbuszowej, 
po przeliczeniu wszystkich punktów 
i przeprowadzeniu dogrywki, posta-
nowiła przyznać następujące miejsca: 

SZKOŁY PODSTAWOWE
I MIEJSCE – Michał Bieleń –  
Zespół Szkół w Dzikowcu
II MIEJSCE – Zuzanna Kata – Szko-
ła Podstawowa w Cholewianej Górze

III MIEJSCE – Wiktoria Wojnar – 
Zespół Szkół w Dzikowcu
IV MIEJSCE – Agata Rzeszutek – 
Szkoła Podstawowa w Raniżowie
V MIEJSCE – Julia Żyła – Szkoła 
Podstawowa w Raniżowie  
I MIEJSCE – WYNIK DRUŻY-
NOWY – Zespół Szkół w Dzikowcu

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I MIEJSCE – Ewelina Sitarz –  

Zespół Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych w Weryni
II MIEJSCE – Maria Błażej – Li-
ceum Ogólnokształcące w Kolbu-
szowej
III MIEJSCE – Agata Snopek –  
Zespół Szkół Agrotechniczno-Eko-
nomicznych w Weryni 
I MIEJSCE WYNIK DRUŻYNO-
WY – Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej 

Barbara Żarkowska 

akcji pomocowej dla naszych przy-
jaciół z Regionu Romanowskiego. 
Dziękujemy za zrozumienie, empa-
tię, szczodrość i wielkie serce. 

Barbara Żarkowska 
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P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie 
kolbuszowskim

Informujemy, że na terenie powiatu kolbuszowskiego są wyznaczone punkty, w których można uzyskać bezpłatną pomoc prawną, 
poradnictwo oraz skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Usługi te świadczone są osobiście w Kolbuszowej, Cmolasie oraz Niwiskach. 

Jeden z punktów mieści się w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego (In-
kubator Przedsiębiorczości) przy ul. 
Jana Pawła II 8 (pokój nr 10, wejście 
od strony basenu). Bezpłatną pomoc 
prawną w tym miejscu można uzy-
skać w poniedziałki - od godz. 8.00-
16.00; wtorki – 8.00-16.00; środy – 
14.00-18.00; czwartki – 15.30-19.30; 
piątki – 9.00 – 13.00.

PUNKTY W POWIECIE
Nieodpłatna pomoc prawna udzie-
lana jest także w Urzędzie Gminy 
w Niwiskach, w środy – 12.00-16.00 
oraz czwartki – 13.00-17.00, jak rów-
nież w Urzędzie Gminy w Cmolasie, 
w każdy piątek – 8.00-12.00.

 UWAGA!
Z przyczyn od nas niezależnych 
przedstawiony powyżej harmono-
gram może ulec zmianie, dlatego też 
zalecamy każdorazowe sprawdzenie 
aktualnego wykazu dyżurów, któ-
ry znajduje się na stronie głównej 
Powiatu Kolbuszowskiego www.

powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce 
„Bezpłatne porady prawne”. Infor-
mujemy również, że kobiecie, która 
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego odbywa się poza kolejno-
ścią.

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA OBEJMUJE:

- poinformowanie o obowiązującym 
stanie prawnym oraz o przysługu-
jących prawach i obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym lub sądowo-ad-
ministracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego;
- przygotowanie projektu pisma 
w tych sprawach, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym;

- sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach po-
stępowań.

NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE 

OBEJMUJE:
- rozpoznanie problemu i udzielenie 
porady dostosowanej do indywidu-
alnej sytuacji osoby korzystającej 
z porady.  Osoba korzystająca jest 
informowana o przysługujących jej 
prawach oraz spoczywających na 
niej obowiązkach. W razie potrzeby, 
podczas porady może być sporządzo-
ny wspólnie z osobą zainteresowaną 
plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz 
udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje różnorodne dziedziny, 
w tym między innymi kwestie za-
dłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz 
problemy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej 
o możliwościach skorzystania z polu-
bownych metod rozwiązywania spo-
rów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o przepro-
wadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku 
o przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządze-
niu do sądu wniosku o zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmu-
je spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały posta-
nowienie o skierowaniu sprawy do 
mediacji lub postępowania media-
cyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że w relacji stron występuje przemoc.

Opr. B. Żarkowska

W SKRÓCIE
UMOWA O WSPÓŁPRACY PODPISANA

Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. Polegać ono 
będzie na objęciu przez PRz patronatem honorowym kierunku kształcenia 
„technik eksploatacji portów i terminali”. Dokumenty sygnowali rektor Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, dziekan Wydziału 
Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Marciniec oraz prof. PRz 
i dyrektor szkoły mgr Zbigniew Bogacz. 

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLBUSZOWEJ 
W GRONIE NAJLEPSZYCH SZKÓŁ!

Kolbuszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara zajęło 7. miejsce 
pośród wszystkich liceów na Podkarpaciu.
Ranking liceów 2022, opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEduka-
cja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z po-
szczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 
Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej 
(EWD) z lat 2019-2021. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze 
sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek 
oświatowych. W rankingu udział wzięło 1812 liceów publicznych oraz nie-
publicznych. Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom gratulujemy wysokiego 
wyniku i życzymy kolejnych osiągnięć!  

***

UCZNIOWIE Z MEDALAMI
W ostatni weekend listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Kolbu-
szowej uczestniczyli w pływackich Zimowych Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego. W zawodach udział wzięli: Szczepan Wójcik z kl. 2B, Kacper 
Więcek z kl. 1D oraz Mikołaj Wójcik z kl. 1A. 

Uczniowie, reprezentując klub pływacki UKS Fregata Kolbuszowa, rywali-
zowali z zawodnikami z całego Podkarpacia. Występując w sztafecie 4x100m 
stylem dowolnym (Więcek K - Wójcik Sz. - Wójcik M.- Skowroński B.)  
zdobyli po raz pierwszy w historii klubu brązowy medal Mistrzostw Woje-
wództwa Podkarpackiego w kategorii open. To nie koniec dobrych wieści. 
Również indywidualnie zaprezentowali się wyśmienicie: Wójcik Szczepan 
kl. 2B - 400m stylem zmiennym - brązowy medal; 1500m stylem dowolnym - 
srebrny medal; Wójcik Mikołaj kl. 1A - 200m stylem motylkowym -brązowy 
medal; Więcek Kacper kl. 1D - 100m stylem motylkowym - brązowy medal. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów

Opr. B. Żarkowska 
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Szlachetna Paczka Kolbuszowa.  
Wspaniały Weekend Cudów!

W dniach 10-11 grudnia 2022r. odbył się XXII finał projektu Szlachetna Paczka, zwany „Weekendem Cudów”. Do ogólnopol-
skiej akcji pomocy osobom starszym, ubogim, chorym i samotnym dołączyli jak co roku również Wolontariusze z rejonu Kolbuszowa.

Paczki przygotowane przez darczyń-
ców dotarły do 25 potrzebujących 
rodzin z terenu powiatu kolbuszow-
skiego. W akcję zaangażowało się 
16 wolontariuszy. Ponadto pomogli 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Kolbuszowej Górnej, Fundacja 
„Serce” z Kolbuszowej, uczniowie 
ZSA-E w Weryni, dziewczęta z kol-
buszowskiego koła wolontariatu z SP 
nr 1 w Kolbuszowej oraz osoby indy-
widualne. Żywność, środki czystości, 
zimowa odzież - te rzeczy znalazły 
się w paczkach. Nie zabrakło też 
przedmiotów, o które szczególnie 
prosiły potrzebujące rodziny takie 
jak: lodówki, pralki, meble, drewno 
oraz upominki – perfumy, książki, 
zabawki.
W przygotowanie Paczki zaangażo-
wało się wiele osób. Udział w pro-
jekcie okazał się wydarzeniem spo-
łecznym, do którego angażują się 
całe rodziny, organizacje, zakłady 
pracy, urzędy, szkoły, grupy przy-
jaciół. Dla niektórych firm wspólny 
wybór rodziny i zakupy to coroczny, 
wyjątkowy rytuał.
W imieniu obdarowanych Rodzin 
Zespół Szlachetnej Paczki Rejon 
Kolbuszowa pragnie przekazać słowa

Zespół Szlachetnej Paczki Rejon Kolbuszowa z ks. Dziekanem Lucjanem 
Szumierzem.

Zespół Szlachetnej Paczki Rejon Kolbuszowa z Darczyńcą Posłem na Sejm 
RP Zbigniewem Chmielowcem.

PODZIĘKOWANIA
za szlachetność, dobro, piękne 
SERCE i otwarcie się na potrze-
by drugiego człowieka i zaan-
gażowanie w niesienie pomocy 
potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim Darczyń-
com i Dobroczyńcom, Sponsorom 
i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w projekt Szlachetnej 

Paczki, którzy otwarli swoje 
serca dla innych. Dziękujemy za 
nieocenioną pomoc przy rozwo-
żeniu paczek Panom kierowcom 
oraz osobą, które pomagały nam 
dźwigać ciężkie paczki.
Dziękujemy tym, którzy wsparli 
nasze działania i siły przekazu-
jąc nam pizzę, pierogi, zupę gu-
laszową, tort, ciasta i ciasteczka 

oraz za gościnność w stworzeniu 
magazynu.

Z całego serca DZIĘKUJEMY 
i życzymy szczęśliwego Nowego 
2023 Roku.

Dziękujemy za Waszą pomoc 
i wsparcie!
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Tabliczka szkolna i rysik używana przez uczniów 
w latach 80. XIX w.

To już 140 lat…

Początki szkoły w Mazurach (cz. 1)
Umiejętność czytania, pisania i liczenia, którą dzisiaj posiadają wszyscy dorośli, a nawet kilkuletnie dzieci, jeszcze nie 

tak dawno stanowiła poważny problem. Zwłaszcza dla mieszkańców wiosek. Pośród nas żyje wiele starszych osób, których 
ojcowie i dziadowie nie posiadali tej umiejętności. A cóż tu dopiero mówić o pradziadkach i wcześniejszych pokoleniach.

POTRZEBA TWORZENIA SZKÓŁ
Trudno było im żyć w cywilizowanym świecie 

nie umiejąc czytać i pisać. Nie zawsze był w po-
bliżu ktoś, kto przeczytał pismo urzędowe, list 
z Ameryki, od syna w wojsku, obliczył sprzedany 
towar, itp. Nawet jeśli był, to nie robił tego za dar-
mo. Bywało, że i kilka razy dziennie chłop potrze-
bował coś przeczytać, lub napisać. Dochodził więc 
do przekonania, że trzeba się tego nauczyć. A już 
koniecznie nauczyć swoje dzieci. Najlepiej robiła 
to szkoła. Nie szkółka parafialna ucząca głównie 
czytania Biblii, modlitw i śpiewów kościelnych, 
ale świecka szkoła powszechna.

Przełomowe znaczenie dla tworzenia szkół ludo-
wych w Galicji miało nadanie jej autonomii przez 
Najjaśniejszego Pana pod koniec lat 60-tych XIX 
w. A za tym wprowadzenie języka polskiego jako 
urzędowego oraz mocnych samorządów gminnych 
i powiatowych. Uchwalona 2 V 1873 r. ustawa nr 
250 o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół 
ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci, 
zapoczątkowała falę organizowania szkół, także 
w powiecie kolbuszowskim. Zabiegał o to bardzo 
aktywnie ówczesny przewodniczący Rady Szkol-
nej Okręgowej inspektor Stanisław Kapłański.

DATA ZAŁOŻENIA SZKOŁY
Zanim przystąpiono do organizowania szkoły 

w Mazurach, na terenie obecnej gminy Raniżów 
w roku 1882 istniały już cztery szkoły ludowe. 
Były to: Szkoła Ludowa Dwuklasowa w Rani-
żowie, Szkoła Ludowa Dwuklasowa w Woli Ra-

niżowskiej, Szkoła Ludowa Filialna w Zielonce 
oraz szkoła wyznaniowa ewangelicka w kolonii 
Ranischau. Funkcjonowały dość dobrze. Miesz-
kańcy wymienionych wiosek byli zadowoleni. 
Samorządy gminne, choć ubogie, były w stanie je 
utrzymywać. Oczywiście dzięki dofinansowaniu 
przez władze oświatowe.

Relacje mieszkańców zebrane podczas badań 
historycznych wskazują, że w Mazurach myślano 
o utworzeniu szkoły już w latach 70-tych XIX w. 
Domagali się tego światlejsi mieszkańcy wioski 
oraz niektórzy radni miejscowej Rady Gminnej, 
m.in. Erazm Dec. Inspirowani i zachęcani do tego 
byli przez proboszcza raniżowskiego ks. Francisz-
ka Szaynoka. Na władze gminne były czynione 
coraz większe naciski ze strony Rady Szkolnej 
Okręgowej oraz Wydziału Powiatowego w Kol-
buszowej. Na przeszkodzie stał jednak brak drze-
wa na budynek szkoły i funduszu na utrzymanie 
kwalifikowanego nauczyciela. Sprawa ta dojrzała 
ostatecznie w 1882 r. Radni na czele z wójtem Fe-
liksem Zimnym przeanalizowali kolejny raz moż-
liwości gminy i doszli do wniosku, że są w stanie 
temu podołać. O ile otrzymają wsparcie ze strony 
władz krajowych.

Jak dowiadujemy się z dokumentów archiwal-
nych zachowanych we Lwowie, Rada Gminna 
w Mazurach na swym posiedzeniu w dniu 11 
stycznia 1883 r. uchwaliła urządzenie i uposażenie 
Szkoły Ludowej. Zobowiązała się m.in. do - wysta-
wienia nowego budynku szkolnego wg instrukcji 

Rady Szkolnej Krajowej, zaopatrzenia go w po-
trzebne sprzęty szkolne, utrzymywania zarówno 
budynku jak i sprzętów zawsze w dobrym stanie, 
przekazania pół morga gruntu na ogród szkolny, 
ponoszenia wydatków na opał i obsługę szkoły, 
wnoszenia do miejscowego funduszu szkolne-
go na premie dla wzorowych uczniów dodatek 
w rocznej kwocie 5 złr. No i co najważniejsze, 
Gmina zgodziła się - wpłacać do funduszu szkol-
nego okręgowego przeznaczonego na utrzymanie 
nauczycieli dodatek pieniężny w wysokości 12 % 
podatków bezpośrednich przez gminę opłacanych. 
Było to bardzo duże obciążenie finansowe. O jego 
zmniejszenie musiano później toczyć boje z wła-
dzami powiatowymi. Protokół z posiedzenia Rady 
podpisał naczelnik gminy (wójt) Feliks Zimny, 
zastępca naczelnika (podwójci) Feliks Sondej oraz 
radni Marcin Sondej, Antoni Sondej, Józef Son-
dej, Kazimierz Olszowy, Jędrzej Skwira, Michał 
Popek, Jan Sączawa, Franciszek Olszowy, Antoni 
Dec. Na jedenastu radnych tylko dwóch umiało się 
podpisać. Byli nimi Józef Sondej (późniejszy wójt) 
i Kazimierz Olszowy. Pozostali, w tym wójt i po-
dwójci, podpisali się krzyżykiem przy nazwisku. 

W tym samym dniu, w budynku raniżowskiej 
szkoły odbyło się uroczyste podpisanie Aktu 
Fundacyjnego Szkoły Ludowej w Mazurach. Po-
wtórzono w nim deklaracje i zobowiązania Rady 
Gminnej z zastrzeżeniem, iż -  w razie niedotrzy-
mania któregokolwiek z powyższych zobowiązań 
na siebie przyjętych poddajemy się politycznej 

Początek Aktu Fundacyjnego szkoły ludowej w Mazurach spisanego w Raniżowie, w dniu 11 stycznia 
1883 r. (CPAHU we Lwowie)
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Uczeń szkoły wiejskiej z lat 70. XIX w. (A. Anker, 
Schulknabe…, 1875)

egzekucyi. Oprócz wymienionych wójtów i rad-
nych jako świadkowie podpisali go: ks. proboszcz 
Franciszek Szaynok, kier. szkoły w Raniżowie 
Józef Babiarz, kier. szkoły w Woli Raniżowskiej 
Ignacy Sapecki oraz c.k. powiatowy inspektor 
szkół Stanisław Kapłański z Kolbuszowej. Podbito 
go piękną pieczęcią wizerunkową mazurskiego 
Urzędu Gminnego. 

Akt Fundacyjny, jako dokument założycielski 
prawnie wiążący został zatwierdzony, podpisany 
i opieczętowany przez Wydział Powiatowy 22 II 
1883 r., następnie zatwierdzony przez Radę Po-
wiatową na posiedzeniu (sesji) 1 III 1883 r. Odtąd 
będą się powoływać na niego wielokrotnie wła-
dze szkolne okręgowe w Kolbuszowej i krajowe 
we Lwowie. W związku z powyższym dzień 11 
stycznia 1883 r. należy uznać za datę założenia 
szkoły w Mazurach.

PIERWSZE LATA NAUKI
Wkrótce po formalnym, urzędowym założeniu 

szkoły władze gminne rozpoczęły przygotowania 
do postawienia odpowiedniego budynku z salą 
lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela. Nie było 
to takie proste. Musiał to być projekt preferowany 
przez władze oświatowe. 

W jesieni 1883 r. szkoła zaczęła funkcjonować 
w wynajmowanych przez Urząd Gminny izbach 
chłopskich. Nauczycielami niekwalifikowanymi 
byli mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Jak po-
daje zbyt lakonicznie kronika szkolna zaprowa-
dzona przez kierownika Jana Świątka – pierwszym 
takim „pokątnym” nauczycielem był urlopik z Woli 
Raniżowskiej, później jakiś ekonom z Zielonki, po-
tem Jan Kazior również z Zielonki. Ci nauczyciele 
uczyli szczególnie czytać, niektórych chłopców pi-
sać i rachować. Najważniejszą książką była Biblia. 
Uczyli czytania sposobem sylabizowania. Do szko-
ły uczęszczały dzieci starsze od 14 do 18 lat. Nauka 

odbywała się od św. Michała do św. Wojciecha. 
Szkoły, czyli budynku szkolnego nie było, tylko taki 
nauczyciel zgodzony przez Gminę uczył w jednym 
budynku gospodarskim przez tydzień i tu dostawał 
wikt, na drugi tydzień szedł do drugiego i tak dalej 
za koleją. Od każdego zapisanego dziecka płacili 
rodzice według umowy, 1,50 złr., 1 złr., rozmaicie.

Tu należy dopowiedzieć, że przytoczony zapis 
kronikarski odnosi się do początkowego okresu 
nauczania. Pierwszego roku, bądź półtora. Ponie-
waż cotygodniowe wynajmowanie izb w chałupach 
rodziców uczniów sprawiało różnorakie problemy 
Gmina postanowiła wydzierżawić dwie duże izby, 
w których były zapewnione w miarę dobre warunki 
do nauki. Dla dzieci z dzielnic Ług, Sołtyse, Wieś 
i Zakarczmie w domu Andrzeja Wilka (obecnie 
nr d. 46), zaś dzieci z Żydowskiej Górki, Starej 
Wsi, Mokrzyszowa i Olszowych w domu Józefa 
Deca (133).       

Wspomniany „urlopnik” z Woli Raniżowskiej, 
czyli żołnierz czasowo zwolniony ze służby woj-
skowej, jako pierwszy nauczyciel pracujący w ma-
zurskiej szkole znakomicie nawiązuje do obecnego 
patrona szkoły, także żołnierza, generała Kwiat-
kowskiego, którego ojciec i dziadowie pochodzili 
również z wymienionej miejscowości. Nauczy-
ciel Jan Kazior z Zielonki przez długi okres czasu 
pełnił urząd sekretarza (pisarza) Gminy Mazury. 
Posiadał opinię znakomitego nauczyciela. Podczas 
lekcji korzystał z podręczników państwowych dla 
szkół galicyjskich. Dzieci uczyły się pisać i liczyć 
rysikiem na tabliczkach z kamienia łupkowego, 
oprawionych w drewniane ramki. Nie wiadomo ile 
dzieci uczęszczało wtedy na naukę. Można przy-
puszczać, że kilkadziesiąt. Wiadomo natomiast, 
że w czerwcu 1884 r. w Mazurach było 172 dzieci 
będących w wieku szkolnym, tj. w wieku od ukoń-
czonego 6 do 12 roku życia. W tym chłopców 83, 
dziewcząt 89. Wioska liczyła 1230 mieszkańców.

Ze względu na brak własnego budynku Szkoła 
Ludowa w Mazurach posiadała oficjalnie status 
szkoły istniejącej i funkcjonującej, ale tzw. „nie-
zorganizowanej”, lub „nieuregulowanej”.

PROBLEM Z FUNDUSZEM 
NAUCZYCIELSKIM

Radość wójta i radnych z funkcjonującej szkoły, 
choć jeszcze w formie ograniczonej, nie trwała dłu-
go. Już w listopadzie 1883 roku władze oświatowe 
w Kolbuszowej, opierając się na zapisach w Ak-
cie Fundacyjnym, zażądały od Gminy sporych 
wpłat pieniężnych na tzw. „fundusz nauczycielski” 
i szybkiego postawienia budynku szkoły. Jedno-
cześnie poinformowały Gminę, że nie dofinansują 
utrzymania nauczyciela. Musiała ona sama, wraz 
z Obszarem Dworskim w Mazurach (tak określano 
karczmę i gospodarstwo Żyda Herscha Fledla) 
pokrywać całość jego pensji. Miało to wychodzić 
rocznie 250 reńskich. Do tego musiała wygospo-
darować ponad 1000 reńskich na budowę, ume-
blowanie i wyposażenie szkoły. Załamał się więc 
początkowy entuzjazm.

Władze gminne unikały więc przez jakiś czas 
spotkań i zebrań z władzami Rady Szkolnej Okrę-
gowej w tej sprawie. Jednak pod groźbą kary mu-
siały uczestniczyć w rozprawie, która odbyła się 15 
lutego 1884 r. w raniżowskiej szkole. Tamże wójt 
wspierany przez ośmiu radnych oświadczył m.in., 
że - nie będziemy zakładali żadnej szkoły u sie-
bie i bez takowej się obejdziemy, bo nie jesteśmy 
w stanie ani wybudować szkoły, ani jej utrzymać. 
Obecna nauka, jaką pojedynczy członkowie gminy 
urządzają po domach prywatnych w porze zimo-
wej, w zupełności wystarcza dla naszych dzieci. 
Po tym oświadczeniu reprezentanci mazurskiej 
gminy opuścili zebranie i odmówili podpisania 
protokołu. (cdn.)

Benedykt Popek

Pierwszy budynek szkoły w Mazurach, zbudowany w 1887 r. Zachował się do dziś na podwórku pana 
Sączawy w Zielonce. Rok 2013
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Finansowo
 JAKI BĘDZIE ROK 2023?

Sądzę, że warto przyjrzeć się wy-
branym prognozom Saxo Banku na 
2023r. Ubiegłoroczne były zadziwia-
jąco trafne (m.in. faktycznie odej-
ście od paliw kopalnych odłożono na 
boczny tor, jest wysoka inflacja i to 
nie tylko w USA, wojna może nie 
zimna i nie w kosmosie – ale niestety 
to namacalna rzeczywistość). 

KOALICJA MILIARDERÓW 
STWORZY WART 

BILIONY DOLARÓW 
PROJEKT MANHATTAN 

DLA SEKTORA 
ENERGETYCZNEGO.

W 2023 r. właściciele największych 
spółek technologicznych zaczną się 
niecierpliwić brakiem postępów 
w rozwoju niezbędnej infrastruktury 
energetycznej, która pozwoliłaby im 
zarówno realizować swoje marzenia, 
jak i zająć się konieczną transforma-
cją energetyczną. Łącząc siły, utwo-
rzą konsorcjum w celu pozyskania 
ponad biliona dolarów na inwestycje 
w rozwiązania energetyczne. Będzie 
to największy projekt badawczo-
-rozwojowy od czasu Projektu Man-
hattan, w ramach którego powstała 
pierwsza bomba atomowa.

PREZYDENT FRANCJI 
MACRON PODA SIĘ DO 

DYMISJI.
W wyborach parlamentarnych 
w czerwcu 2022r. partia prezydenta 
Emmanuela Macrona i jego sojuszni-
ków straciła zdecydowaną większość 
w parlamencie. W obliczu silnej opo-
zycji rząd nie będzie miał innego wy-
boru, jak tylko przyjąć najważniejsze 
ustawy i budżet na 2023r. w drodze 
dekretu w trybie przyspieszonym. 
Macron uświadomi sobie, że przez 
najbliższe cztery lata będzie stanowić 
łatwy cel i nie będzie w stanie dopro-

wadzić do przyjęcia przez parlament 
swojej autorskiej reformy emery-
talnej. Idąc za przykładem Char-
les’a de Gaulle’a w 1946 i 1969r., na 
początku 2023r. prezydent Francji 
nieoczekiwanie zdecyduje się podać 
do dymisji.

ZŁOTO OSIĄGNIE CENĘ 
3 000 USD, BO BANKI 

CENTRALNE NIE DOJDĄ 
DO POROZUMIENIA 

W SPRAWIE INFLACJI.
W 2023r. złoto w końcu znajdzie 
grunt pod nogami po trudnym 2022r., 
w którym wielu inwestorów czuło 
frustrację co do niezdolności tego 
metalu do umocnienia nawet wów-
czas, gdy inflacja wzrosła do najwyż-
szego poziomu od 40 lat. W 2023r. 
rynek w końcu odkryje, że inflacja 
będzie się utrzymywać na wysokim 
poziomie w przewidywalnej przy-
szłości. Zacieśnianie polityki Fedu 
i zacieśnianie ilościowe doprowadzi 
do nowego impasu na amerykańskich 
rynkach obligacji skarbowych. Wraz 
z nadejściem wiosny Chiny bardziej 
zdecydowanie odejdą od polityki 
„zero Covid”, wdrażając skuteczne 
metody leczenia, a być może nawet 
nową szczepionkę. Ponowne uwol-
nienie chińskiego popytu doprowadzi 
do nowego skokowego wzrostu cen 
surowców. Rezultatem będzie gwał-
towny wzrost inflacji, w szczegól-
ności w warunkach coraz większego 
osłabienia dolara, jako że złagodze-
nie stanowiska Fedu zada cios ame-
rykańskiej walucie. Zaniedbywane 
dotychczas przez inwestorów złoto 
zacznie piąć się w górę.

USTANOWIENIE UNIJNYCH 
SIŁ ZBROJNYCH.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała 
największą „gorącą wojnę” w Eu-

ropie od 1945r., a wybory uzupeł-
niające w Stanach Zjednoczonych 
w 2022r. doprowadziły do zdecydo-
wanego umocnienia prawicowych 
populistów z Partii Republikańskiej 
w Kongresie, podczas gdy były pre-
zydent Trump zapowiedział, że za-
mierza kandydować na prezydenta 
w 2024r. W 2023r. stanie się bar-
dziej oczywiste niż kiedykolwiek, 
że Europa musi przywrócić do po-
rządku swój potencjał obronny, wo-
bec możliwości wycofania swojego 
zaangażowania w tym rejonie przez 
USA. W dramatycznym posunięciu 
wszystkie państwa członkowskie 
UE postanowią do 2028r. ustanowić 
unijne siły zbrojne w celu stworze-
nia kompletnych i dyspozycyjnych 
lądowych, morskich, powietrznych 
i kosmicznych jednostek operacyj-
nych, finansowanych z wydatków 
w łącznej wysokości 10 bln EUR 
rozłożonych na 20 lat. Aby sfinan-
sować nowe siły zbrojne UE, zostaną 
wyemitowane unijne obligacje finan-
sowane w oparciu o PKB każdego 
z państw członkowskich. Mocno 
pogłębi to rynek unijnego długu pu-
blicznego, równocześnie powodując 
silne umocnienie euro na skutek ol-
brzymiego impulsu inwestycyjnego. 

PIERWSZY KRAJ ZAKAŻE 
PRODUKCJI MIĘSA.

Według jednego z raportów, aby 
osiągnąć cel zerowych emisji netto 
do 2050r., spożycie mięsa musi zo-
stać zmniejszone do 24 kg na oso-
bę rocznie w porównaniu z obecną 
średnią OECD wynoszącą około 70 
kg. Kraje, które najprawdopodob-
niej wezmą pod uwagę żywnościo-
wy aspekt zmian klimatycznych, to 
te, które przyjęły prawnie wiążące 
cele zerowej emisji netto. Szwe-
cja zobowiązała się do osiągnięcia 

neutralności węglowej do 2045r., 
podczas gdy inne kraje, takie jak 
Wielka Brytania, Francja czy Da-
nia, za docelowy przyjęły rok 2050. 
W 2023r.zatem co najmniej jeden 
kraj, chcąc wyprzedzić pozostałych 
w wyścigu o najbardziej agresywną 
politykę klimatyczną, zdecyduje się 
na wprowadzanie na coraz większą 
skalę wysokich podatków od mięsa, 
począwszy od 2025r. Ponadto za-
cznie dążyć do całkowitego zakazu 
krajowej produkcji mięsa pochodze-
nia zwierzęcego do 2030r. Apetyty 
obywateli będą musiały zaspokoić 
ulepszone mięsa pochodzenia roślin-
nego i jeszcze bardziej humanitarne, 
mniej emisyjne technologie hodowli 
mięsa w laboratoriach. 

Życzę wszystkim Czytelnikom Prze-
glądu Kolbuszowskiego zdrowych 
i radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia, a w nadchodzącym 2023r. wy-
łącznie dobrych wiadomości w sfe-
rze finansów. 

Marek Kowalski

PSZOK przy ul. Piłsudskiego zawiesza 
przyjęcie odpadów komunalnych!

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że z dniem 07 grudnia 2022 r. rozpocznie się dystrybucja węgla mieszkańcom gminy Kolbuszowa 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego 111A. Aby zapewnić mieszkańcom bezproblemowe wydanie węgla 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 07.12.2022 r. zawiesza przyjęcie odpadów komunalnych.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Projekty parasolowe w Gminie Kolbuszowa 
Gmina Kolbuszowa zrealizowała projekty parasolowe mające na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w go-

spodarstwach domowych:

· projekt 1: „Poprawa jakości powie-
trza w Gminie Kolbuszowa - montaż 
ekologicznych kotłów centralnego 
ogrzewania”.
· projekt 2: „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Kolbuszowa 
i Gminie Dzikowiec”. 
Mieszkańcy, którzy zdecydowali 
się na udział w projektach skorzy-
stali z dotacji w wysokości do 85% 
kosztów kwalifikowanych na montaż 
instalacji fotowoltaicznych, kotłów 
gazowych, kotłów na biomasę oraz 
powietrznych i gruntownych pomp 
ciepła. Wykonane instalacje zapew-
niają mieszkańcom ograniczenie 
kosztów zakupu energii elektrycznej 
czy kosztów związanych z produkcją 
ciepła. Przyczyniają się również do 
poprawy stanu środowiska naturalne-
go i  ograniczenia emisji szkodliwych 
zanieczyszczeń.
Realizacja tych inwestycji przez 
Gminę Kolbuszowa była możliwa 
dzięki dofinansowaniom pozyska-
nym z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

„POPRAWA JAKOŚCI POWIE-
TRZA W GMINIE KOLBUSZO-
WA – MONTAŻ EKOLOGICZ-
NYCH KOTŁÓW CENTRALNE-
GO OGRZEWANIA”
W ramach projektu zrealizowano na-
stępujące zadania:
·	 dostawa	 i	montaż	kotłów	ga-

zowych	 	 -	131	 szt.	 (zakończono	
w	grudniu	2020	r.,	wartość	zadania	
2	026	953	zł)	
· dostawa i montaż kotłów opala-
nych biomasą - 25 szt. (zakończono 
w kwietniu 2021 r., wartość zadania 
681 231 zł) 
Wysokość dofinansowania do projek-
tu dla mieszkańców stanowiła 85% 
kosztów kwalifikowanych. Projekt 
został rozliczony na przełomie maja 
i czerwca 2021 r. 
Wartość projektu: 2 785 238,82 zł
Dofinansowanie z UE: 2 156 366,48 
zł
Regiona lny  Program Opera -
cyjny Województwa Podkar-
packiego Na Lata 2014 – 2020, 
Oś  Pr iory te towa I I I .  Czys ta 
Energia,  Działanie 3.3 -  Po-
p r a w a  J a k o ś c i  P o w i e t r z a , 
Poddziałanie 3.3.1 – Realizacja Pla-
nów Niskoemisyjnych

„ROZWÓJ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE 
KOLBUSZOWA I GMINIE DZI-
KOWIEC”
W ramach projektu w Gminie Kol-
buszowa zrealizowano następujące 
zadania:

·	 dostawa	i	montaż	instalacji	fo-
towoltaicznych	-	585	szt.	(	zakoń-
czono	w	marcu	2022	r.,	wartość	
zadania	7	430	753,34	zł)
·	 dostawa	 i	montaż	powietrz-
nych	pomp	ciepła	do	c.w.u.	–	53	
szt.	(zakończono	czerwiec	2022	r.,	
wartość	zadania	641	961,72	zł)
·	 dostawa	i	montaż	gruntowych	
pomp	ciepła	do	c.o.	i	c.w.u.	-	32	
szt.	(zakończono	maj	2022	r.,	war-
tość	zadania	1	948	320	zł)
· dostawa i montaż kotłów na 
biomasę - 2 szt. (wartość zadania: 
41 443,92 zł)
Wysokość dofinansowania do pro-

jektu dla mieszkańców stanowiła 84% 
kosztów kwalifikowanych. Projekt jest 
na etapie rozliczania w Urzędzie Mar-
szałkowskim. 
Projekt realizowany w partnerstwie 
z Gminą Dzikowiec, współfinanso-
wany ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa III. Czysta Energia, 
Działanie 3. - Rozwój OZE 
C a ł k o w i t a  w a r t o ś ć  p r o j e k t u : 
12 176 115,18 zł, dofinansowanie UE: 
9 456 309,47 zł
Wartość projektu dla Gminy Kolbu-
szowa: 10 185 693 zł, dofinansowanie 
UE: 7 910 518,69 zł
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Panu
Janowi Ziobro

byłemu Komendantowi Komendy 
Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kolbuszowej

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Rodzinie zmarłego
śp. Jacka Szatkowskiego
Pracownika Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Księdzu
Bogdanowi Janikowi

Proboszczowi Parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Domatkowie

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego



Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu 
przemocy domowej

W dniu 29.11.2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się konferencja pn. „Interdyscyplinarne pomaganie 
w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Organizatorami wydarzenia był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kolbuszowej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.
Konferencja została zorganizowa-
na w ramach projektu socjalnego 
„Kampania Lokalna 2022 – NIE dla 
Przemocy”, a jej celem było przede 
wszystkim zwrócenie uwagi na sku-
teczne prowadzenie interdyscypli-
narnych działań zmierzających do 
przeciwdziałania zjawisku przemo-
cy w rodzinie. Podkreślono również 
ważną rolę współpracy interdyscy-
plinarnej instytucji zobowiązanych 
do kompleksowego wsparcia dzieci 
uwikłanych w przemoc.
Uczestnicy konferencji mieli okazję 
wysłuchać wykładu Pani Elżbie-
ty Mikołajczyk – Przewodniczącej 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kol-
buszowej, wieloletniego dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Kolbuszowej, na temat ,,Po-
dejmowania działań na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy wobec dzieci  
w rodzinach z problemem alkoho-
lowym”. 
Swoje doświadczenia w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz zadań instytucji dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie o zasięgu gminnym i powiato-
wym  zaprezentowali przedstawicie-
le: prokuratury - P. Joanna Kwiat-

kowska-Brandys Prokurator Rejono-
wy, policji - asp. Beata Chmielowiec 
z Komendy Powiatowej Policji, służ-
by kuratorskiej – kurator P. Robert 
Mokrzycki, oświaty – pedagog P. 
Iwona Pogoda, Centrum Psychiatrii, 
Specjalista Terapii Uzależnień – P. 
Patrycja Drewnicka, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – Kie-
rownik P. Katarzyna Chudzik, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolbuszowej - Z-ca 
Kierownika P. Krzysztof Sudoł oraz 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego – P. Renata Bomba. 
Natomiast P. Simona Wójtowicz 

i Bożena Ulidowska zaprezento-
wały działania pomocowe Ośrodka 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Kolbuszowej. 
W konferencji wzięło udział około 
90 osób przedstawicieli środowiska 
oświaty, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, prokuratury, sądownic-
twa, policji, gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych 
oraz służby zdrowia.
Duża frekwencja na konferen-
cji dowodzi wagi problemu, ja-
kim jes t  z jawisko przemocy  
w rodzinie oraz świadczy o potrzebie 
organizowania podobnych wydarzeń 
w naszej gminie, czy powiecie.

XVIII Podkarpacki Mityng Pływacki  
Olimpiad Specjalnych

W dniu 08-12-2022 na pływalni krytej „Fregata” w Kolbuszowej odbył się XVIII Podkarpacki Mityng Pływacki Olimpiad Spe-
cjalnych. Była to już dziewiąta edycja zawodów pływackich rozgrywanych na tejże pływalni. Organizatorami imprezy byli Zespół 
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej 
oraz Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Podkarpackie. Gościliśmy 70 zawodników z 11 klubów Olimpiad Specjal-
nych z placówek kształcenia specjalnego z całego Podkarpacia.

Rywalizacja odbywała się na 10 ofi-
cjalnych dystansach Olimpiad Spe-
cjalnych:
•  10 m pływanie z asystą
•  15 m pływanie bez asysty
•  15 m chód po dnie
•  15 m pływanie z pomocą sprzętu 

pływającego
•  25 m pływanie z pomocą sprzętu 

pływającego
•  25 m styl dowolny
•  25 m stylem klasycznym

•  25 m styl grzbietowy
•  50 m styl dowolny
•  50 m styl grzbietowy
Poszczególne ekipy składały się z za-
wodników, trenerów oraz przybyłych 
ze swoimi pociechami rodziców. 
Każdy z uczestników mógł płynąć 
w dwóch konkurencjach w/w dy-
stansów.
Zawody przebiegały w duchu sporto-
wej ze szczególnym przestrzeganiem 

zasad fair play. Wszyscy zostali ob-
darowani pamiątkowymi medalami. 
Dla wszystkich gości zapewniony był 
prowiant w postaci drugiego śniada-
nia oraz po zakończeniu zawodów 
pyszny dwudaniowy obiad.
Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała pełna obsada 
sędziowska pod przewodnictwem 
sędziego głównego zawodów pana 
Tomasza Duraka.
Dodatkowo ogromną pomocą wy-

kazała się grupa wolontariuszy 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Janka Bytnara w Kolbuszowej pod 
przewodnictwem pani Aliny Wlazło, 
bez których nie było by możliwe tak 
sprawne przeprowadzenie Mityngu. 
Dziękujemy ratownikom WOPR pra-
cującym na pływalni, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem startujących 
w zawodach. Opiekę medyczną spra-
wowała pielęgniarka pani Małgorzata 
Jabłońska. 
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Dalsze prace nad projektem
Cztery sezony badań terenowych prowadzonych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej upłynęły bardzo szybko 

i owocnie. Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” wchodzi w kolejną fazę.

W następnych tygodniach zebrane 
w czasie badań materiały będą opra-
cowywane i archiwizowane. Zespół 
muzealników, etnografów, etnomu-
zykologów transkrybuje wywiady, 
przepisuje słowa pieśni, sporządza 
zapisy nutowe, aby zachować opo-
wieści, legendy i melodie zarejestro-
wane podczas rozmów. W ten sposób 
utrwalone trafią do publikacji, któ-
ra będzie zwieńczeniem trzyletniej 
pracy.
Najciekawsze transkrypcje można 
przeczytać poniżej.
Legenda o kapliczceTam jest ka-
plyczka tego Jezusa Frasobliwego. 
I mówyli, że kiedyś tak właśnie na-
rodziyło się takie dziecko i bez rączki 
było jednej. I tak mi... Ja, to co pod-
słuchałam, że ponoć ta matka – tak 
mówyli – zapatrzyła się w tego Jezusa 
Frasobliwego, bo ten Jezus Fraso-
bliwy też taką ma schowaną rączkę. 
[Janina Madej, Koziarnia]

LEGENDA O POCHODZENIU 
NAZWY PRZYSZÓW

Nasza miejscowość pierwotną nazwę 
miała Przysów, a Przysów wzięła się 
nazwa z tego, że jak już tutaj król ze 

swoją szlachtą polował i zabłądził, 
oddzielili się ze szlachtą. Szlachta 
pojechała w innym kierunku, a król 
został, nie wiedział co zrobić, bo już 
go zastała noc, więc przy bardzo du-
żym dębie postawił konia, wszedł na 
te konary i tam spał. A tam była wła-
śnie sowa, która mu nie pozwalała 
spokojnie zasnąć, tylko hukała cały 
czas. I jak już się odnaleźli szlachta 
z królem, tak pytali: „Królu, gdzie 
ty całą noc byłeś, gdzie ty przeby-
wałeś?” I król powiedział: „No jak 
to gdzie? Przy sowie!” I dlatego tę 
część właśnie i tutaj te okolice na-
zwał Przysów. [Teresa Tonderys, 
Przyszów]

OPOWIEŚĆ O DZIWNYM 
ZDARZENIU NA BŁONIACH
[Teściowa] Wracała rowerem, już 
wieczorem, przyjechała do skrzyn-
ki pocztowej, bo gdzieś tam chcia-
ła wysłać jakiś list i wieczorem, jak 
wiadomo, tu już była po lekcjach, no 
to przyjechała sobie przez to Błonie, 
było na prosto. Myśmy to nazwali 
Błonie. I tam ten Stary Łęg prawie, 
to starorzecze sobie tam płynęło, ja-
kaś tam taka kładka była położona, 
żeby można było przejechać, bo tak 
to takie pastwisko było, tam wokół 
pola pastwisko i tam przejeżdżała. 
I mówi, że już jak była taka szarówka, 
mówi, że nagle przed oczami zrobiła 

się mgła i nic nie było widać, nic! 
Mgła, ciemno, nie widziała nic wokół 
siebie, widziała tylko dużego latają-
cego z łańcuchem psa. Duży, latają-
cy pies z łańcuchem i nic innego nie 
widziała. I w końcu siadła na tym 
rowerze i mówi, że się zaczęła modlić 
i siedziała, siedziała z tą głową. I po 
chwili tak się rozjaśniło, po jakimś 
czasie się rozjaśniło, przeszła przez tą 
kładkę, przyjechała i mówi, że już się 
od tamtej pory bała jeździć... [Teresa 
Tonderys, Przyszów]
Projekt „Las w życiu i kulturze 
mieszkańców Rzeszowszczyzny” 
dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu celowego.

Szczególne podziękowania składamy 
na ręce darczyńców w osobach:
- Burmistrza Kolbuszowej pan Jan 
Zuba
- Starosty Kolbuszowskiego pan Jó-
zef Kardyś
- Fundacja „Serce” pani Ewa Nowak
- Biuro Usług Turystycznych 
TRAMP w Rzeszowie pani Agniesz-
ka Śnieżek
Zespół Szkół Specjalnych w Kolbu-
szowej Dolnej reprezentowali:
Patrycja Skiba 2 złote, Sebastian 
Wilk – złoto i srebro, Mateusz Ko-
bylarz – srebro, Hubert Plis srebro, 
Kamil Winiarski - złoto , Cyprian Se-
rafin - srebro, Mateusz Popek - złoto.

Paweł Żądło, Grzegorz Serafin fot. ZSS w Kolbuszowej Dolnej 
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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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 

604 194 401 

Kolejne wyróżnienie dla Gminy Kolbuszowa 
w podkarpackim rankingu

Gmina Kolbuszowa otrzymała wyróżnienie w „Rankingu Gmin Podkarpacia 2022”, który opierał się na danych statystyki 
publicznej za rok 2021, zebranych i przeanalizowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 

W tym roku, oprócz trzech głów-
nych laureatów rankingu, którymi 
zostali kolejno Gmina Solina, Miasto 
Mielec i Gmina Trzebownisko, wy-
różnieni zostali także liderzy z każ-
dego powiatu. Tytuł lidera Powiatu 
Kolbuszowskiego otrzymała Gmina 
Kolbuszowa - doceniona za wkład 
w rozwój małej ojczyzny oraz ak-
tywność w skali powiatu. 
Wręczenie statuetek i dyplomów 
odbyło się w dniu 29 listopada br. 
w Rzeszowie podczas konferencji 
samorządowej. Pamiątkowy dy-
plom z rąk Wicewojewody Podkar-
packiego Jolanty Sawickiej odebrał 
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 
Marek Gil. 
Ideą „Rankingu Gmin Podkarpacia” 
jest wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
na terenie województwa podkarpac-

kiego. Metodą oceny poziomu roz-
woju gminy jest syntetyczny wskaź-

nik rankingowy wyliczony w oparciu 
o 16 wskaźników mierzących m.in. 

potencjał, aktywność i wyniki osią-
gane przez gminę w sferze gospodar-
czej i społecznej.
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KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79

r PIZZA r DANIA OBIADOWE  
r ŚNIADANIA r DESERY r ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING  
ORAZ 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:

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

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

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 wywoływaniena wywoływanie zdjęć!!! 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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Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty

P. H. U.
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW

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

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

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

Sprzedaż 
hurtowa

Sprzedaż 
detaliczna
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WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

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

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

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

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

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

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

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