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Uczczono 11 L,istopada

Kolbuswwa uroczyście obchodziła Narodowe Święto Nie
podległości. Tegoroczny program wypełniały wydarzenia zarów
no kulturalne jak i sportowe.

Okolicznościowa akademia, uroczystości patriotyczne, bal niepodle
głościowy i bal przedszkolaków oraz marsz nordic walking - tak uczczono
99 rocznicę odzyskania Niepodległości.
I O listopada w Zespole Szkół Nr 1 odbyła się uroczysta Akademia.
Uczniowie szkoły zaprezentowali okolicznościowy program słowno-muzycz
ny. Po przedstawieniu wręczono nagrody zwycięzcom „Powiatowego Kon
kursu Interdyscyplinarnego z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości".
Następnie wystąpili laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej.
Wieczorem w Miejskim Domuiultury po raz kolejny zorganizowano
Bal Niepodległościowy. W zabawie wzięło udział kilkadziesiąt mieszkańców.
Program imprezy obejmował wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,
poloneza oraz zabawę taneczną.

Główne uroczystości odbyły się 11 listopada. Rano na ulicach miasta
zagrała Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury. O godz.10.00 delegacje
złożyły kwiaty na grobach Powstańców Listopadowych, Styczniowych, ks.
L. Ruczki - Ojca Sybiraków i Legionistów.
Następnie w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych odprawiona została
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu w asyście orkie
stry, harcerzy, sztandarów zebrani przeszli na kolbuszowski rynek.
Pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym i
Poległym za Wolność i Suwerenność djczyzny" kwiaty złożyli m.in przed
stawiciel posła Zbigniewa Chmielowca, Bogdan Romaniuk Wicemarszałek
Woj. Podkarpackiego, Ewa Draus Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego,
prezes Związku Sybiraków w Kolbuszowej Jan Szadkowski, władze miejskie
z Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą, Przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Wilkiem, Markiem Koziorowskim Prorektorem Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Zastępcą Burmistrza Markiem Gilem, władze powiatowe
ze Starostą Józefem Kardysiem, Przewodniczącym Rady Mieczysławem
Burkiem i Wicestarostą Wojciechem Cebulą, funkcjonariusze straży pożar
nej, policji, wojska, nadleśnictwa, delegacje szkół, harcerze, przedstawiciele
instytucji oraz organizacji społecznych i politycznych.
Po południu Kolbuszowski Klub Nordic Walking zorganizował Marsz
Niepodległości. Kilkadziesiąt uczestników przeszło ulicą I I-listopada, przez
Rynek, ul. Piłsudskiego na stadion.
12 listopada w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego najmłodsi
mieszkańcy gminy Kolbuszowa bawili się na kolejnym Balu Niepodległościo
wym. Dla przedszkolaków przygotowano korony i miecze, tort oraz zabawy
taneczne. Organizatorem imprezy był Zarząd Osiedlam I, 2, 3, Fundacja na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, pod patronatem Burmistrza Kolbuszowej.
J. Mazur
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ZMARŁ DOKTOR RYSZARD DUTKOWSKI
10 listopada 2017 r. w wieku 85 lat
zmarł dr Ryszard Dutkowski, lekarz, spe
cjalista chorób wewnętrznych, długoletni
Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpi
tala Powiatowego w Kolbuszawej.

Urodził się w 1932 roku w Krasnymstawie.
Studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej
w Krakowie w 1955 roku. Po studiach rozpoczął
pracę w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej,
gdzie pracował do 1961 roku. W tym czasie uzy
skał I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.
Po 6 latach pracy w Kolbuszowej przeniósł się
z rodziną do Leska, gdzie objął stanowisko lo.
Ordynatora Oddziału Wewnętrznego. W Lesku
pracował do 1966 roku. W tym czasie pełnił też
funkcję Dyrektora Szpitala w Lesku oraz przez
kilka miesięcy był Kierownikiem Wydziału Zdro
wia. Wtedy też uzyskał II stopień specjalizacji z
chorób wewnętrznych.
W I 966 roku powrócił do Kolbuszowej na
stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej i pełnił tę
funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2000 roku.
Będąc Ordynatorem prowadził również Poradnię
Kardiologiczną. Przez te wszystkie lata Pan dr Dut-

kowski nadzorował w powiecie kolbuszowskim
strukturę i pracę pionu internistycznego. Pod Jego
kierownictwem wykształciło się wielu lekarzy - 9
lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji, a 7 le
karzy I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób
wewnętrznych. Był też inicjatorem i odegrał dużą
rolę w zorganizowaniu w kolbuszowskim szpitalu
Oddziału Sztucznej Nerki, który funkcjonuje do
dzisiaj.
Doktor Ryszard Dutkowski był też ak
tywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Le
karskiego. W latach 1974-2000 pełnił funkcję
przewodniczącego koła PTL w Kolbuszowej. Za
swoją pracę i wybitne osiągnięcia zawodowe w
dziedzinie diagnostyki i leczenia chorych oraz
fachowego szkolenia młodych lekarzy był wielo
krotnie nagradzany, m.in. Odznaką Zasłużony dla
Województwa Rzeszowskiego, Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla PTL oraz Odzna
ką PTL „Bene Meritus".
Był wspaniałym lekarzem, człowiekiem
ogromnej wiedzy, zawsze otwartym i oddanym
swoim pacjentom. Bardzo dokładny, dociekliwy,
wręcz pedantyczny w tym co robił. Pan dr Ryszard
Dutkowski pozostanie na zawsze w naszej pamięci

ze swoim opanowaniem, uśmiechem i oddaniem
drugiemu człowiekowi.
Lekarze Kola PTL w Kolbuszowej
i byli współpracownicy

Pożegnanie doktora Ryszarda Dutkowskiego
długoletniego Ordynatora Oddziału Chorób
Wewnętrznych w kolbuszowskim szpitalu
Drogi Panie Doktorze,
Ordynatorze, Szefie!
Choć od naszej wspólnej pracy na
oddziale wewnętrznym w kolbuszowskim
szpitalu minęło wiele lat, to nasza pamięć
o Panu pozostaje bardzo żywa. Jest to
pamięć o człowieku, dla którego medycyna była pasją, a poświęcenie choremu
wielkim zadaniem.
Stworzył Pan bardzo dobry zgrany
zespól służący pacjentom. W tym zespole
my - pielęgniarki - czułyśmy się szcze
gólnie docenione. Miałyśmy wyjątkową

sposobność czerpania z ogromnej Pana
wiedzy, życzliwości i dobroci. Do dziś pa
miętamy dobre rady i bezcenną naukę, że
najważniejsze jest dobro człowieka cho
rego oraz wrażliwość wobec potrzebują
cych i słabych. Jest to dla nas zadanie, o
którym pamiętamy w codziennej pracy w
szpitalu. Był Pan dla nas wymagającym
nauczycielem i to motywowało nas do
jeszcze lepszej służby.
Panie Doktorze, dzisiejsze pożegnanie budzi w nas ogromną potrzebę podziękowania za wszystko, czego dokonał Pan

wobec pacjentów i wobec nas - współ
pracowników.
Dziękujemy Panu za świadectwo
uczciwości i zakreślenie czytelnych zasad
rzetelnej pracy.
Dziękujemy za wzruszające gesty
wobec nas: za pamięć i życzenia z okazji
świąt, naszych imienin i innych uroczy
stości.
Dziękujemy za wysoką kulturę osobi
stą i wyjątkowe poczucie humoru.
Dziękujemy! Spoczywaj w pokoju!
Pielęgniarki z Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej
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Świąteczna sesja
fotograficzna w
skansenie

Muzeum
Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

2 i 3 grudnia 2017 r. Muzeum zaprasza na wyjątkową sesję fotograficzną dla dzieci.

10 listopada 2017 roku odszedł na
wieczną służbę do Pana Józef Sudoł, eme
rytowany nauczyciel kolbuswwskiego LO.

Był autorem licznych publikacji dotyczących
etnografii i historii regionu. Publikując swoje ar
tykuły w Przeglądzie Kolbuszowskim, uczył nas
młodych redaktorów pięknej polszczyzny.
Od listopadowego wydania naszego czasopi
sma w stopce redakcyjnej zostanie Jego nazwisko
umieszczone w ramkach.
Cześć Jego Pamięci!
Redakcja

W bożonarodzenio
wej scenerii chałupy Szyła
rów z Markowej, z pomocą
tradycyjnych ozdób i akce
soriów powstaną nietuzin
kowe świąteczne fotogra
fie. To świetny pomysł na
gwiazdkowy prezent!
Obiektyw aparatu
do oka przyłoży Karolina
Migurska, zaprzyjaźniona
ze skansenem fotografka.
Jej piękne rodzinne pra
ce wykonane właśnie w
kolbuszowskim skansenie
można obejrzeć między
innymi na stronie www.
muzeumkolbuszowa.pl.

Rezerwacja miejsc i informacja o cenie: migurska@interia.pl.
szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa tel. 17 227 12 96 w. 35, e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl

Obchody rocznicy śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 22 października br. w Kolegiacie p. w. Wszystkich Świętych w Kol
buszowej odbyły się uroczystości 33 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki. Obchody były również oka;ją do upamiętnienia 39 rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. Po
nabożeństwie i krótkiej modlitwie poprowa
dzonej przez proboszcza ks. Lucjana Szu
mierza przed pomnikami błogosławionego

Ks. Jerzego Popiełuszki i Św. Jana Pawła I I
złożono kwiaty.
Wiązanki złożyli m.in.: Zbigniew Chmie
lowiec Poseł na Sejm RP, Ewa Draus Radna

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Mie
czysław Burek Przewodniczący Rady Powiatu,
JózefKardyś Starosta Kolbuszowski, Stanisław
Stec Sekretarz Powiatu Kolbuszowskiego, Jan
Szadkowski Prezes Zarządu Związku Sybiraków
wKolbuszowej, Jan Zuba BurmistrzKolbuszo
wej, a także przedstawiciele szkół, związków za
wodowych, Akcji Katolickiej oraz mieszkańcy.
A. Selwa
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej
KOLBUSZOWA MOJE MIASTO
W obecnym roku szkolnym w Przedszkolu Niepublicznym pw. Św.
Jozefa w Kolbuszowej realizowany jest program własny z zakresu edukacji
regionalnej pn. ,,Kolbuszowa moim miejscem na ziemi".
W dobie globalizacji, mimo zewnętrznej wolności i niepodległości,
coraz wyraźniej można zauważyć brak poczucia tożsamości narodowej,
zanikanie tradycji, nieznajomość historii, zachwalanie „kosmopolityzmu".
,,Odcinanie się od korzeni" powoduje, że człowiek tak naprawdę nie ma wła
snego miejsca i nie wie kim jest, gubi się w rzeczywistości, którą sam tworzy.
Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształto
wania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Poznanie kultury własnego
regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte
na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie
poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.
Regionalizm wyzwala prawdziwe umiłowanie własnej okolicy, zaintere
sowanie jej tradycją, kulturą, przeszłością, troską o teraźniejszość i przyszłość.
Bł. Edmund Bojanowski - twórca ochronek, zalecał „pielęgnowanie ducha
patriotyzmu w ludzie, ochronę wartości narodowych poprzez zachowanie
tradycji i zwyczajów, znajomość literatury, języka, i historii Polski, pamięć
o rocznicach".
Sens edukacji regionalnej można zamknąć stwierdzeniem: ,,zbliżać
to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalając temu co małe bez
kształtnie się rozpłynąć". Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko w sposób
naturalny jest nastawione na poznanie tego, co je otacza. Dziecko przez całe
życie pamięta fakty z dzieciństwa, chłonie i zatrzymuje w sobie to, czego
nauczyło się w najmłodszych latach, i tylko wcześnie podjęte kroki eduka
cyjne z zakresu przekazania dziedzictwa kulturowego sprawią, że dziecko
poznając obce kraje będzie potrafiło docenić piękno swojego kraju (,,cudze
chwalicie, swego nie znacie"). Należy uświadamiać dziecku, że jego naturalne
środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, dają
poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności. Tradycje, zwyczaje i
sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej, poznanie jej jest jednym
z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Edukacja
regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu.
Głównym celem realizowanego w przedszkolu programu jest rozwija
nie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta, jego teraźniejszością i
przeszłością, sięganie do korzeni miasta, swojej rodziny oraz kultury i tradycji
regionu - tradycji lasowiackich. W tego ramach programu podejmowanych
będzie szereg zadań, projektów również we współpracy z rodzicami, dziad
kami, oraz instytucjami. Dzieci poznają legendy związane z naszym miastem,
jego historię, najważniejsze zabytki, budynki, sławnych ludzi związanych z
miastem i regionem.

Dzieci z wizytą w Skansenie miały możliwość uczestniczenia w zajęciach
kulinarnych, w czasie któ rych kosztowały tradycyjnych potraw lasowiackich,
a także samodzielnie uczestniczyły w przygotowaniu proziaków.
Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach kulinarnych, w
czasie których kosztowały tradycyjnych potraw lasowiackich, a także sa
modzielnie uczestniczyły w przygotowaniu proziaków. Zajęcia odbyły się
w Skansenie w Kolbuszowej, pod okiem niezwykle miłej i fachowej w tym
temacie pani Janiny Olszowy. Dzieci zobaczyły także jak wyglądała dawniej
klasa szkolna i jakie atrybuty miał do wykorzystania nauczyciel, w jakich
warunkach uczyli się uczniowie. Dzieci miały także szansę posłuchania gwary
ludowej. Zajęcia były niezwykle udane i zapadły dzieciom głęboko w pamięć.
Dzieci z wizytą w Skansenie miały możliwość uczestniczenia w zaję
ciach kulinarnych, w czasie których kosztowały tradycyjnych potraw laso
wiackich, a także samodzielnie uczestniczyły w przygotowaniu proziaków.

KONKURS PAPIESKI
Dnia 8 października w Szkole Podstawowej w Kupnie odbył się XV
Gminny Festiwal Papieski. Przedszkolaki odniosły tam swoje sukcesy:
I miejsce w kategorii recytacji zdobyła Zosia Tomszyk (lat 4), która
recytowała wiersz pt. ,,Papa w Bieli"; I miejsce w kategorii plakat rodzinny
zajął Tymek Rusin (lat 5) z rodziną; II miejsce w kategorii rysunek zajęła
Emilka Wiącek (lat 6). Gratulujemy!!!

----------=-----.-,,..---,

Dumni Laureaci XV Gminnego Festiwalu Papieskiego.

SPEKTAKL TEATRALNY
Dnia 9 października do przedszkola przybyła grupa aktorska z Krakowa,
która przedstawiła dzieciom spektakl w oparciu o wiersze Juliana Tuwima.
Aktorzy znakomicie wcielili się w swoje role, czym wywołali aplauz publicz-
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ności, a humor zawarty w przedstawieniu rozbawił dzieci i co rusz można
było usłyszeć salwy śmiechu.

dziękowały Matce Bożej za wszelkie dobro i łaski, prosząc o opiekę nad nimi
samymi, ich rodzinami, Ojczyzną i całym światem. Figura przybyła z ochronki
w Cmolasie, a z przedszkola powędrowała do Szczucina.

Grupa aktorska z Krakowa z wizytą w przedszkolu .

DZIEŃ CHLEBA
16 października obchodzony jest Dzień Chleba. Przedszkolaki poznały
drogę jaką przechodzi ziarenko, by stać się jakąś formą pieczywa. Miały
możliwość zobaczyć różnego rodzaju ziarna, różne typy mąki, skosztowały
wypieki. Dzieci zapoznały się także, ze zwyczajami i obrzędami związanymi
dawniej z tradycyjnym wypiekiem chleba. Dowiedziały się też, dlaczego
należy szanować chleb.

Niezwykłe odwiedziny były dużym przeżyciem dla dzieci, które przed Figurą
dziękowały Matce Bożej za wszelkie dobro i laski.

DZIEŃ KUNDELKA
25 października obchodzony jest Dzień Kundelka, które najprawdopo
dobniej zostało powołane przez, nieistniejące już, Stowarzyszenie Przyjaciół
Kundelka z Warszawy. Święto powstało, aby podziękować kundelkom za
ich oddanie i wierność, ale również aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą a
często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. Jest to
doskonała okazja do przypomnienia kilku zasad dotyczących odpowiedzialnej
opieki nad psem.
W tym dniu do przedszkola przybył niezwykły gość- uroczy kundelek o
imieruu Lucy. Bardzo przyjaźrue nastawiona do dzieci suczka radośnie rozglą
dała się dookoła, pozowała do zdjęć, a nawet odważnym dzieciom pozwalała
się pogłaskać. Dzieci miały możliwość dowiedzerua się od właścicielki psa
- pani Teresy, jak należy opiekować się psem, uczyły się jak prawidłowo od
czytywać sygnały, które wysyła do opiekuna pies, a na zakończenie wspólnie
rysowały portrety wymarzonego pasa.

Przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Chleba.

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM MARYJNYM
Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa prowadzone przez siostry
Służebniczki NMP stara się przybliżać dzieciom Boga i ukazywać jak wielką
rolę w życiu człowieka pełni modlitwa. Modlitwa zajmuje ważne miejsce w
życiu przedszkola, zarówno dzieci jak i rodziców. W miesiącu październiku
przedszkolaki wraz z rodzicami i personelem placówki prowadziły modlitwę
różańcową w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych, uczestniczyły w całodobo
wej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Ważnym wydarzeniem religijnym
była peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej, która odwiedzała wszystkie
ochronki prowadzone przez siostry Służebniczki w prowincji tarnowskiej.
Niezwykłe odwiedziny były dużym przeżyciem dla dzieci, które przed Figurą

Do przedszkola przybył niezwykły gość -uroczy kundelek o imieniu Lucy.
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LISTOPAD - CZASEM ZADUMY...
Listopad to miesiąc, w którym nasze myśli kierujemy w stronę tych, co
już odeszli. To czas, kiedy częściej odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze,
zamyśleni w modlitwie pochylamy się nad grobami bliskich. Refleksja nad
przemijaniem w tym czasie pojawia się częściej niż zazwyczaj. Dzieci również
należy włączać w celebrowanie tych dni. Dlatego też przedszkolaki wybrały
się na cmentarz parafialny przy Kolegiacie, by tam pomodlić się za zmarłych,
ale także by zadumać się nad bohaterstwem tych, którzy zginęli w Katyniu
czy w walkach o Kolbuszową w czasie II wojny światowej.
Przedszkolaki wybrały się na cmentarz parafialny
przy Kolegiacie, by tam pomodlić się za zmarłych.

,,Wieczór z dobrą komedią"
Współczesna komedia oparta na wątku obyczajowym
przedstawienia rodzicom narzeczonego jedynej córki - tak w
skrócie rysuje się fabula „Next-ex" Juliusza Machulskiego,
spektaklu, który 5 listopada (2017 roku) widzowie mogli zoba
czyć w kolbuszowskim Domu Kultury.

Zawiła intryga pokazuje nie tylko krytyczny stosunek ojca do kolejno
prezentowanych mężczyzn, ale też ujawnia prawdziwe oblicza pozostałych,
równie ciekawych bohaterów.
Sztuka obfituje w zwroty akcji, przekomiczne dialogi i niebanalne
postacie. Na rozwikłanie wielowymiarowej intrygi publiczność czeka z nie
kłamanym zaciekawieniem do ostatniej sceny. Spektakl zaprezentowano w
skromnej, lecz ciekawej scenografii, składającej się w połączeniu z dobrą grą
na świetny występ. Komedię zobaczyło niecałe 200 osób. Wstęp był wolny, a

warunkiem uczestnictwa było odebranie darmowych zaproszeń. Publiczność
stanowili sympatycy sztuki Machulskiego, ale przyjechali też fani aktorów i
teatru z okolicznych miejscowości (Mielca, Tarnobrzega i Skopania), chcą
cych po raz kolejny zobaczyć lubianych aktorów. Warto podkreślić szczególne
zaangażowanie widzów, ich aktywny odbiór, zrozumienie sztuki, zapewnienie
i docenienie wysiłków twórców.
Miła atmosfera, jaka panowała tego wieczoru, udzieliła się także wystę
pującym, którzy szczerze chwalili szczerość odbioru. Co warto w tym miejscu
zaznaczyć, sprawianie innym i sobie radości to myśl, która charakteryzuje
podejście Grupy Teatralnej Pozytywnie Skopani. Zarówno publiczność, jak
i artyści z zapałem wyrazili nadzieję na ponowne spotkanie.
Anna Puzio
MDK Kolbuszowa

MiejJee na Twoją �eklam�!
Kontakt tel.:

781 075 513, 604 541 286,
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456
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Polacy wo l ą m i eć własne m i eszka n ie
Liczba posiadaczy własnego lokum
w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich I O lat
aż o jedną piątą. Jesteśmy przy tym bar
dzo przywiązani do własności mieszka
nia. To ma swoje konsekwencje - Polacy
nie są skłonni przemieszczać się za pracą.
Co ciekawe, najmniej własnością miesz
kań przejmują się Szwajcarzy i Niemcy.

83 proc. Polaków ma własne mieszkania - tak
podaje Eurostat w opublikowanych w listopadzie
wyliczeniach. To aż o 21 pkt. proc. więcej niż 1 0
lat temu. W Europie, według danych za 201 6 r.
wyprzedza nas pod tym względem tylko pięć kra
jów. Co interesujące - wszystkie te kraje to były
Blok Wschodni. Tylko Rumunii, Litwini, Chor
waci, Słowacy i Węgrzy są w Europie bardziej od
nas przywiązani do własnych mieszkań. Po latach
,,komuny", kiedy większość zamieszkiwała miej
sca, które wynajmowało im państwo, w Polakach
pojawiła się potrzeba własności.
Nie powinno nas jednak peszyć towarzystwo
tylko państw postkomunistycznych. Wśród po
siadaczy własnego mieszkania - prawie na równi
z nami - są najbogatsi na kontynencie Norwego
wie. z innej strony... drudzy najbogatsi w Europie
Szwajcarzy wcale do własności nie są przywiązani.
Tylko niecałe 43 proc. dysponuje własnym lokum.
Podobnie w przypadku Niemców i Austriaków.
Przyczyną są proporcje cen zakupu i cen wynajmu.
W Szwajcarii jeden metr kwadratowy miesz
kania kosztuje sześciokrotnie więcej niż w Polsce -

7,5 tys. euro w porównaniu z 1,3 tys. euro - a koszty
wynajmu są tylko mniej więcej o połowę wyższe
od polskich. Czynsze za wynajem mieszkania w
Niemczech (nie licząc mediów) są porównywalne
do polskich, mimo że cena za mkw. mieszkania
jest trzy razy wyższa - podobnie jest w Austrii. Nie
dziwne, że bardziej opłaca się w tych krajach wy
nająć, niż kupić. Na to ostatnie decydują się praw
dopodobnie ci, którzy nie liczą się z pieniędzmi.
W Polsce czynsz za wynajem spłaca wartość
mieszkania w ciągu 15 lat. Jeszcze mniej lat spłaca
się najemcy mieszkanie w Rumunii i na W ęgrzech
- nie dziwne, że w tych krajach po prostu nie opłaca
się wynajmować i lepiej już kupić coś własnego,
nawet na kredyt, tym bardziej, że kredyt ostatnio
staniał. Odwrotnie jest w Niemczech, gdzie zwrot
wartości mieszkania następuje przy wynajmie
przez 3O lat. Średnia unijna to 23 lata.
Nie da się ukryć, że przy wszystkich innych
okolicznościach na własność mieszkania w końcu
zaczęło nas stać. Cena metra kwadratowego od po
nad pięciu lat praktycznie się nie zmienia, a pensJe
rosną. W ciągu ostatnich sześciu lat pensje rosły
realnie (powyżej inflacji) o średnio ponad 3 proc.
rocznie. Nawet jeśli to oznacza kredyt, to taniej jest
go spłacać, niż płacić za czynsz wynajmującemu.
Zresztą - ciekawa sprawa - w Polsce zaledwie 12
proc. mieszkań jest kupiona na kredyt hipoteczny i
to dziewiąty najniższy wskaźnik w Europie.
Mniej mieszkań na kredyt mają tylko ludzie
w byłych krajach komunistycznych - najmniej na

Słowacji i w Rumunii. Można zresztą ten feno
men dość łatwo wytłumaczyć - państwa pozbyły
się ćwierć wieku temu własności mieszkań na
rzecz obywateli, stąd większość przejęta została
bez finansowania banków. To się jednak zmienia.
Jeszcze dziesięć lat temu na kredyt kupionych
zostało w Polsce zaledwie 3 proc. mieszkań, teraz
to 12 proc.
Wysoki wskaźnik własności mieszkań ma
swoje gospodarcze konsekwencje. Pokazuje, że
Polak jest mniej skłony do przemieszczania się po
kraju za pracą.
Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwen
tem handlu zagranicznego; posiada kilkunasto 
letnie doświadczenie zawodowe - pracując na
stanowiska ch kierowniczych w sferze finansów,
zarządzania projektami (w tym restrukturyza cji)
oraz importu w największych firmach Podkarpacia

D o m S e n i o ra w p rzyszłym ro k u

To będzie miejsce spotkań i wypo
czynku dla starszych mieszkańców Gmi
ny Kolbuszowa. Dobiega końca remont
dawnej szkoły w Hucie Przedborskiej
przeznaczonej na działalność dziennego
Domu Seniora. Pierwszych podopiecz
nych przyjmie w przyszłym roku.
Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i
budowlane, wykonanie posadzek, tynków i ocie
plenia, remont pokrycia dachowego, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przyłącza
kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją ga-

zową, elektryczną oraz wykonanie instalacji cen
tralnego ogrzewania.
Budynek zostanie udostępniony dla 15 se
niorów. Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby
seniorów do 25 osób. Powstała placówka będzie
funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez
co najmniej 8 godzin dziennie.
Na seniorów czekać będzie między innymi
sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna,
sala ćwiczeń i rehabilitacji. Seniorzy będą mo
gli korzystać z odpowiednio przystosowanych
pomieszczeń, które będą służyły do wspólnych
spotkań, spożywania posiłków, ćwiczeń i relaksu.

Do dyspozycji Seniorów będzie również wykwa
lifikowana karda, która zapewni nie tylko opiekę,
ale także zorganizuje twórczo czas wolny osobom
w wieku 60+.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok.
ponad 786 tys. zł. z czego 300 tys. zl pokryje
uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej.
Działanie realizowane jest w ramach Pro
gramu Wieloletniego Senior + na lata 201 5 -2020,
moduł I - utworzenie i wyposażenie Dziennego
Domu „Senior+".
J. Mazur
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J u b i le usz 30 lecia powsta n ia Okręg u Ta rn o b rzeg
Pols kiego Związku H odowców G ołę b i Pocztowyc h

Swój jubileusz 30- lecia powstania
Okręgu Tarnobrzeg w dniu 21 pażdzięrni
ka 2017 roku rowoczęto w kościele pw.Św.
Brata Alberta od Mszy świętej w jednym z
dwóch kościolówa w mieście Kolbuszawa,
odprawionej w intencji hodowców i ich
rodzin przez proboszcza Jana Pępka, oraz
księzy celebrantów w osobach ks. probosz
cza Ryszarda Zbyrada - wielkiego sympa
tyka naszego sportu i ks. Marka Krawczyka
- hodowcę gołębi pocztowych z Oddziału
Sandomierz .

Wokół ołtarza swoje miejsca zajęły poczty sztan
darowe ze wszystkich Okręgów skupionych w Regionie
IV Kraków, oraz poczty sztandarowe z Oddziałów Okręgu
Tarnobrzeg. Homilię wygłosił w/w ks. Ryszard Zbyrad w
której z uznaniem i szacunkiem mówił o naszej wspólnej
pasji , radości bycia z sobą , oraz o wzbogacaniu gołębiar
skiej wspólnoty , o wartości współpracy i współdziałania
dla budowania i szerzenia dobra wśród hodowców. Po
zakończonej mszy świętej zebrani udali się do restauracji
„Dworek" w Kolbuszowej na II - część uroczystości, tam
po zajęciu miejsc i spożyciu smacznego obiadu głos zabrał
Prezes Okręgu Ryszard Drzal witając kolejno władze ad
ministracji publicznej księży , dziękując im jednocześnie
za odprawienie mszy swiętej i wygłoszenie homilii,oraz
zaproszonych gości. Obecny był Wiceprezydent Zarządu
Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz
towych Krzysztof Kawaler z małżonką. Na uroczystość
30-lecia przybyły delegacje Okręgów w osobach: Okręg
Kraków reprezentował Prezes -Tomasz Osiński oraz Wi
ceprezes Wiesław Wojnarski, Okręg Bielsko Biała -Prezes
PawełKozioł oraz wiceprezes Sylwester Baranowski, Okręg
Nowy Sącz - Prezes Jan Węgrzyn oraz wiceprezes Mar
celi Frączek, Okręg Kielce - Prezes Sławomir Pająk oraz
wiceprezes Waldemar Bojko, Okręg Rzeszów Prezes Jan
Długosz, oraz członkowie Zarządu JózefLis i wielokrotny
Prezes tegoż OkręguAugustyn Mazur ,Okręg Tamów-Pre
zes Ryszard Marcinek , wiceprezes Adam Popadiuk oraz
wielokrotny mistrz Okręgu Kazimierz Gurgul. Przybyły
też delegacje ze wszystkich Oddziałów Okręgu oczywiście
wszystkim wymienionym towarzyszyły małżonki.Przy
stole dla honorowych gości zasiedli poseł Rzeczypospolitej

Polski- Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski
- Józef Kardyś ,Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa
- Jan Zuba, obok miejsca zajęli założyciel Okręgu - Tadeusz Wojteczko, współzałożyciel Okręgu - Jan Bąk, oraz
członek honorowy PZHGP Władysław Środek . W dalszej
części uroczystości Prezes Okręgu przedstawił skrócony
rys dziejów powstania Okręgu.
Historię powstania Okręgu Tarnobrzeg w Tarnobrze
gu należy rozpatrywać w kontekście powstania i rozwoju
Oddziału Oddziału w Tarnobrzegu , bowiem Oddział ten stal
się podwaliną do powstania Okręgu. Początki Oddziału to
rok 1954 . Wówczas to Oddział liczy około 20 członków. W
następnych latach powstają Samodzielne Oddziały Lotujące
w Baranowie Sandomierskim i Nowej Dębie, aby w 1974
na wskutek zmian w statucie PZHGP zasilić Oddział w
Tarnobrzegu. W następnych latach dołączają hodowcy z
Biłgoraja , Janowa Lubelskiego, Stalowej Woli, Niska,
Sandomierza i Staszowa a w póżniejszym czasie ho
dowcy z Leżajska , Mielca i Kolbuszowej. Pierwszym
Prezesem Odddziału Tarnobrzeg był Jan Cyran, następnie
przez 25 lat Prezesem był Tadeusz Wojteczko. W Tarno
brzegu w działalność związkową angażuje się Jan Bąk
który wspólnie z Prezesem Tadeuszem Wojteczką pozy
skują nieruchomość o powierzchni 41 arów na której to
powstaje zaplecze administracyjne Oddziału oraz buduje
się pawilony hodowlane, podobna inicjatywa rodzi się
w Stalowej Woli
, gdzie własne
zaplecze buduje
się w Rudniku n/
Sanem. W 1 979
roku w Tarno
brzegu wprowa
dzono kompute
rowy system ob
liczeń list konkur
sowych, stając się
w tym obszarze
pionierskim roz
wiązaniem w ska
li kraju, W 1 986
roku O dd z i a ł
Tarnobrzeg liczy
już 558 członków
Od p rawej: Poseł Zb igniew Chmie low iec, Prezes Ryszard D rzal, Burmis trz Jan Zub a, podlegając od po
czątku powstania
Starosta JózefK ardyś.

pod zarządem Okręgu Rzeszów. Tak duży Oddział skłoni!
prezesa Oddziału do wystąpienia do Zarządu Głównego
w Chorzowie z prośba o utworzenie Okręgu Tarnobrzeg.
Prośba została przyjęta i decyzją Zarządu Głównego po
wołany został z dniem I stycznia l 987Okręg Tarnobrzeg.
W 1987 roku powstaje Oddział w Janowie Lubelskim,
Stalowej Woli . Pierwszy rok działalności Zarządu Okrę
gu charakteryzował się wzmożoną pracą , bowiem wiele
spraw które winny leżeć w gestii Oddziałów , zostały
złożone na ręce Zarządu Okręgu. Uzyskane wyniki w
pierws zych latach działalności były zadowalające, na
liście ogólnopolskiej widniały nazwiska hodowców z
Okręgu Tarnobrzeg. Pozycja Okręgu Tarnobrzeg w skali
ogólnopolskiej została potwierdzona wyborem Prezesa
Okręgu Tadeusza Wojteczkę na członka Zarządu Głów
nego. W kolejnych latach działalności Okręgu powołane
zastały Oddziały Sandomierz„ Biłgoraj, Mielec, Sta
szów, Leżajsk - Sokołów, Sandomierz - Gorzyce. Na
przestrzeni minionych lat hodowcy z naszego Okręgu
zdobywali tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów Polski
,Mistrzów Regionu IV Kraków, a gołębie z naszego
Okręgu obecne były na Olimpiadach oraz spartakiadach.
Hodowcy z naszego Okręgu uczestniczyli w lotach na
rodowych z Watykanu, Paryża , i Brukseli dwukrotnie,
Ponadto uhonorował srebrnymi odznakami około 100
hodowców , Złote odznaki otrzymało 50 hodowców.
Koledzy Tadeusz Wojteczko, Wiesław Micyk i Ryszard
Drzal otrzymali odznaczenie 'Za wybitne Osiągnięcia
organizacyjne na rzecz PZHGP, natomiast koledzy Jan
Bąk. Tadeusz Wojteczko , y,'ladysław Środek otrzyma
li odznaki Czlonkowstwo Honorowe . Na przestrzeni
minionego 30 - lecia kierownicze funkcje w Zarządzie
Okręgu pełnili :
Tadeusz Wojteczko w latach 1 987-1 992, Jan Bąk
w latach 1992- 1994,1 998-2010, Ryszard Drzall - od
201 1 do chwili obecnej.
W skład obecnego Zarządu wchodzą : Prezes
- Ryszard Drzal, wiceprezes ds. latowych - Wiesław
Micyk, wiceprezes ds. finansowych - Krzysztof Wilk,
wiceprezes ds. gospodarczych - Stanisław Mytnik, se
kretarz - Marek Gnatek, członkowie - Artur Kawecki,
Grzegorz Leś, Paweł Bulira i Leszek Stępień. W dalszej
części uroczystości nastąpiła wymiana upominków w
postaci pucharów, grawertonów i adresów. Zaproszeni
goście- założyciele Okręgu - Tadeusz Wojteczko i Jan
Bąk z rąk Prezesa Okręgu otrzymali pamiątkowe gra-
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wertony upamiętniające ich pracę na rzecz Okręgu,
następnie głos zabierali poseł - Zbigniew Chmielowiec,
Starosta - Józef Kardyś , oraz Burmistrz - Jan Zuba
gratulując sukcesów , życząc Okręgowi wielu lat prężnej
pracy, ponadto w/w jak sami mówili, są pod wrażeniem
sportu gołębiarskiego w naszym rejonie . Upominki w

postaci pięknych kwiatów i koszy słodkości otrzymały
małżonki Prezesów p.Irena i p.Maria. Prezydent Zarządu
Głównego PZHGP Jan Kawaler przesiał list gratulacyjny,
który przekazał jubilatom Wiceprezydent ZG . Dalsza
część uroczystości to dyskusje o naszym sporcie i tańce
które trwały do póżnych godzin nocnych. W następnym

Remont sali gimnastycznej
w SP nr 2
Zakończono remont sali gimna
stycznej w szkole podstawowej nr 2. Sala
nie tylko zyskała nowy wygląd, ale przede
wszystkim znacząco poprawiło się bez
pieczeństwo i komfort ćwiczących w niej
uczniów.
Zadanie wykonano w ramach projektu" Roz-

dniu goście którzy spędzili noc w pokojach hotelowych
udali się do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
aby przy pięknej jesiennej pogodzie podziwiać piękno
naszej kultury lasowiackiej.

Opracował Ryszard D.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE:

GminyKolbuszowa". Wartość inwestycji to kwota
ponad 142 tys. złotych.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Zadanie obejmowało montaż nowej wy
kładziny sportowej na sali oraz drabinek gimna Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
stycznych, remont tynków wewnętrznych i powłok
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodarce
malarskich.
nieruchomościami (t.j. z 201 6r. poz. 2147 ze zm.)
J. Mazur
wykaz nieruchomości własności GminyKolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem.
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodar
ce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze
zmian. ) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w
dzierżawę.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

,,Dzień otwarty ARiMR"

,,20 października 2017 r. Podkarpac
ki Oddział Regionalny ARiMR otworzył
dla mieszkańców 21 biur powiatowych.

Zaproszone zostały dzieci, młodzież i doro
śli: przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsię
biorcy - wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska
pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Ra
zem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyj my
bezpiecznie". Dlatego Dzień Otwarty w ARiMR
zorganizowany został wspólnie z policją i strażą
pożarną. Te jednostki, podobnie jak i ARiMR dzia
łają w powiatach, blisko mieszkańców i dodatkowo
mają duży wpływ na kwestie bezpieczeństwa. W
imprezie uczestniczyli także beneficjenci różnych
programów: drobni przetwórcy oraz rolnicy inwe
stujący w gospodarstwa. Teresa Pamuła, dyrektor
POR ARiMR nie wyklucza, że Dzień Otwarty
będzie organizowany cyklicznie: ,, Zal eży nam na
większym otwarciu i pokazaniu naszej pracy i za
dań jakie realizujemy wszystkim mieszkańcom wsi.
Chodziło też o zachęcenie rolników do szerszego
korzystania z licznych dotacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Ch cie
liśmy też podkreślić, jak ważna j est pra ca rolni
ków i ż edzięki nim, podkarpacka wieś się rozwija i
zmienia na lepsze. A tu ważne jest b ezpieczeństwo

na wsi, zwłaszcza dzieci. Dlatego w trakcie imprez
w każdym powiecie rozdawaliśmy m.in. odblaski łącznie otrzyma/o je ponad tysiąc dzieci ".
Imprezy organizowane na Podkarpaciu w ra
mach Dnia Otwartego w ARiMR zainteresowały
także Marię Fajger Prezesa ARiMR. Zdecydowała
się odwiedzić imprezy organizowane przez Biura
Powiatowe w Mielcu i Przemyślu. Dni Otwarte
ARiMR zorganizowane zostały po raz pierwszy
w Polsce.
Biuro Powiatowe wKolbuszowej odwiedziło
w tym dniu ok. 200 osób. Impreza została podzielo
na na dwie części: wykładową, która przebiegała w
budynku kolbuszowskiego starostwa powiatowego
oraz plenerową, którą zorganizowano w i przed
budynkiem Biura Powiatowego ARiMR w Kolbu
szowej. W części wykładowej wzięli udział zapro
szeni goście, którzy zapoznali się ze specyfiką pracy
ARiMR oraz wysłuchali prezentacji na temat min.
wykorzystania funduszy unijnych oraz zachowania
bezpieczeństwa w rolnictwie. Swoją obecnością
zaszczycili min. Pan Jan Zuba - BurmistrzKolbu
szowej, Pan Jerzy Wilk- Wójt Gminy Majdan Kró
lewski oraz Pan Władysław Grądzie! - Wójt Gminy
Raniżów. Podczas części plenerowej największym
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pojazdów

oraz wyposażenia służb mundurowych tj. Policji i
Straży Pożarnej szczególnie wśród najmłodszych
uczestników (dwie grupy przedszkolaków) oraz po
kaz udzielania pierwszej pomocy. Cieszyła również
radość dzieciaków, którzy oprowadzani po budynku
Biura Powiatowego byli zapoznawani ze specyfiką
pracy naszego biura i nie raz zadawali trudne py
tania pracownikom. Nie mniejsze zainteresowanie
przyciągały maszyny rolnicze wystawione przez
rolników z naszego powiatu, szczególnie wóz pasz
owy w krowie łaty oraz nowoczesny ciągnik i kom
bajn do zbioru kukurydzy. Wyjątkowe były również
warsztaty kulinarne przygotowane przez uczniów
z Zespołu Szkół Agrotechniczo-Ekonomicznych
w Weryni. Swoje stoiska oprócz ARiMR wystawił
również KRUS i ODR. Przedszkolaki przygoto
wały piękne prace pt. ,,Nasza Polska Wieś" i w
nagrodę otrzymały kredki, odblaski oraz pluszaki.
Uczniowie z Weryni za przygotowanie warsztatów
kulinarnych otrzymali fartuchy z Logo ARiMR.

Obornik bydlęcy
Gratis!

tel. 781 075 513
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Inwestycje w G minie Kolbuszowa
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI
Trwają prace przebudowy i budowy systemu kanalizacyjnego w Gminie
Kolbuszowa. Prace prowadzone są w rejonie ulic Piłsudskiego, Partyzantów,
Obrońców Pokoj u - do Nowej Wsi oraz w Kolbuszowej Górnej.
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W ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbu
szowa wykonywane są następujące roboty:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap III na ob
szarze zlewni pompowni P2 i P3
- budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze od ul. św, Brata Alberta w
kierunku Nowej Wsi - na południe od drogi powiatowej teren położony w
mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej-teren położony
w miejscowości Nowa Wieś
- budowa kanalizacji sanitarnej Kolbuszowej Dolnej na północ od ul.
Partyzantów
- budowa kanalizacji sanitarnej od rzeki Nil w kierunku zachodnim do ul.
Nowe Miasto
Ponadto zostanie przebudowywany system kanalizacji ogólnospław
nej na rozdzielczy w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J.
Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniew
skiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej,
Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach". Na jego realizację udało się pozyskać blisko 8 mln zł z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wartość
wszystkich zadań ujętych w projekcie wynosi blisko 18 mln złotych.
W drugiej połowie września rozpoczęto przebudowę kanalizacji ogól
nospławnej na odcinku od rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. Na przedmiotową
inwestycję Gmina Kolbuszowa otrzymała promesę w wysokości 280 tys. zł.
Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie niespełna 486 tys. zł
Gmina Kolbuszowa w ramach promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych i Administracji otrzymała 440 OOO złotych na przebudowę kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego. Prace przebudowy kanalizacji deszczo
wej wzdłuż ul. Piłsudskiego prowadzone będą na odcinku od ul. Krakowskiej
do ul. Wolskiej (prawa strona).

INWESTYCJE DROGOWE
Zakończono inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Kolbuszowa
na ul. Piaskowej, Tetmajera oraz w Kolbuszowej Dolnej.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Kolbuszowej Dolnej obejmowała:
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni
- wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej:
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1601,6 rn2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1569,0 rn2,
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- wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego,
- regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
- zabezpieczenie kabla energetycznego
Wartość umowy to kwota 162 191,71 zł brutto

PRZEBUDOWA UL. TETMAJERA
Zakończono przebudowę ul. Tetmajera w Kolbuszowej.
Zakres robót obejmował:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechamczme
- wykonanie odwodnienia
- ułożenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem
z betonu
- wykonanie nawierzchni:
- warstwa wiążąca
- warstwa ścieralna
- zabezpieczenie urządzeń obcych
- regulacja urządzeń obcych.
Wartość inwestycji „Rozbudowa ul. Piaskowej" oraz „ Przebudowa
ul. Tetmajera to kwota 459 880,48 złotych

ROZBUDOWA UL. PIASKOWEJ
Zakończono prace związane z rozbudową ul. Piaskowej w Kolbuszowej
Zakres robót obejmował:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- ułożenie krawężników
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- zabezpieczenie urządzeń obcych poprzez założenie rur ochronnych.
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PRZEBUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ

PRZEBUDOWA DROGI WIDEŁKA- MAJDAN

Trwają prace przy realizacji inwestycji obejmującej przebudowę ul.
Grunwaldzkiej w Kolbuszowej.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe:
- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- rozebranie chodnika z płyt betonowych
- rozebranie krawężników
- rozebranie nawierzchni z trylinki
- transport materiału z rozbiórki do miejsca składowania,
- wykonanie wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod chodnik
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy oraz chodnik
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- plantowanie i humusowanie
Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł brutto

Podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej publicznej
Widełka
Majdan na odcinku 200 metrów.
Roboty obejmują:
- roboty pomiarowe
- rozebranie przepustów z rur betonowych
- wykonanie wykopów
- ułożenie przepustu drogowego z rur żelbetowych oraz ustawienie ścianek
czołowych
- przedłużenie istniejącego przepustu drogowego z rur żelbetowych
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp
- wykonanie i zagęszczenie mechanicznie podbudowy z kruszywa łamanego
- profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni pod
warstwy konstrukcyjne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha
nicznie
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową podbudowy za
sadniczej oraz warstwy wiążącej
- wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rur betonowych z rozbiórki
Wartość umowy to kwota 153977,16 złotych. Planowane zakończenia
prac przewidziano na połowę grudnia 2017 r.

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO
Wybrana została oferta na przebudowę ul. Wojska Polskiego gdzie
ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miej
scami postojowymi oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
w m. Kolbuszowa - wykonanie nawierzchni" zostaną wykonane prace, gdzie
zakres robót obejmuje:
- wykonanie warstwy wiążącej beton asfaltowy
- wykonanie warstwy ścieralnej
- beton asfaltowy
- regulacje wpustów ulicznych
- regulacje studni rewizyjnych.
Kwota inwestycji to 141 328,59 złotych. Zakończenie prac planowane
jest w połowie grudnia 2017 r.

OGŁOSZE N I E

W poniedziałek tj. 20.11.2017 r. zostaną rozpoczęte pra
ce dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul
Piłsudskiego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wolskiej
(prawa strona).

Wykonawca robót rozpocznie rozbiórkę chodników, zjazdów oraz
części nawierzchni asfaltowej. Prace rozpoczną się od ulicy Krakowskiej
i będą postępować w kierunku ul. Wolskiej. W związku z powyższym w
najbliższym czasie w tym rejonie będą występować utrudnienia w ruchu
(ruch wahadłowy).
Ponadto okresowo będą zablokowane zjazdy na prywatne posesje
znajdujące się wzdłuż prowadzonych robót.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
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Konferencja dla przedsiębiorców
Konferencja pod patronatem Zbi
gniewa Chmielowca Posła na Sejm RP
zorganizowana przez Burmistrza Kolbu
szowej Jana Zubę oraz Starostę Kolbu
swwskiego Józefa Kardysia.

Perspektywy rozwoju biznesu - pod takim
tytułem 25 października br. w budynku Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
odbyła się konferencja skierowana do przedsiębior
ców oraz instytucji i organizacji z terenu powiatu
kolbuszowskiego.
Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej przywitał
wszystkich przybyłych oraz wyraził nadzieję na
dalszą współpracę i rozwój przedsiębiorczości w
Gminie Kolbuszowa.
Konferencja została podzielona na trzy bloki
tematyczne, w których swoją ofertę skierowali
przedstawiciele Banku Pekao S.A., Rzeszowskiej

KONFERENCJA

Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Wincenty Kulpa
dyrektor oddziału Banku
Pekao S.A. w Kolbuszo
wej przedstawił ofertę
kredytową b anku dla
biznesu. Grzegorz Ta
bisz kierownik Centrum
Transferu Technologii
Innowacji i Informatyza
cji oraz Jakub Namięta z
RARR przedstawili sze
roka ofertę doradztwa in
nowacyjnego oraz poży
czek dla małych i mikro

Gmina kupiła defibrylatory
Dla podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców zakupiono 3 Automatyczne
Defibrylatory Zewnętrzne (AED) - ratu
jące ludzkie życie w przypadku nagiego
zatrzymania akcji serca.

Urządzenia znajdują się na parterze budynku
Urzędu Miejskiego obok Punktu Obsługi Klienta
w budynku Krytej Pływalni Fregata oraz samocho
dzie Straźy Miejskiej.
Zarówno urząd i basen to miejsca szczególnie
często odwiedzane przez mieszkańców, a z defibryla
tora w razie potrzeby będzie mógł skorzystać kaźdy.
Wybrani pracownicy urzędu, pływalni oraz
strażnicy już zostali przeszkoleni w jego obsłudze.

Koszt defibrylatorów oraz szkolenie wyniósł
ponad 15 tys zł. Urządzenia zostały zakupione ze
środków budżetu Gminy.
AED (Automated External Defibrillator)
to automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Może
z niego skorzystać osoba udzielająca pierwszej
pomocy drugiej osobie w przypadku nagłego za
trzymania pracy serca. Uźycie jest bardzo proste:
wystarczy odkleić elektrody, przykleić je na klatkę
piersiową pacjenta i zastosować się do wydawa
nych przez urządzenie komend. AED działa na
mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio
dużej energii.
J. Mazur

przedsiębiorstw. Przedstawiciele ZUS w Mielcu
Katarzyna Wałek, Krystian Żarów, Małgorzata
Warczak przedstawili ofertę ZUS dla przedsię
biorców, u których występują problemy finansowe,
a także e-składka jako nowy wymiar rozliczeń,
e-zwolnienia czyli elektroniczne zwolnienia le
karskie oraz możliwości skorzystania z funduszu
prewencyjnego umożliwiający uzyskanie dofinan
sowania na doradztwo i dostosowanie stanowiska
pracy do wymogów BHP.
Spotkanie było okazją do wymiany informa
cji, a także bezpośrednich rozmów z przedstawi
cielami instytucji obsługujących przedsiębiorców.
Konferencja odbyła się pod patronatem me
dialnym Korso Kolbuszowskiego.
A.Selwa

rm ---------
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N ie truj dzieci! ! !
Trwa sezon grzewczy. Zapewne i w
tym roku podobnie jak w latach ubie
głych powróci problem spalania odpadów
komunalnych w piecach grzewczych.

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym,
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i
naszych bliskich.
Przypominamy zatem, że obowiązuje bez
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb
foliowych, zużytych opon i innych odpadów z
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W powstającym podczas tego procesu dy
mie znajdują się między innymi pyły z metalami
ciężkimi - powodujące zagrożenia białaczką, tlen
ki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek

węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia
transport tlenu w organizmie, dwutlenek siarki
- powoduje trudności w oddychaniu, chlorowo
dór - tworzy z parą wodną
kwas solny (silnie żrący),
cyjanowodór - tworzy z
parą wodną kwas pruski
- blokuje nieodwracalnie
oddychanie tkankowe, dio
ksyny i furany - powodują
nowotwory wątroby i płuc,
uszkadzają płody i struktu
rę kodu genetycznego oraz
mają działanie alergiczne.
Z a g r o ż e n i a te są
szczególnie grożne dla dzie
ci, osób starszych, osób ze
schorzeniami układu oddechowego, chorobami
serca.
Problem ten na terenie Kolbuszowej ma
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym
i smog zalega nad jego najgęściej zaludnionymi
obszarami.

Wybieramy Wolontariusza
Powiatu Kolbuszowskiego!

Już po raz ósmy ogłaszamy konkurs
na „ Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego". Honorowy patronat nad przedsię
wzięciem sprawuje Starosta Kolbuswwski.
Zapraszamy do udziału.
Podstawowym kryterium nominowania kan
dydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu
zawarta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalno
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr
96 poz. 873 z późn. zm.), według której wolontariat
to: ,,bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie
na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie" oraz
definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć
Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz
to: ,,każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochot
niczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na
rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych
wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne".
Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn.
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" może
zgłosić: co najmniej IO mieszkańców danej gminy
lub powiatu; każda organizacja pozarządowa dzia
łająca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja
publiczna działająca na terenie gminy/powiatu na
rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja, insty
tucja lub grupa osób może wytypować tylko jednego
kandydata. Formularz zgłoszenia, lista poparcia oraz
regulamin dostępne są na stronie internetowej Powia-

Powiatowy Konkurs o tytuł
''Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego"
tu Kolbuszowskiego - www.powiat.kolbuszowski.
pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br.
Przypominamy, że podczas I edycji tego przed
sięwzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego otrzymała Barbara Burek. Rok później tytuł
ten został przyznany Stanisławowi Kosiorowskiemu.
W 2012 r. laureatką powiatowego konkursu została
Ewa Wójcicka. W kolejnym roku Kapituła Konkur
sowa wskazała na Marię Strzępę z Niwisk. Kolejną
laureatką konkursu „Wolontariusz Powiatu Kolbu
szowskiego" została Władysława Gorecka. W 2015
r. kapituła wybrała Zenonę Chodorowską, przewod
niczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kolbuszowej. W ubiegłym roku tytuł ten trafił do
Krystyny Stygi, prezesa Kolbuszowskiego Klubu
Nordic Walking.
Kto tytułem „Wolontariusz Powiatu Kolbu
szowskiego" zostanie uhonorowany w tym roku? To
w dużej mierze zależy od Was. Czekamy na zgłosze
nia i zapraszamy do udziału w konkursie.

Nr290
Dodać należy, że tylko część budynków po
siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele
do życzenia.
Ponadto nie stosując się do tego zakazu na
rażamy się na odpowiedzialność kamą z art. 191

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1 987 t.j.). Za wykroczenie to
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do
5 OOO zł.
Pamiętaj my! Domowy piec nie jest prze
znaczony do spalania odpadów. Nie truj my sie
bie, naszych rodzin i sąsiadów.

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE ZMARŁEGO
DOKTORA
RYSZARDA DUTKOWSKIEGO
Wieloletniego Ordynatora
Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej
składają:
Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu
Kolbuszowskiego

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE ZMARŁEGO
DOKTORA
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Szpital w Kolbuszowej z unijnym wsparciem
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kol
buszowej otrzymał prawie 1O milionów do.finansowania w ra
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Budowa nowego bloku
operacyjnego w Kolbuswwej - to jedna z wielu inwestycji, któ
re kolbuswwski szpital może przeprowadzić dzięki otrzymanej
dotacji z RPO. Dnia 31 października umowę na przyznane do.fi
nansowanie podpisano uroczyście w Starostwie Powiatowym w
Kolbuszowej.

Podpisy złożyli Marsz ałek Woj ewództwa P odkarpackiego
Władysław Ortyl, Wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz Dyrek
tor Szpitala Zbigniew Strzelczyk w obecności P o sła Zbi gniewa
Chmielowca, Senatora Zdzisława Pu py, Radnej Woj ewództwa Ewy
Draus oraz Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. W uroczy
stym podpisaniu uczestniczyli również m.in. Zarząd Powiatu Kolbu
szowskiego wraz z przewodniczącymi stałych komisji Rady Powiatu
Kolbuszowskiego i pracownicy szpitala.
- P rzystępuj emy do bardzo ważnej inwestycji, która będzie
służyła mieszkańcom, pacj entom - powiedział W ładysław Ortyl,
marszałek województwa podkarpackiego.
- Przypomnę, że suma ś rodków, które trafią do systemu opieki
zdrowotnej na inwestycj e w naszym woj ewództwie to 540 mln zło
tych . Dla kolbuszowskiego szpitala to duża inwestycja. Pan Dyrektor
Strzelczyk podkreśla, że naj większa w historii kolbuszowskiego szpi
tala. Powstanie tu nowy blok operacyjny. Szpital złożył bardzo dobry
wniosek, a starostwo szuka dodatkowych środków również z innych
żródel . W uroczysty sposó b podpisuj emy tę umowę, aby mieszkańcy
powiatu kolbuszowskiego wiedzieli, że będą takie istotne dla nich
inwestycje, bo przecież są one robione właśnie dla nich, aby poprawić
standard u sług zdrowotnych świadczonych w powiecie - dodał tuż
przed podpisaniem umowy marszałek Władysław Ortyl.
W kolbuszowskim szpitalu w tym celu dojdzie do przebudowy po
mieszczeń po byłej Izbie Przyjęć oraz dobudowana zostanie część skrzy
dła przylegającego do tych pomieszczeń. Tak powstaną pomieszczenia
na potrzeby Bloku Operacyjnego. Oddział ten zostanie tak wyposażony
w niezbędną i nowoczesną infrastrukturę jak i sprzęt medyczny.
- Pracuję w kolbuszowskim szpitalu 26 lat i nie było j eszcze
tak dużej dotacji. To j est kompleksowa inwestycj a, bo oprócz prac
wspomnianych przez pana marszałka, wzbogacimy się o nowoczesny
sprzęt diagnostyczny - dodał dyrektor placówki Zbigniew Strzelczyk.
Koszt kolbuszowskiej inwestycji to prawie 11,5 mln zł, z czego
unijne wsparcie to prawie 10 mln . inwestycje mają być gotowe w
październiku przyszłego roku. Oprócz wspomnianej dotacji z RPO do
kolbuszowskiego szpitala trafi dodatkowe 744 tys. zł. Poseł Zbigniew
Chmielowiec przypomniał o tym fakcie podczas wtorkowego spotkania
w starostwie. - Są to dodatkowe pieniądze, które kolbuszowski szpital
pozyskał z rezerwy budżetu państwa, za które zakupiona zostanie nowa
karetka i sprzęt medyczny.

- Przystęp ujemy do bardzo ważnej inwestycji, która będzie służy/a mieszkań
com, pacjentom powiat u kolbuszowskiego -powiedział Marszałek Wojewódz
t wa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
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Uroczyste podpisanie umołV)I o dofinansowanie.

Dnia 31 października umowę na przyznane dofinansowanie podpisano uro
czyście w Starost wie Powiatowym w Kolb uszowej.

[ill --------- przegląd
Dotacja dla kolbuszowskiego szpitala
Kolejne pieniądze zasilą Szpital Po
· Yło/
wiatowy im. Jana Pawia II w Kolbuswwej.
KOLBUSZOWSKI

Ponad 700 rys. zł dofinansowania szpital
otrzyma z rezerwy budżetowej rządu. Pozy
skana dotacja pozwoli na zakup niezbęd
nego sprzętu oraz dodatkowej karetki.
SPRZĘT MEDYCZNY

SP ZOZ w Kolbuszowej dostanie w sumie
744 tys. zł. Kwota ta pozwoli na realizację dwóch
zadań. W ramach pierwszego, szpital zakupi m.in.
dwa agregaty prądotwórcze. Jeden trafi do szpitala,
drugi zaś na Oddział Nefrologii i Dializoterapii.
- ,,Szczególne znaczenie ma wyposażenie
SP ZOZ w Kolbuszowej w agregaty prądotwórcze
posiadające funkcję autostartu zapewniające nie
przerwaną dostawę energii w przypadku zaniku
napięcia elektrycznego, dzięki czemu szpital będzie
mógł zagwarantować Pacjentom ciągłość udzie
lania świadczeń wymagających poboru energii,
co jest szczególnie istotne na bloku operacyjnym,
ale także dla funkcjonowania pracowni diagno
stycznych czy laboratorium " - mówi Zbigniew
Strzelczyk, dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej.
„Z uwagi na odrębną lokalizację (oddzielny
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budynek) Oddziału Nefrologii
i Dializoterapii od pozostałych
oddziałów szpitalnych - ko
niecznym jest dokonanie zakupu
drugiego agregatu, tym bardziej
wobec specyfiki świadczeń zdro
wotnych w zakresie dializ, dla
których prawidłowego udziela
nia niezbędne jest zabezpieczenie
ciągłych dostaw energii na po
ziomie 100% zapotrzebowania"
- dodaje dyrektor szpitala.
W ramach tego samego za
dania szpital zakupi nowy aparat
USG i sterylizator parowy. USG
trafi na Oddział Urologii. Ste Kolejne pieniądze zasilą Szpital Powiatowy im. Jana Pawia liw Kol
rylizator parowy wraz ze stacją buszowej. Ponad 700 tys. zł dofinansowania szpital ot rzyma z rezer wy
uzdatniania wody znacznie ułatwi budżetowej rządu. Pozyskana dotacja pozwoli na zakup niezbędnego
sprzętu oraz dodatkowej karetki.
funkcjonowanie bloku operacyjnego. Na zakup tego sprzętu szpital otrzyma 384 - ,,Karetki specjalistyczne są wysyłane w stanach
tys. zł.
nagłego zagrożenia życia wymagających szybkiej
interwencji lekarskiej, podania niestandardowych
NOWA KARETKA
leków lub prowadzenia ścisłego nadzoru podczas
Kwota 360 tys. zł dofinansowania pozwoli transportu do szpitala" - wyjaśnia dyrektor Zbi
z kolei na realizację drugiego zadania, czyli zaku gniew Strzelczyk.
pu specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem.

Nowy Oddział Rehabilitacji Leczniczej
w S P ZOZ w Kolbuszowej
Nowoczesny sprzęt, świetnie wy
kształcona i doświadcwna kadra medycz
na, komfortowe sale dla pacjentów, strefa
rehabilitacyjna, świetlica i inne pomiesz
czenia dostosowane także do potrzeb osób
z dysfunkcjami ruchu. Tak wygląda nowy
Oddział Rehabilitacji Leczniczej, który
rozpoczął funkcjonowanie 16 październi
ka br. w Szpitalu Powiatowym im. Jana
Pawia II w Kolbuszowej.

Oddział Rehabilitacji Leczniczej mieści się
na III piętrze budynku Szpitala. Wcześniej na tym
poziomie mieściły się oddziały: ginekologiczno
-położniczy i neonatologiczny.
Oddział realizuje umowę z NFZ na stacjo
narną rehabilitację ogólnoustrojową skupiając się
na prowadzeniu rehabilitacji leczniczej u chorych
po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym scho
rzeń, urazów powodujących dysfunkcje narządu

ruchu lub chorych na choroby przewlekłe powo
dujące niesprawność ruchową.
Na terenie oddziału do dyspozycji Pacjen
tów pozostaje świetnie wyposażona strefa reha
bilitacyjna z salami do kinezyterapii, ćwiczeń
indywidualnych oraz masażu.
Ponadto Pacjenci mogą korzystać ze sprzętu
fizykoterapeutycznego Działu Rehabilitacji Am
bulatoryjnej, który mieści się na parterze szpitala.

Nowy Oddział Rehabilitacji Leczniczej w SP ZOZ w Kolbuszowej.
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Konferencj a dla przedsiębiorców
powiatu kolbuszowskiego

I

Podczas spotkania została przedstawiona oferta Banku
Pekao S.A. dla Biznesu przez Wincentego
Kulpę -Dyrektora Ban
„ Bardzo się cieszę, że przedsiębiorcy z terenu ku PeKaO S.A. oddział
powiatu tak licznie odpowiedzieli na nasze zapro  w Kolbuszowej.
Wśród omawia
szenie do wzięcia udziału w Konferencji pn. ,,Per
spektywy Rozwoju Biznesu ". Sądzę, że przekazana nych tematów znalazły
wiedza przez dzisiejszych prelegentów z pewnością się również takie za
zostanie wykorzystana w bieżącej pracy " - mó gadnienia, jak: ,,Wspie
ramy MŚP w rozwoju
wił Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
Zorganizowana konferencja była skierowana innowacyjności i zdo- Zo rganizowana konfe rencja była s kie rowana do osób, któ re p rowadzą dzia
do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, bywaniu zagranicznych łalność gospodarczą, zarządzają firmą, albo planują założyć własny biznes.
zarządzają firmą, albo planują założyć własny biz rynków" oraz „Fundusz
Pożyczkowy dla Małych Przedsiębiorstw", omó- czość należy wspierać i pielęgnować, dlatego tak
nes.
wione przez Przedsta ważne są wszelkie inicja tywy, któ rych celem jest
wicieli Rzeszowskiej pomoc przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, któ rzy w
Agencji Rozwoju Re biznesie stawiają pie rwsze kroki w p rowadzeniu
gionalnego S.A.
ich firm ipodejmowaniu de cyzji biznesowych. Takie
N a s p o t k a n i u spotkanie jak dzisiejsze służy integracji środowiska
obecni przedstawicie biznesowego, a uważam, że jest to bardzo ważny
le Zakładu Ubezpieczeń element wspierający prowadzenie biznesu przez po
Społecznych w Miel szczególnych przedsiębiorców. Sądzę, że wzajemne
cu przekazali zaproszo wspieranie się w p rowadzeniu biznesu, wymienia
nym przedsiębiorcom nie doświadczeniami biznesowymi i radzenie się w
praktyczne informacje sp rawach, któ re sprawiają trudności jest bardzo
dotyczące „ABC przed ważne dla każdego przedsiębiorcy " - dodał Staro
siębiorcy -ZUS dla Biz sta Kolbuszowski Józef Kardyś.
nesu", czyli wiadomości
Konferencja została zorganizowana pod pa
o możliwych formach tronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielow
pomocy jakie może ca przez Starostę Kolbuszowskiego i Burmistrza
udzielić
placówka wła Kolbuszowej. Natomiast patronat medialny objął
Fizycznej
i
Dnia 25 października br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultu ry
Sportu w Kolbuszowej odbyła się konfe rencja dla p rzedsiębiorców powiatu ścicielom firm.
Tygodnik ,,Korso Kolbuszowskie".
kolbuszowskiego pn. ,,Perspektywy Rozwoju Biznesu "
,, P rzeds ię bio r-

Dnia 25 października br. w budynku
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i
Sportu w Kolbuszowej odbyła się konfe
rencja dla przedsiębiorców powiatu kol
buszowskiego pn. ,,Perspektywy Rozwoju
Biznesu".

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ

PANU JANOWI WLAZŁO
Pracownikowi
Wydziału Organizacyjnego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej

PANU
BOGUSŁAWOWI JANUSZEK
Pracownikowi Wydziału
Architektury i Budownictwa
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają:
Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej

podaje do publicznej wiadomości, że
na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna
czonych do oddania w dzierżawę w trybie bez
przetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
„Nasz Dom" Werynia I. Wykaz ten został również
zamieszczony na stronach internetowych: (Powiat
Kolbuszowski) http://powiat.kolbuszowski.pl.
Strona BIP-Powiat Kolbuszowski http://bip.po
wiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nie
ruchomości można uzyskać w Starostwie Powia
towym w Kolbuszowej ul. l i Listopada 10, pok.
214, tel. (17) 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 08.11. 2017 r
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W dniach 23 - 25 października w Liceum Ogólnoksztalcqcym im. Janka Byt
nara w Kolbuszowej gościli koordynatorzy ze szkól partnerskich rozpoczętego we
wrześniu projektu ERASMUS+ ,, Un homme sain dans un environnement sain".

edukacji w swoich krajach. Uczennice liceum nato
miast w językach francuskim i angielskim przybliżyły
historię Powiatu Kolbuszowskiego oraz opowiedziały
o najważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach
realizowanych w kolbuszowskim liceum.
Oprócz pracy nad kwestiami dotyczącymi
szczegółów organizacji projektu zagraniczni goście
mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i hi
storią regionu zwiedzając Skansen w Kolbuszowej,
Zamek w Łańcucie, trasę podziemną w Rzeszowie,
a także najważniejsze zabytki Krakowa (Wawel,
Kościół Mariacki, Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego).

Wspólne pamiątkowe zdjęcie u czes tników między narodowego spotkania projek towego
w kolbuszowskim L O.
Projekt, którego celem jest przybliżenie mło
dzieży zasad zdrowego odżywiania oraz sposobów
dbania o środowisko realizowany jest ze szkołami
we Włoszech - lstituto d 'Instruzione Superiore E.
Fermi, w Rumunii - Colegiul National L. Blaga,
w Portugalii - Agrupamento de Escolas A.Cabrita.
W uroczystym przywitaniu gości uczestni
czył Poseł na Sejm RPZbigniew Chmielowiec, Sta
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Wicebur
mistrz Kolbuszowej Marek Gil. Podczas spotkania
podkreślano znaczenie inicjatyw podejmowanych

przez szkoły średnie, które dają mło
dzieży wiele możliwości rozwoju,
zdobywania nowych umiejętności
językowych oraz pracy w środowisku
międzynarodowym.
Na spotkaniu z uczniami bio
rącymi udział w projekcie koordyna
torzy z Włoch, Rumunii i Portugalii
przedstawili swoje placówki i miasta
partnerskie (Catanzaro, Sebes, Bar
reiro) oraz opowiedzieli o systemie

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podczas spotkania podkreśli/
znacze nie inicjatyw podejmowanych przez szkoły ponadgimnazjal
ne powiatu kolbuszowskiego, które dają młodzieży wie le możliwości
rozwoju, zdobywania nowych umiejętności językowych or az pr acy w
środowisku międzynarodowym.

Przedszkolaki w Starostwie

Psychologiczno -Pedagogicz
nej, Wydziale Komunikacji i
Transportu, Wydziale Geode
zji oraz w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Le
Maluchy zaglądając do poszczególnych wy śnictwa i Ochrony Przyrody.
działów i jednostek, mieszczących się w budynku Odwiedziły Starostę kolbu
Starostwa Powiatowego, dowiedziały czym się one szowskiego Józefa Kardysia,
zajmują i jakie sprawy mieszkańcy mogą w nich a nawet miały okazję co już
załatwić. Przedszkolaki gościły m.in. w Poradni stało się tradycją podczas
tego typu
wi zy t
zasiadać Prze dszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej wr az ze
w fotelu s woimi opiekunkami odwie dziły Staros two P owiatowe w Kolbuszowej.
Starosty.
Na koniec swojego poNa zakończenie każdy przedszkolak otrzybytu w Starostwie najmłodsi mał kolorowy balon z herbem Powiatu Kolbuobejrzeli krótki film ekolo- szowskiego.
giczny pt. ,,Magiczny dom".
Wizyta, w przeciwień
stwie do oficjalnych spotkań,
miała bardzo swobodny cha
rakter. Opowiedzenie naj
• POW IAT •
R A O A • S TA R O S T W O
młodszym o pracy w struktu
Promocja i Kultura Powiatu
rach urzędu to nie łatwa spratel. 17 7445 730
Prze dszkolaki odwie dziły Staros tę k olbuszowski ego Józefa Kardysia, wa. Trzeba się natrudzić, by
a nawe t miały okazję co już s tało się tradycją p odczas tego typu wizyt
e-mail: promocja@kolbuszowski.pl
wyniosły ze spotkania nową
zasiadać wfotelu Staros ty.
wiedzę i miłe wspomnienia.

Przedszkolaki z Przedszkola Publicz
nego nr 3 w Kolbuswwej, w środę, tj. 18
października 2017r. , wraz ze swoimi opie
kunkami odwiedziły Starostwo Powiato
we w Kolbuszowej.

.l?.t.��S!-2?!
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Obchody 99. rocznicy
Odzys ka nia
Nie podległości
- relacj a fotograficzn a

STAN OWISKO
Z.l"Zlldu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie poparcia dla premiera Rządu Rzeczypospoliiej Polskiej działań
zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Plol:nncl pomnika św. Jana
Pawia Il do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren powiatu
kolbuszowskiego.
Zanąd Powiatu w Kolbuszowej w pełni popiera działania pani premier
Rządu RP Beaty Szydło, zmierzające do przeniesienia z Pl�rmel we Francji
pomnika naszego rodaka - Św. Jana Pawia Jl do Polski.
Deqzja o usunięciu krzyta z pomnika Jana Pawia li, wielkiego Polaka
a zaru.cm Europcj�zyka, który miał $w6j wielki wkład w zjednoczenie Europy
budzi nasz $przeciw. Św. Jan Paweł li jest autorytetem uznawanym przez ludzi
wierząc�h i niewierząc�h. Świadectwo Jego życia, nauczania oraz ciągła
walka o zachowanie pokoju w świecie i braterstwa mi�dz:y ludźmi zjednywały
mu przyjaźń w§ród światowych przywódców, polityków, wyznawców innych
religii i ludzi niewie�cych. Krzyż umieszczony na pomniku nie jest
przypadkowy, to symbol tego kim był św. Jan Paweł li i jakie waności głosił.
W �i:tzku z powyższym wyratemy chęć i gotowość przyj�ia pomnika
św. Jana Pawia li do powiatu kolbuszowskiego, gdzie znajdzie g
olOc:zone nalew, c:zeią i szacunkiem.

rm ---------
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PANI
ANNIE JANUSZEK

PANI
DANUCIE PIERZCHAŁA

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

TATY

składa

składa

PODZĘKOWANIA

Dyrekcja, Nauczyciele
oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kolbuszowej

Dyrekcja, Nauczyciele
oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kolbuszowej

SKŁADA

KOLEDZE

WSZYSTKIM,

JANOWI WLAZŁO

KTÓRZY UCZESTNICZYLI
W OSTANIEJ DRODZE

WSZYSTKIM,
KTÓRZY UCZESTNICZYLI
W OSTANIEJ DRODZE
ŚP. JÓZEFA SUDOŁA
SERDECZNE

RODZINA

PANI
DANUCIE PIERZCHAŁA
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŚP. WŁADYSŁAWA WLAZŁO

TATY

SERDECZNE

składają

PODZĘKOWANIA

składa

SKŁADA

Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego

Przyjaciele
z Przeglądu Kolbuszowskiego

RODZINA

TATY

PANI
ALICJI PAWEŁEK

PANI
DANUCIE PIERZCHAŁA

PANI
ANNIE JANUSZEK

Nauczycielowi
Szkoły Podstawowej Nr2
w Kolbuszowej

Nauczycielowi
Szkoły Podstawowej Nr2
w Kolbuszowej

Nauczycielowi
Szkoły Podstawowej Nr2
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

TATY

TATY

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

PANU

PANU

Wyrazy głębokiego współczucia

MARKOWI OPALIŃSKIEMU

MARKOWI OPALIŃSKIEMU

Radnemu Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

Radnemu Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

DOKTORA
RYSZARDA DUTKOWSKIEGO

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

OJCA

wieloletniego ordynatora oddziału
wewnętrznego
szpitala powiatowego w Kolbuszowej

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

składają:
Przewodniczący
oraz
Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej

RODZINIE ZMARŁEGO

składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Adama Kozłowieckiego „SERCE BEZ GRANIC"
październ ik - listopad 2017r - cd.

Trzydniowe uroczystości X Dni Kar
dynała zakończyły się 25 września 2017 r.
W Przeglądem unikatowych Filmów Mi
syjnych o ojcu Pacy.fiku z Konga pt. ,,Misja
Kongo".

W imieniu Fundacji im. ks. Kardynała Adama
Kozłowieckiego „Serce bez granic" oraz Muzeum
Kardynała AdamaKozłowieckiego SJ dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu uroczystości X Dni
Kardynała: wolontariuszom, pani dyrektor Marcie
Godek z SP w Majdanie Królewskim i gronu pe
dagogicznemu oraz uczniom, panu Waldemarowi
Wachowskiemu,KG ,,Dworzanki", panu Tomaszo
wi Fortunie z GOK w Majdanie Królewskim oraz
pracownikom, OSP z HutyKomorowskiej, OSP z
Majdanu Królewskiego, Toton Show, Kwiaciarni
,,Róża", Urzędowi Gminy w Majdanie Królewskim,
Urzędowi Gminy w Niwiskach za scenę, Piotrowi
Kopeć za wypożyczenie namiotów, Restauracji Dę
bianka, Restauracji Lucjana.
Podczas obchodów X Dni Kardynała w Pu
blicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim była
prezentowana wystawa o kardynale AdamieKozło
wieckim SJ wraz z banerem promującym Gminę
Kolbuszowa.
W dniu 7 października 2017 r. w Teatrze im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyła się pre
miera spektaklu pt. ,,Serce bez granic" w reżyserii
Sławomira Gaudyna. To historia ks. kardynałaAdama
Kozłowieckiego SJ więźnia niemieckich obozów
koncentracyjnych i misjonarza Afryki. Na uroczystej
premierze była obecna s. OktawiaKozłowiecka-bra
tanicaKardynała oraz wicemarszałek Podkarpackie
go Urzędu Marszałkowskiego i Fundator Fundacji
im. Ks.Kardynała AdamaKozłowieckiego pan Bog
dan Romaniuk oraz przedstawiciele zarządu fundacji.
Przed spektaklem można było obejrzeć wystawę
poświęconą temu wielkiemu misjonarzowi. Wystawa
pt. ,,KsiążęKościoła" była prezentowana w Urzędzie
Marszałkowskim po I6 października 2017 r.
We wtorek 10 października na Papieskim
Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie otwarto wy
stawę prezentującą życie i działalność kardynała
AdamaKozłowieckiego SJ (1911-2007). Ekspozycję
w 1O rocznicę jego śmierci zorganizowała fundacja
jego imienia.
Wystawa „In nomine Domini" Misjonarz
Afryki.Kardynał AdamKozłowiecki (1911-2007)"
przedstawia go jako człowieka wszechstronnie wy
kształconego, wychowanego w szacunku dla polskiej
tradycji, obrońcę praw człowieka i orędownika nie
podległości narodów Afryki.
Zwiedzający mogą poznać kolejne etapy życia
polskiego misjonarza-jezuity, więźnia niemieckich
obozów koncentracY.inychAuschwitz i Dachau, a tak
że pierwszego arcybiskupa stolicy Zambii - Lusaki
mianowanego przez papieża Jana Pawła II- kardyna
łem. W śród zaprezentowanych eksponatów znalazły
się osobiste rzeczy kardynała m. in. walizka misyjna,
chusta obozowa, pastorał.

�
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MUZEUM

W inauguracji wystawy uczestniczyła liczna Maria Mirecka-Loryś, mjr Franciszek Sagan i Bo
delegacja z Polski, między innymi wicemarszałek gusława Wąs.
Była to już szósta rzeszowska edycja Na
województwa podkarpackiego i Fundator Funda
cji Bogdan Romaniuk, ambasador RP przy Stolicy grody Honorowej „Świadek Historii", która jest
Apostolskiej JanuszKotański, arcybiskup białostocki przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla
Tadeusz Wojda oraz przedstawiciele duchowieństwa upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie
z Rzymu i Watykanu. Obecni byli również sekretarz oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN
Fundacji pan Dariusz Bździkot, pani Elżbieta Wołosz w realizacji ustawowej działalności w obszarach
skarbnik Fundacji, pan Mariusz Wołosz, pani Elż edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę
bieta Szczur, pani EwaKopeć, pan Roman Gurdak, przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest
pani Jolanta Kluz- Zawadzka lekarz - wolontariusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów
Dyrektor Muzeum Ks. Kardynała AdamaKozło do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje
wieckiego SJ w Hucie Komorowskiej ks. Daniel społeczne i osoby fizyczne. Podczas uroczystości
Koryciński oraz kustosz Muzeum paniKatarzyna przypomniano wszystkich dotychczasowych laure
Cesarz, Agnieszka Osypanka Studio Akwadrat i AMP atów, którzy otrzymali nagrodę i mogą się szczycić
Konsulting, przedstawiciele mediów: Radio Rze mianem „Świadka Historii".
W dniu 17.10.2017 r. w MuzeumKardynała
szów, Radio Leliwa, Radio Via, TVP Rzeszów, pani
Anna Jagodzińska starszy kustosz IPN, członkowie Adama Kozłowieckiego SJ odbyły się warsztaty
zespołu Racławice z dr Ewą Sęk na czele, a także medialne poświęcone ewangelizacji przez Internet.
delegacje mieszkańców z Gminy Majdan Królewski, Wzięła w nich udział młodzież ze SzkolnychKół
Kolbuszowa i Rzeszowa, związanych z fundacją Misyjnych z Dzikowca i Raniżowa. Podczas warsz
tatów podjęto następujące tematy: I. Manipulacja
imienia kardynała AdamaKozłowieckiego SJ.
Na wystawie, przygotowanej przez Fundację medialna w telewizji i Internecie- ks. mgr lic. Rafał
„Serce bez granic" można było obejrzeć plansze Kusiak. 2. Etyka mediów-ks. mgr lic. D.Koryciński.
poświęcone posłudze kardynała, ale także jego stu 3. Sztuka przestrzeń otwarta- mgrK. Cesarz. Młodzi
ły, pastorał oraz różaniec. Przygotowano również opowiadali także o swojej pracy na rzecz dzieła mi
ekspozycję multimedialną na trzech dotykowych syjnego wKościele. Film można zobaczyć na stronie
stołach, trzech piramidach holograficznych i filmy FB Muzeum.
W dniu 6 listopada 2017 r. o godz.16.30 w
poświęcone kardynałowi AdamowiKozłowieckiemu
SJ. Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja Apostoła
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
w Majdanie Królewskim odbyły się po raz czwarty
W dniu 24.10. 2017 r. Muzeum Kardynała ,,Zaduszki Misyjne". Różaniec w intencji zmarłych
AdamaKozłowieckiego SJ w HucieKomorowskiej misjonarzy poprowadził ks. DanielKoryciński Dy
rozpoczęło akcję ,,Różańce na misje" mającą na celu rektor MuzeumKardynała Adama Kozlowieckie
zebranie i wysłanie jak największej ilości różańców go SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych. O godz. 17.00
dla ludzi w Ugandzie i Papui Nowej Gwinei. Akcja odbyła się msza św. pod przewodnictwem J. E.
skierowana jest do szkół, parafii oraz wszystkich Bp. Edwarda Frankowskiego-Prezesa Fundacji im.
ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc misjom na KsiędzaKardynała AdamaKozłowieckiego „Serce
świecie i potrwa do 20 listopada 2017 r. Do tej pory bez granic". O godz. 18.00 w Muzeum odbyło się
zebrano 598 różańców.
spotkanie poświęcone wspomnieniom o zmarłych
Od 18 października do 2 listopada 2017 r. w misjonarzach i bieżącej działalności Fundacji.
holu przy wejściu głównym do Urzędu Marszałkow
W listopadzie 2017 r. ruszył projekt budowy
skiego można było oglądać wystawę poświęconą kar sceny plenerowej na terenie zabytkowego parku w
dynałowi AdamowiKozłowieckiemu SJ . Wystawie HucieKomorowskiej, realizowany przez Diecezję
towarzyszył baner promujący GminęKolbuszowa.
Sandomierską przy udziale środków z MKiDN, In
Od 7 listopada w kościele p.w. Św. Franciszka frastruktura kultury 20 I7 .
Salezego i Św. Andrzeja Boboli w Gorzycach pre
Przedmiotem umowy jest zadanie polegające
zentowana jest wystawa oKardynaleKozłowieckim na kompleksowym wykonaniu
i czynna będzie do I 6 listopada 201 7.
sceny plenerowej na działce nr 546/2 obręb
Wystawie towarzyszy baner promujący Gminę HutaKomorowska w tym:
Kolbuszowa.
- Roboty ziemne na potrzeby budowy sceny
23 października 2017 r. w Sali Kolumno plenerowej
wej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w
- Fundamenty pod scenę plenerową
Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15, prezes Insty-Konstrukcja stalowa sceny plenerowej
tutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczył
- Okładzina drewniana sceny plenerowej
Nagrody Honorowe „Świadek Historii".
-Podłoga sceny plenerowej
W tegorocznej edycji laureatami nagrody zo
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
stali: ks. biskup Edward Frankowski-prezes Funda realizacją zadania.
Dnia 05.11.2017 r. została przywieziona z
cji im. Księdza Kardynała AdamaKozlowieckiego
,,Serce bez granic", EwaKuberna, Maciej Małozięć,
cd. na str. 28
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Papież Fra n ciszek przywołał postać Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ na Watyka n i e
Upamiętniając 1O rocznicę śmierci Kardynała Adama
Kozlowieckiego SJ, wstała otwarta wystawa w Rzymie, która
przedstawiła życie i posłannictwo tego gorliwego misjonarza.

Kardynał pochodził z podkarpackiej ziemi - HutyKomorowskiej, gdzie
się wychował i skąd wyruszył do Starej Wsi, aby wstąpić do jezuitów. O tej
ziemi też nieustannie marzył, gdy przebywał pięć i pół roku w niemieckich
obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, a następnie w pierw
szych latach posługi misyjnej w Rodezji Północnej, a dziś w niepodległej
Zambii w Afryce.
Wystawa oKardynale Kozłowieckim, której organizatorem była Fun
dacja im.Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic", została przed
stawiona w nowoczesnej szacie graficzno-multimedialnej na Papieskim
Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, zatytułowanej „In nomine Domini.
Misjonarz Afryki.Kardynał AdamKozłowiecki SJ (1911-2007)". Uniwersytet
to wyjątkowe miejsce, gdyż akademickie budynki bezpośrednio znajdują się
na terenie Watykanu, ale również dlatego, że studiuje w nim około dwóch
tysięcy studentów ze 164 krajów świata, którzy poprzez wystawę tam pre
zentowaną- poznali postaćKardynałaKozłowieckiego.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane głównie dzięki dofinansowaniu
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja
Publiczna 2017" -komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicz
nej 2017". Dużą pomocą było również wsparcie ze strony Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie, Gminy MajdanKrólewski czy Huty Stalowej
Woli. Zdobyte środki finansowe zostały przeznaczone na projekt nowoczesnej
szaty graficznej wystawy, która składa się z 20 nowo zaprojektowanych plansz
rozmieszczonych na ramach ekspozycyjnych MultiQUBE ( o wymiarach 125
cm x 200 cm). Projekt graficzny wystawy został opracowany przez Studio
Akwadrat Agnieszkę Osypankę przy współpracy z kustoszem Muzeum

Kard. AdamaKozłowieckiego SJ w HucieKomorowskiej Katarzyna Cesarz.
Wystawie planszowej towarzyszyła ekspozycja multimedialna: 3 piramidy
holograficzne, ekrany dotykowe (3 szt.) i 3 monitory LCD . Multimedia
zostały opracowane przez zespół firmy AMPKonsulting z Rzeszowa przy
współpracy Muzeum i Fundacji.
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 10 pażdziemika 2017 r., w
którym wzięli udział między innymi: papieski wysłannik bp. Protazy Rugam
bwa, abp Jan Romeo Pawłowski, abp Tadeusz Wojda, ks. prał. Paweł Ptasz
nik, o. Marek Inglot SJ, prof. Carmelo Dotolo z Papieskiego Uniwersytetu
Urbaniana, ks. Piotr Bajor - pracownikKongregacji ds. EdukacjiKatolickiej,
przedstawiciele Ojca Generała Zakonu Jezuitów: o. TomaszKot SJ i o. Fratern
Masawe SJ, J. E. Janusz Kotański ambasador przy Stolicy Apostolskiej w
Rzymie, Krzysztof Strzałka dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej
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MSZ, Agnieszka Bender dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, gospodarz
miejsca o. Leonardo Sileo rektor Papieskiego Uniwersytetu Urbanianurn i
przedstawiciele Województwa Podkarpackiego: Czesław Łączak wiceprze
wodniczący Sejmiku, Ewa Draus radna województwa podkarpackiego i pomy
słodawcy wydarzenia: Fundator Fundacji „ Serce bez granic" a jednocześnie
wicemarszałek Bogdan Romaniuk i o. prof. Andrzej Gieniusz z Papieskiego
Uniwersytetu Urbanianurn. Przedstawiciele podkarpackich mediów.
Zwieńczeniem przygotowań i otwarcia wystawy były słowa papieża
Franciszka, który podczas audiencji generalnej 11 pażdziernika na placu Św.
Piotra przywołał postać Kardynała Kozłowieckiego, pozdrawiając organiza
torów, błogosławiąc dzieło Fundacji i zachęcając do zwiedzenia wystawy na
Uniwersytecie PUU, która dostępna była dla zwiedzających do 3 listopada
2017.
Wystawę, swoją obecnością zaszczycił w dniu jej otwarcia Pan minister
Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP, który powiedział: cyt.
„Gratuluję organizatorom. Cieszę się, że ta wystawa jest w Rzymie i zobaczy
ją wiele osób. Cieszę się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP miało
w tym swój udział."
Należy podkreślić, że Kardynał Adam Kozłowiecki SJ, otrzymał po
śmiertnie w 201l r. odznaczenie na ręce bratanicy s. Oktawii Kozłowieckiej,
Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego.
Zaś w 2017 roku w jego dziesiąta rocznicę śmierci, przedstawiciele
ziemi podkarpackiej i Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego przypo
mnieli przy współpracy z Fundacją i Muzeum kard. A. Kozłowieckiego postać,
wielkiego rodaka z Huty Komorowskiej światu w Rzymie.
Podczas audiencji generalnej w dniu 11 października 2017 roku na Placu
Świętego Piotra w Watykanie delegacja Fundacji „Serce bez granic" zwróciła
się z bezpośrednią prośbą do Ojca Świętego Franciszka o błogosławieństwo
dla Członków Zarządu Fundacji oraz wolontariuszy, otrzymując również
błogosławieństwo obrazu autorstwa Eliasza Dyrowa.
Autor zainspirował się zdjęciem z archiwum Muzeum Kar. A. Ko
złowieckiego, przedstawiającym arcybiskupa Adama Kozłowieckiego w
momencie rozpoczęcia budowy Dornu Konferencji Episkopatu Zambii.
Organizatorzy wystawy na czele z Prezesem Bp Edwardem Frankow
skim i Zarządem Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego„ Serce bez
granic" pragną podziękować wszystkim uczestnikom wyjazdu do Rzymu na
wystawę In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki
SJ (1911-2007) i czynny udział w jej otwarciu w dniu 10 października
2017 roku .
Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę.
Wierzymy, że idea misyjnej posługi Księdza Kardynała zaowocuje
kolejnymi spotkaniami z dziełem Patrona Fundacji.
Gratulujemy zaangażowania i życzymy wszelkiego Bożego Błogosła
wieństwa z wyrazami wdzięczności.
Autor:
Justyna Anna Grzyb IA. Ch IK. C.
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WIDZIANE Z GRE E NPOI NTU CZYLI
KRONIKA BURSZTYNOWEGO KLUBU

,,Nikt nie m a ochoty ani czasu na
rzekać. W naszym klubie każdy dzień to
prawdziwa celebracja życia. Dziękujemy
dyrekcji klubu Amber za umożliwienie nam
uczestnictwa w tak wielu atrakcjach. Czuje
my się wyróżnieni, że drzwi naszego klubu
sq otwarte dla gości, którzy wnoszą w naszq
codzienność radość, świeżość, nowq wiedzę
i wciqż wiele entu'!jazmu i apetytu na ży
cie." -Polski Klub Amber z nowojorskiego
Greenpointu.

�� �

Z PAMIĘCIĄ O BLISKICH
W szystkich Świętych oraz Zaduszki to
czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich,
zapalamy znicze i modlimy się za zmarłych. W
tych dniach jeździliśmy na nowojorski cmentarz
Calvary, by zapalić symboliczne znicze na kilku
polskich grobach. Modliliśmy się za dusze naszych
zmarłych klubowiczów oraz naszych najbliższych
tych pochowanych w kraju i tu, w Ameryce. W
tym szczególnym dla nas miejscu mieliśmy czas,
by rozmyślać nad sensem przemijania.

VICTORIA CAMBRANES W KLUBIE
AMBER
Niedawno temu odwiedziła nas Victoria
Cambranes, kandydatka na radną miasta z dys
tryktu 33. Victoria urodziła się i wychowała na
Greenpoincie. Tu uczęszczała do polskiej szkoły,
mówi świetnie po polsku. Jej mama jest Polką, a
tata pochodzi z Gwatemali. Victoria opowiedziała
nam o swoim programie wyborczym, w którym
dużą uwagę zwraca na sprawy bezpieczeństwa,
komunikacji, sytuacji mieszkaniowej i edukacji.
Bardzo chcielibyśmy, żeby Polonia miała swój
głos we władzach miasta. Popierajmy i wspierajmy
takie osoby jak Victoria Cambranes.

99 ROCZNICA
W przeddzień Święta Niepodległości Polski
odwiedziliśmy nowojorski Instytut Piłsudskiego.
O Józefie Piłsudskim i jego legionach opowiadała

dr Iwona Korga, dyr. Instytutu. Mówiła nie tylko o
historii, ale też i o bogatych zbiorach dokumentów,
książek i sztuki dotyczących okresu odradzającej
się po latach niewoli wolnej Polski. Na zakoń
czenie odśpiewalimy „My, Pierwsza Brygada" i
zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

KREACJA
Wielkim wydarzeniem kulturalnym w na
szym klubie było spotkanie literackie z Elizą
Samacką-Mahoney, dziennikarką i pisarką zwią
zaną z mediami w Polsce i USA, autorką książek
publicystycznych, poetyckich i powieści. Przy
wypełnionej po brzegi bibliotecznej sali pani Eli
za zaprezentowała nam swoją ostatnią książkę
pt. ,,Kreacja". To powieść mówiąca wiele o nas
samych i o rolach, jakie staramy się przybrać w
codziennym życiu. Bohaterkami książki są: Agata
marząca o tym, aby zostać celebrytką, Wioletta,
gasnąca gwiazda talk-show, wygodnie żyjąca sin
gielka Marta i jej przyjaciółka Anka realizująca
się jako „matka Polka". Eliza Sarnacka - Mahoney
przeczytała nam wybrane fragmenty „Kreacji" a
później odbyła się dyskusja. Naszym zdaniem,

było to wyjątkowe, bardzo interesujące spotkanie.
Dziękujemy!

PRAWIE WSZYSTKO O ONZ
W Klubie Amber gościliśmy niezwykłą
osobę. Odwiedziła nas Pani Wanda Pryba, która
przez 20 lat pracowała w Organizacji Narodów
Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku.
Pani Wanda opowiadała o wysiłkach ONZ w
utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bez
pieczeństwa oraz o rozwijaniu przyjaznych sto
sunków między narodami. Dowiedzieliśmy się
również o wyjazdach naszego gościa do różnych
krajów w których ONZ prowadzi międzynaro
dową działalność na rzecz poszkodowanych
lub najbiedniejszych ludzi żyjących w różnych
zakątkach naszego globu. Spotkanie było bardzo
interesujące. Siedzieliśmy zasłuchani i oczaro
wani sposobem przekazania niecodziennych
informacji.

JESIENNE OZDOBY
Czy to co ładne musi być drogie? Okazuje
się, że nie. Korzystając z materiałów wtórnych
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można zrobić rozmaite cudeńka stanowiące ory
ginalną ozdobę bez zbędnych nakładów finanso
wych. Podczas zajęcięć wykorzystaliśmy zwy
kłe wytłaczanki na jajka z których wykonaliśmy
kolorowe kwiaty do ozdobienia świeczników,
ramek ze zdjęciami, koszyczków lub innych
przedmiotów. Wykonanie ich okazało się proste
a materiały dostępne i tanie. Są to wytłaczanki
na jajka, nożyczki, klej i farby akrylowe lub
lakiery do paznokci. Wystarczy wyciąć kwiaty z
gniazd wytłaczanek. W przypadku tworzenia róż
należy skleić dwie lub trzy warstwy następnie
pomalować a potem ozdobić różne przedmioty
i cieszyć się osiągniętym efektem. Zachęcamy
i życzymy powodzenia. Nam zabawa z wytła
czankami sprawiła niezwykłą frajdę.
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AKADEMIA ZDROWIA MARKOWEJ
APTEKI

PREZENTACJE OWOCÓW
TROPIKALNYCH

Dzięki cyklicznym wykładom prowadzo
nym przez Marka Wójcickiego i dr Agnieszkę
Gryguć, możemy poszerzyć swoją wiedzę z za
kresu medycyny oraz farmacji. Tematyka zajęć
jest niezwykle szeroka, od znaczenia witamin i
suplementów, po diagnostykę najczęściej wystę
pujących chorób oraz ich profilaktykę. Zajęcia z
załogą Markowej Apteki obfitują w wiele porad,
dzięki którym możemy wzmocnić i ducha i ciało.
Każdy z nas chce się czuć potrzebny i wyjątkowy,
dlatego też uważamy, że ten swojego rodzaju,
„medyczny uniwersytet trzeciego wieku" daje
poczucie bezpieczeństwa i przydatności, którego
każdy z nas, szczególnie po przekroczeniu pew
nego wieku, potrzebuje.

Na kolejnej prezentacji mogliśmy poznać bar
dzo smaczne persymonki, owoce uprawiane na pół
nocy Chin, w Korei Południowej i Japonii. Prezento
wane w klubie pochodziły z Kalifornii. Kaki (inaczej
persymona) z wyglądu przypomina pomidora, ale
to jedyne podobieństwo. Smak kojarzy się raczej ze
słodkimi morelami lub brzoskwiniami doprawionymi
szczyptą wanilii. Warto po nie sięgnąć, bo zawiera
ją bardzo dużo witamin i związków mineralnych.
Można je jadać osobno, najlepiej jednak podać z
innymi owocarni w postaci sałatki. Za tydzień kolejna
prezentacja owoców. Tym razem będą rozbrajane
słodkie i soczyste granaty...

- Kronikę przygotował Janusz Skowron, dyr.
klubu Amber Health

Jesienne sukcesy sportowców - chodziarzy
z Kolbuszowej
14 października 2017 r. w pięknych
I
li
zakątkach Baranowa Sandomierskiego na

terenie Zamku odbył się VI Nadwiślański
Marsz Nordic Walking, w którym udział
mogli wziąć wszyscy, którzy ukończyli 15
rok zycia i I Marsz na Medal dlajuniorów.
Sportowe zmagania przyciągnęły na teren
Zamku około 200 uczestników w różnym wieku,
startujących na dystansach 5 i 2,5 km. Trasa zawo
dów- 2,5 km pętla - wiodła urokliwymi ścieżkami
i zakątkami Parku wokół zamku a spacerujący w
słońcu i zwiedzający obserwowali i dopingowali
zawodników. Gościem zawodów byli Mistrzowie
Europy w Nordic Walking - Sylwia Pakosińska Skowron i Łukasz Witczuk.
Nie tylko pogoda dopisała - jak zwykle na
tego typu imprezach panowała gorąca atmosfera,
podsycana wspaniałym dopingiem kibiców, którzy
oklaskiwali startujących dodając im sił w walce z
czasem, bólem i własnymi słabościami.
Na starcie zawodów stanęła liczna bo licząca
29 osób grupa reprezentująca Kolbuszowski Klub
Nordic Walking. Nasi zawodnicy, stanowili grupę
zróżnicowaną wiekowo - od uczniów Szkoły Pod-

stawowej aż po emerytów. Każdy z uczestników po
ukończonym marszu otrzymał pamiątkowy medal,
pakiet startowy oraz mógł zakosztować specjałów
kulinarnych przygotowanych przez organizatorów,
którzy pomyśleli o różnych smakach zawodników.
Można było spróbować wspaniałej kiełbaski z rożna,
zupy grochowej a także zupy- krem z dyni.
Sportowcy z Kolbuszowej udowodnili, że
zaangażowanie i inten
sywne treningi przyno
szą rezultaty. Dowodem
tego była częstotliwość z
którą prowadzący zawo
dy przywoływał nazwę
K olbuszowej podczas
dekorowania i wręczania
pucharów zwycięzcom w
poszczególnych katego
riach wiekowych. Z na
szego miasta aż 5 zawod
ników stało na podium.
Wśród juniorów byli to:
Alicja Dziuba - II miej
sce, Mateusz Bajek - I

miejsce, Dominik Pyra - II miejsce, a wśród se
niorów: Krystyna Styga - 1 miejsce i Alina Dziuba
- II miejsce. Organizatorzy uhonorowali także
Zygmunta Chmielowca za wytrwałość w mar
szu. Dodatkową atrakcją zawodów była nagroda
dla Klubu reprezentowanego przez najliczniejszą
grupę zawodników. I tu puchar otrzymała drużyna
z Kolbuszowej - byliśmy największą grupą bo aż
29-osobową. Pozostali kolbuszowianie ukończyli
zawody dumni z siebie - niektórzy po raz pierwszy
startowali w zawodach Nordic Walking. Wszyscy
wracali bardzo zadowoleni, szczęśliwi i gotowi
do podejmowania nowych wyzwań sportowych
w następnym sezonie.
Na stronie www.nadwisla24.pl można zo
baczyć relację zdjęciową oraz filmik z zawodów
- zachęcamy do obejrzenia.
Wszystkim, którzy wspierali zawodników
podczas sportowych zmagań serdecznie dzięku
jemy. Wszystkich, którzy chcą się nauczyć prawi
dłowej techniki chodzenia z kijkami, doskonalić
ją zapraszamy na treningi pod okiem instruktorów
we wtorki (o 18) na stadionie
KKNW

rm ----�---•

p rzyp ominamy. . .

25 listopada 1946r. - żołnierze niepodległościowego podzie
mia, którzy pod Komorowem uprowadzili autobus, kolo Toporowa
wpadają w zasadzkę. Od kul KB W, UB i MO ginie 9 ludzi.
Kolbuszowski cmentarz przy ulicy Narutowi
cza kryje do dziś tajemnicę niewyjaśnionych losów
dowódcy zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych
porucznika Tadeusza Jawarskiego „Zerwikaptura",
działającego na terenie powiatu tarnobrzeskiego i
kolbuszowskiego. A było to tak: w poniedziałek 25
listopada 1946r. około godziny 7. 45 żołnierze ,,Zer
wikaptura" i Lisa zatrzymują w Komorowie autobus
PKS relacji Rzeszów - Warszawa. Wszystkim pa
sażerom nakazują opuścić pojazd i sarni z kierowcą
tego autobusu oraz z jego pomocnikiem udali się
w drogę do Toporowa. Zmarznięci i wygłodniali
żołnierze nie zdawali sobie sprawy z faktu, że wśród
pasażerów tego autobusu znajduje się ubek z WUBP
w Rzeszowie Janusz Sobiłło, który po wyjściu z
uprowadzonego autobusu udaje się pieszo do Maj
danu Królewskiego i alarmuje tam miejscowy po
sterunek milicji. Ci telefonicznie zawiadamiają UB
w Kolbuszowej. Z Rzeszowa wyrusza samochodem
20 ludzi z KBW, a w Kolbuszowej dosiada się do
nich jeszcze 4 ubeków i jeden milicjant i podążają
śladem partyzantów. W tym czasie żołnierze niepod
ległościowego podziemia docierają uprowadzonym
autobusem do Ostrów Baranowskich, gdzie w skle
pie nie udaje im się kupić niczego do jedzenia i udają
się do sklepu do Ostrów Tuszowskich. Tu kupują
żywność. Do tego sklepu dociera Wojciech Lis i in
formuje pasażerów uprowadzonego autobusu o za
sadzce bezpieki. Ci ignorują ostrzeżenie. W drodze
powrotnej koło Toporowa wpadają w zasadzkę. Od
kul KBW, UB i MO ginie 9 ludzi. Dwom partyzan
tom z autobusu udaje się uniknąć kul bezpieki. Co
do losu porucznika Jaworskiego ,,Zerwikaptura" jest
kilka wersji. Przy zwłokach zabitych nie znaleziono
dokumentów, co było wówczas zasadą konspira-
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niający poległych żołnierzy „Zerwikaptura" i Lisa.
Co do losów „Zerwikaptura", to pojawiło się sze
reg wersji dotyczących jego udanej ucieczki z tej
zasadzki. Mimo, że bezpieka ogłosiła, że Jaworski
wówczas zginął, to dlaczego aż do 1966r. UB i SB
poszukiwało go w całej Polsce? Funkcjonariusze
bezpieki wpadli na trop ,,Zerwikaptura", który miał

cji. Ciała przewieziono
do Ostrów Tuszowskich
w celu identyfikacji przez
okoliczną ludność. Miej
scowi nikogo nie rozpo
znają w obawie przed
represjami bezpieki. Na
stępnie przewieziono ich
do Kolbuszowej, gdzie
mieli ich identyfikować
więźniowie kolbuszow
skiego UB. Efekt identy
fikacji był taki sam, jak w
Ostrowach Tuszowskich.
Bezpieka sprowadza kol
buszowskiego grabarza
nazwiskiem Dziuba, któ
ry otrzymuje polecenie
wykopania dużego dołu
na miejscowym cmenta- Redaktorzy Przeglądu Kolbuszowskiegoprzed mogiłą poległych 25 listopada
rzu, do którego wrzucono J946r. pod Toporowem - ll.ll.2017r..
ciała poległych żołnierzy
niepodległościowego podziemia. UB nie wyraziło się ukrywać koło Bochni, a 1965r. SB poszukiwało
zgody na katolicki pogrzeb z udziałem księdza, a go w Koszalinie. Bez względu na to, czy Jaworski
ówczesnego proboszcza ks. Józefa Fryza nie po wówczas zginął, czy udało mu się przeżyć, to po 25
informowano o tym makabrycznym pochówku. listopada 1946r. jego ślad się urywa. Tę tajemnicę
Później przez długie lata 1 listopada kolbuszowska rozwiać może ekshumacja na kolbuszowskim cmen
milicja na tym grobie wystawiała „wartę honoro tarzu, odnalezienie bliskich krewnych Jaworskiego
wą", by nikt nie położył tam kwiatów i nie zapalił do pobraniamateriału genetycznego i badania DNA.
znicza. Ale i tak kolbuszowskim Akowcom udaje Nasuwa się pytanie: czy ubecy mordując i zakopując
się zabezpieczyć tę mogiłę przed zapomnieniem, ciała ludzi niepodległościowego podziemia uważali,
pokrywając ją duźą betonową płytą. Po 1989r. z że na zawsze zakopią ich tożsamość? Nie przypusz
inicjatywy ówczesnego prezesa Fundacji Sportu i czali, że DNA obnaży ich zbrodnie.
Rekreacji na kolbuszowskim stadionie pana Józefa
Stanisław Gorzelany
Kardysia na tej mogile powstał nagrobek upamięt-

WYDARZENIA Z ŻYCIA M UZEUM I FUN DACJ I im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego
,,SERCE BEZ GRAN IC" październik - listopad 2017r - cd.
Rzymu wystawa poświęcona kardynałowi Adamowi
Kozłowieckiemu SJ „ In nomie Domini" Misjonarz
Afryki. KardynałAdam Kozłowiecki SJ (1911-2007)"
prezentowana na Papieskim Uniwersytecie Urbania
num w dniach od 1 O października do 3 listopada 2017 r.
Muzeum Ks. Kardynała Adama Kozłowiec
kiego w Hucie Komorowskiej gościło liczne grupy
zwiedzających, głównie dzieci i młodzieży. W dniu
12.09.2017 r. odwiedziła nas grupa turystów z Irlan
dii przebywająca w SOK w Nowej Dębie. Również
w kolejnych dniach Muzeum odwiedziły dzieci z
przedszkola w Lipnicy, a 26.09.201 7 r. uczniowie
SP w Weryni, którzy korzystając z pięknej pogody
spędzili miło czas przy grillu w parku przy Mu
zeum. Dnia 3 października 2017 r. gościliśmy dzieci
i młodzież z SP w Jaślanach, zaś 10 października
gimnazjalistów z Niwisk. Odwiedziła nas też liczna

grupa energetyków z Tarnobrzega oraz ks. proboszcz
Piotr Kowal wraz z przedstawicielami władz Gminy
Dzikowiec. W sobotę 14.10.2017 r. Muzeum Kardy
nała Adama Kozłowieckiego zwiedzali ministranci z
Jaślan i Klub Inteligencji Katolickiej z Tarnobrzega.
Gościliśmy również pana Jerzego Bajora promo
tora pięknej ziemi kolbuszowskiej, powiatu kolbu
szowskiego oraz Stowarzyszenia „Siedlisko" LGD i
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W dniu
8 listopada 201 7 r. Muzeum odwiedzili uczniowie
SP w Kopciach wraz ks. Stanisławem Olszówką.
Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych o
kardynale Adamie Kozłowieckim.
Dyrektor MUZEUM:

Pragnę podziękować za udział w zbiórce
„ Różańców na misje " dla mieszkańców Ajiyki w
Ugandzie i Oceanii z lfysp Papua-Nowa Gwinea.

To niezwykle poruszające zrozumienie dla
naszych braci w Chrystusie, staje się okazją do kon
tynuacji dziel Kardynała Adama Kozlowieckiego
SJ, pochodzącego z Huty Komorowskiej misjonarza
i arcybiskupa Lusaki, który przez 61 lat pracował
na misji w Zambii. Wierzę, że radość misyjnej po
sługi Księdza Kardynała będzie jeszcze bardziej
popularyzowana na świecie, a współpraca z Muzeum
zaowocuje kolejnym pięknym misyjnym dziełem.
Gratuluję zaangażowania i .fyczę wszelkiego
Bożego Błogosławieństwa z wyrazami wdzięczności

Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozło
wieckiego SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji
Sandomierskiej ks. Daniel Koryciński

Op. Anna Chmielowiec I Katarzyna Cesarz
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Projekt „Speed bal l na sportowo i artystyczn ie"
Stowarzyszenie Inkubator Inicjatyw
Passa z Przedborza w partnerstwie ze Szko
lą Podstawową im. Janka Zawiszy w Przed
borzu wraz z nastaniem wakacji ro7,JJoczęly
realizację projektu pn. ,,Speed bali na spor
towo i artystycznie", który zakłada organi
zację czasu wolnego dzieci i młodzieży w
wieku 11-16 lat. Czas realizacji projektu: 4
czerwca 2017 - 10 grudnia 2017.

Projekt realizowany był we współpracy ze
Stowarzyszeniem Sportownia i Speed Bali Polska,
które wprowadzało nas w świat tej nowej dyscy
pliny. Przeszkolili nauczycieli z SP w Przedborzu,
którzy zdobywając certyfikat instruktorski, mogli
przekazywać swoją wiedzę i zdobyte umiejętności
w praktyce.
W harmonogramie wakacyjnym znalazł się
kurs gry w speed bali dla uczestników projektu
zakończony turniejem, letnia sala speed bali dla lo
kalnej społeczności - udostępnienie sprzętu do gry
dla chętnych i zainteresowanych na terenie szkoły
oraz podczas imprezy środowiskowej - Biesiada
Sąsiedzka (podczas biesiady sąsiedzkiej uczest
nicy projektu byli młodymi instruktorami tej gry
- grali i tłumaczyli zasady gry chętnym graczom)
czy wyjazd dla uczestników projektu do kręgielni
połączony z pokazem fontanny multimedialnej.
W ramach projektu odbyły się warsztaty
plastyczne prowadzone przez absolwentkę SP w
Przedborzu oraz aktualną studentkę ASP w Krako
wie - Justynę Klechę. Nie pierwszy już raz Justyna

zaangażowała
się w realizację
artystycznej sfe
ry naszych pro
jektów. Efektem
warsztatów pla
stycznych było
pracowanie
projektu gra
ficznego sali
gimnastycznej
oraz wykona
nie malowidła
ściennego przez
uczestników
projektu.
Dzięki
pracom odświe
ża j'ąc y m oraz
wykonaniu malowidła ściennego przez uczestni
ków projektu sala gimnastyczna w Przedborzu
przeszła metamorfozę. Uroczyste otwarcie nastąpi
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
2017/2018 rozpoczną się również przygotowania
organizatorów do przeprowadzenia konferencji
metodycznych rozpowszechniających speed bali
połączonych z zajęciami pokazowymi gry w spe
ed-bali
Konferencje odbywać się będą w Szkole
Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu.

Dla uczestników projektu wszystkie wyda
rzenia są bezpłatne.
,,Inicjatywa jest realizowana w ramach pro
jektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Opera
torami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny
SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Zie
mi Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD „TRYGON
Rozwój i Innowacja"
Dyrekcja SP w Przedborzu

Nie ma radości bez Niepodległości
Już po raz V Kolbuszowski Klub Nordic Walking wlączyl się w obcho
dy Święta Niepodległości w naszym mieście. Zapaleni chodziarze spotkali
się tradycyjnie na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego, by we
wspólnym marszu, do wtóru werbla raźnym krokiem przemaszerować ulica
mi miasta w kierunku stadionu.

Uczestnicy marszu ubrani byli w białe i czerwone
stroje, tak aby idąc tworzyli flagę. Przed wyruszeniem
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy kotylion w
barwach narodowych. Mimo niezbyt sprzyjającej pogo
dy w marszu wzięło około 30 osób. Lekko wieczorowa
pora dodawała uroku maszerującej kolumnie. Byli to
nie tylko członkowie Klubu ale także inni mieszkańcy.
Ważnym akcentem był udział uczniów szkoły podsta
wowej i szkół średnich. Biało-czerwona kolumna szła
ulica 11 listopada, Parkową następnie wokół Rynku tak
aby ulicą Piłsudskiego dojść na stadion. Tu tradycyjnie
już, zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym
uczestnicy zasiedli do ciepłego posiłku i herbatki.
Nad bezpieczeństwem maszerujących czuwały
służby porządkowe: Policja oraz Straż Miejska, którym
serdecznie dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo na
trasie zwłaszcza podczas przechodzenia przez jezdnię.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu za
przybycie i wspólne świętowanie Niepodległości.
Zapraszamy do udziału w innych Marszach i im
prezach organizowanych przez Kolbuszowski Klub
Nordic Walking
Zarząd KKNW

,..,
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Proste
płatności
do Z U S

e-SKŁADKA

-------

l'>
.,, ROWES
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Zaprasza:
- osoby f'azyczne
- stowarzyszenia
- fundacje
- JST
- spóldiiełnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne
- przedsiębiorców,

do udziału w projekcie "ROWES- kompleksowe wsparcie.sektora ekonomii
społecznej w subregionie I"
Jesteś zainteresowany, chcesz dowiedzieć się więcej
skontaktuj się z nami

UZYSKAJ do 245

ooo

zł
na utworzenie i rozwój
� "'��p,:_zedsiębiorstwa
' ·
�polecznego

Od 1 stycznia 2018 r.:
> jedna wpłata na wszystkie składki
> na Twój własny rachunek w ZUS
> zwykłym przelewem
Jeśli do końca 2017 r. nie dostaniesz Pocztą swojego numeru rachunku składkowego,
skontaktuj się z naszą placówką. zadzwoń pod numer 22 560 16 00 bądż
skorzystaj ze strony internetowej www.zus.pl lub www.eskladka.pl

•

!YS I

www.eskladka.pl

<AKtAO
!.;łlUPl(Q(l'ł
W-0.U'C.lU\'OI

I

Fundusze

Europejskie
"°'r.am R�lny

�

P O D K A RPĄC ll l l

Uniił Europtjska
Iuro)lta J'\laQIIUSp*<VI\I

•

B EZPŁAT N E
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

z zakresu pakietu biurowego
i obsługi komputera
UCZESTNIKOM KURSÓW ZAPEWNIAMY BEZPlATNIE:
.K kurs ECDL PROFILE DIGCOMP 1 4
lub ECDL PROFILE DIGCOMP 1 6
;lf egzamin ECDL i Certyfikal Kompetencji ECDL
;lf wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzon)'ch
przez do�wiadczoną i ,vykv,1aliiikowaną k,1drę

r·www.ecdl .rze.pr

*źap,'sy oraz szczegół{ na: ••

J'wri<ł..t { yftuW.J ,.r.Jlh.ł vJru.h fflJ r /'.tl,�'łl lo'f}Hl()/os11 11Jlo,tn;.Jfyjnn 1umun,l,1( ,:(tl)'łh
fC'JJizow.m)' , ,,'ip(iffio:m>0w,::my w r.lmach EuropL·j,k.t�o Fundu)-:tU S�:t.nc,;o

Biuro Projoklu:

Cenirum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szerłl96V1 5,
35-114 Rzeszów
Tel.: 534 888 111
e-mat ecdl@rze.pl

Szcn�rily ucu·�nictw.1
w projel:-c1e JX )·ruje r�ul:lmin
uC'1�1ni<ł\\,, w pn.1,el.c1c·
d1�,,,,11v 0,1 ,111mil· lllll'fHl-łUV,'CI
W\\w.ecdl.rz-e.pl.

w Kolbuszowej (PSZOK)
ŻUŻLE I POPIOŁ.Y
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kolbuszowej informuje, że worki z popiołami będa odbierane zgodnie
z harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych w rejonie I i li miasta
Kolbuszowa. Zbiórka rozpocznie się wdniu 23.1 O 2017 r. - rejon I miasta
oraz w dniu 24.10.2017 r. - rejon li miasta. Ponadto informujemy, że
mieszkańcy gminy Kolbuszowa, opłacajacy podatek śmieciowy, worki
z popiołem mogą przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 1 1 1 A i oddać je
bezpłatnie w ramach w/w opłaty, której dowód uiszczenia należy okazać
pracownikowi obsługi PSZOK. W punkcie nie są wymagane specjalne
worki jak przy zbiórce odpadów u źródła tj. od mieszkańców zgodnie
z harmonogramem. Natomiast w/w odpady powstające w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej bądź pochodzące z gospodarstw
domowych niezamieszkałych z terenu gminy Kolbuszowa (niezgłoszonych
w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy)
przjmowane są w PSZOK za odpłatnością zgodnie z cennikiem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK dostępnym pod adresem
www.zgkim.kolbuszowa.pl
www.srodowisko.kolbuszowa.pl
lub
w
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
zakładce
Punkt
"PSZOK".
w Kolbuszowej czynny jest w poniedziałek i środę od 9:00-17:00, wtorek,
czwartek i piątek od 7:00-15:00 oraz w trzecią sobotę każdego miesiąca
od 8:00-14:00, natomiast trzeci poniedziałek każdego miesiaca PSZOK
jest nieczynny.
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„Przegląd
Kolbuszowski''
liczy na młode talenty! !!
Masz dziennikarski pazur?
Pisanie jest Twoją pasją?
Połącz piękne z pożytecznym
i zgłoś się do naszej redakcji,
a Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć
Ci medialnie!

��
i,a Fałath Średnich AM 1 062 kHz
codzi�nie od ponied.Żiollw do soboty
w ńastępuiqeych godzinach
rano

od

wiecżorem

.

'

w niedzlele I �to

7:00 do . 9:00

od ·1 7:00 do 19:00
od 13:00 do 1 5:00

a..-..,.,.,
.......,,,.tpc;a ........ lnlomtaą., wywiadr,.n,/aą.; .,,,,_
mmylm, lmnee,t ircn4, oshiaeni:i, �, iycic 9D1f1Gda.CN ; �cc-anc,
reglaNI,

� cllcr-...W� .,...,t i iaJt,,,o, c-'-e � oplnTo.

W..,_je, .,.t-nla, reld....,, .......,do.1........ i.-..rtu iycu6

-'/fox 17 28 37 295 odfCHb. 8:00 do 15:00

A,ł,.., •Twuje Rodło Cmolas"', Cmolot 269A,. 36-105 Cmolas

TELEFON � RADIA: (017) 744 44 22

warta.

HESTIA

'

Kontakt tel:
781 075 51 3, 604 541 286,
1 7/ 22 73 658, 1 7/ 22 71 456

lnterRisk •
VtENNĄ .,.SURANCE. QRQUP

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 2 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (1 7) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1 4, tel. ( 1 7) 77 1 3 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1 A, tel. (1 5) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreu bezpiecze n ia.eu

@] ---------
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rok powstania 1 965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWI E
OFERUJEMY USŁUGI:

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 1 7 2271 666, 1 7 2271 962, Fax 1 7 2271 465
Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 3

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - motocykle
Badania: c, d, e, f

�=====�.,___

O F E R U J E M Y·

• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia:
• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 3

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5
• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekładniowe
• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp.
• Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech , kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

GRUPA POLSKICH SKLEPÓW PASSA

UL. 1 1 LISTOPADA 3 , 36-1 00 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :

• D OLNA KON DYG NACJA: Neopu n kt AGD, RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora" - Pościel, Ręczniki , Usługi
Foto .
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki ,
dodatki krawieckie
• PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

e

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
li P IĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - U mowa z N FZ

www.sklepy.orzech .com . pl
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'1ŁYTKI
0E[1AMIOZNE
Z. P. U . H . STALBET
KOLBUSZOWA,
U L. J. WIKTORA 1 5
(BOCZNA
U L. RZESZOWS K I EJ)
T E L ./FAX 1 7 22 73 047
KO M 51 O 463 899

ZA P RAS ZA M Y
- 16
W SOBOTY 7 oo - 1 3 oo
W G O DZ .

7 oo

°0

9Jwt �tawtae,ja

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79
• Pizza • dania obiadowe
• śniadania • desery • alkohole
Organizujemy catering
oraz przyjęcia okolicznościowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10°0 -21 °0
sobota - niedziela:
12 °0 -21 °0

tel. 1 7 744 40 77

Dowóz na terenie miasta gratis!

DR N. MED.

ARKAD I USZ FLIS

SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D

• genetyczne • sutka
• iamy brzusznei
• przepływy naczyniowe • cytologia
GODZINY PRZYJ�Ć:
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/

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

[EJ ---------
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36-100 Kolbuszowa, ul. Wojska Polskiego 1 0
tel. 1 7/ 22 71 687, tel. kom. 692 5 5 0 382
F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:

• sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie
• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem • usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

IT

M i ej s c e
n a Twoj ą
re kl a m ę
KONTAKT

tel . 1 7 22 73 658, 781 075 51 3
1 7 22 71 456, 604 54 1 2 86

P.rzegląd
U li KOLBUSZOWSKI

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J . B tnara skr. ocz. 34, tel. 1 7 2273 658, 1 7 2273 564,
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bu·ak
!Halina Dudzińska) !Józef Sudoł.I
Dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa
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P. H . U .

S.J .

36-1 00 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7 22 72 396
O F E RUJ E :
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski, żwiry • stal
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em

ODDZIAŁY:

S I E DZ I BA F I RMY:

w Cmolasie

36-1 00 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 1 25c,
tel. 1 7 22 72 396

I ."'

---

CHEM I A BUDOWLANA

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 1 7 2295 835
•

_,,.

�

� @[]]JJOillfPCRfF W1enerberger '-/

FREX

_,.. CZYSZCZEN I E
• dywanów i wykładzin
• tapicerki meblowej
i samochodowej
• kostki brukowej
• elewacji
• posadzek przemysłowych

_,.. S PRZĄTAN I E
• biur

u l . Ta rn obrzes ka 67
36-1 00 Ko l b uszowa

codziennie o d 7 °0
sobota 7 °0

1 sover
(łllilllllm

-

-

1 7 °0

1 3 °0

� PA RO C

�

�KJlRCHER

www.frex. p l

• sklepów

ZAPRASZAMY

• hal

36· 1 oo Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 1 4
tal./lax 1 7 22 73 200, kom. 605 281 968

www. stolrem.rze.pl, a-mall: stolram.mr@wp.pl

OFERUJEMY:
• PARKIETY, DESKI PODLOOOWE
• PARKIETY EGZOTYCZNE

-

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

O F E RUJ E MY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki
• przewody hydraul iczne • łańcuchy
• części zamienne i akcesoria do
samochodów
krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3, 36-1 00 Kolbuszowa
tel. 1 7 227 28 00, 1 7 227 58 00,
Czynne
.cr-�,7-"'._00 - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00
. • com.pl

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu
• naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego
• wymianę amortyzatorów
• wymianę klockó� szaęk i tara hamulcowych
• wymianę olejów, filtrów
• wymianę tłumików
• toczenie tarcz hamulcowych
• montaż haków holowniczych

Promocja Kredytu Gotówkowego!
�-l.-..!�-L�� Spłać kredyt w innym Banku!
L
'.._
�
L
�
�
LL
�
�
�
�
�
Cel dowolny, różne formy dochodu
30000 zł rata już od:

1 356,68

732,25

525,85

X

X

467,44

363,82

60000 zł rata już od:

2 686,08

1 436,50

1 022,65

905,27

696,34

1 00000 zł rata już od:

4 431 ,61

2 348,04

1 656,82

1 460,38

1 1 09,70

Bank Zachodni WB K
--- • Grupa Santander

(także krótkie zatrudnienie),
brak ograniczeń wiekowych.
Decyzja w 1 O minut.
Także na oświadczenie.

Ponadto Kredyt Hipoteczny (zakup mieszkania, budowa domu, inne), Kredyt Firmowy,
Konto „Jakie Chcę" - sam decydujesz o koncie!

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 1 7 22 71 521

Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK SA lub pod numerem
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Opłata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora.
�-

