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Peregrynacja Obrazu Matki Bożej
Robotników Solidarności
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest od lat tradycją NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę
września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. Rok
później pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie pracowników.
Każdego roku podczas mszy św. na Jasnej Górze ikonę przejmuje ten Region, który będzie organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy
w roku kolejnym. Ten zaszczytny obowiązek w roku 2020 przypadł wspólnie Regionowi Rzeszowskiemu oraz Regionowi Ziemia
Przemyska.
Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności,
przypominający o mocnych więzach, jakie łączą
ludzi polskiej pracy z Chrystusem, Jego Matką
i Kościołem, rozpoczyna swą wędrówkę w trudnym czasie pandemii, która przyniosła zagrożenia
zdrowia i życia, zburzyła ład codzienności, u wielu
rozbudziła niepokój o chleb powszedni. Doświadczamy różnych restrykcji, pochodnych epidemii,
także dotyczących kultu Bożego i posługi Kościoła.
Ufam, że współpraca i zaangażowanie, solidarność i odpowiedzialność kapłanów i wiernych na
poszczególnych stacjach peregrynacji, stanowić
będzie skuteczną rękojmię jej godnego przebiegu
i przyniesie oczekiwane owoce.
W dniach peregrynacji będziemy doświadczać obecności Matki Pana, otwierać dla Niej swe
serca. Módlmy się, aby Maryja stała się kotwicą
naszej nadziei, naszym oparciem pewnym i skutecznym. Świadomi Jej duchowego macierzyństwa
prośmy Ją – Orędowniczkę i Wspomożycielkę – aby
nas wybawiła od wszelkich złych przygód. Niech
nam wyprosi u Swego Syna łaskę wygaśnięcia
epidemii, powrót do normalnego życia oraz upragniony pokój serc. Niech nas umacnia w wierze
i prowadzi chrystusowymi drogami. „O Maryjo,
bądź nam pozdrowiona; Bądź Ty zawsze Matką
nam!”
+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 17. 04. 2020 r.

HISTORIA OBRAZU MATKI BOŻEJ
ROBOTNIKÓW SOLIDARNOŚCI
I KRZYŻA ROBOTNIKÓW Z NOWEJ
HUTY
Szczególnym wymiarem realizowania maryjnej
religijności przez ludzi związanych z „Solidar-

nością” było pielgrzymowanie do sanktuariów
maryjnych. W 1983 roku ks. Jerzy Popiełuszko zainicjował Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi Pracy,
które scaliły w jedno te inicjatywy. Stały się one
w kolejnych latach prawdziwym świętem ludzi
„Solidarności”. Z pielgrzymką ludzi pracy wiąże
się także historia obrazu Matki Bożej Solidarności
W 1984 roku artysta z Podlasia – malarz Artur
Chaciej namalował obraz Matki Bożej Robotników. Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań`56, Gdańsk’70, Radom’76, Gdańsk’80, 13
grudnia 1981. Powstał z inicjatywy ówczesnego
przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz
wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy
Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że
dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Drugi
z obrazów trafił do proboszcza parafii pw. Św.
Brigidy w Gdańsku. Związkowcy z podlaskiej
„Solidarności” największy z obrazów przekazali
podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę
w 1984 r., jako symbol spotkań u stóp Czarnej
Madonny. W obawie przed represjami ze strony
SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu
z wizerunkiem świętego. Obraz przez kilka lat był
przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć „Solidarności” w Pielgrzymkach Ludzi
Pracy. Od 2014 roku pełni rolę formacyjną przez
peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki wraz z miniaturą krzyża z Nowej Huty.
Nowohucki Krzyż jest repliką drewnianego krzyża,
który w 1957 roku postawili mieszkańcy Nowej
Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół. Władze
komunistyczne chcąc stworzyć ateistyczne osiedle

mieszkaniowe bez Boga próbowały usunąć ten
krzyż. Ostał się dzięki determinacji tych, którzy
stanęli w jego obronie. Krzyż Nowohucki jest dziś
symbolem walki komunistów z krzyżami w Polsce,
z religią i z Bogiem.
26 kwietnia 2020 r. w katedrze rzeszowskiej rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności w diecezji rzeszowskiej.
Peregrynacja zakończy się w parafii pw. Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Hasłem przewodnim nawiedzenia są słowa bł. Ks. Jerzego:
„Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją”. Obrazowi
towarzyszyć będą: relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - patrona „Solidarności”, replika krzyża
nowohuckiego, ornat i stuła z wizerunkiem bł. Ks.
Jerzego. W powiecie kolbuszowskim peregrynacja będzie miała miejsce w dniach 25 maja - 18
sierpnia.
Obraz nawiedzi nasze parafie wg następującego
porządku:
25 maja –
Niwiska
26 maja –
Ostrowy Tuszowskie
27 maja –
Trzęsówka
28 maja –
Kolbuszowa, św. Brata Alberta
29 maja –
Domatków
30 maja –
Kolbuszowa, Wszystkich Świętych
		
(fara)
31 maja –
Cmolas
1 czerwca – Poręby Dymarskie
2 czerwca – Werynia
3 czerwca – Kolbuszowa Górna
4 czerwca – Kupno
5 czerwca – Widełka
18 sierpnia – Mazury
tekst i fotografia: www.solidarnosc.rzeszow.
org.pl/peregrynacja-obrazu-matki-bozejrobotnikow-solidarnosci/

NIECH PEREGRYNACJA OBRAZU MB ROBOTNIKÓW SOLIDARNOŚCI BĘDZIE CZASEM MODLITWY W INTENCJI
LUDZI PRACY I PARAFII. MÓDLMY SIĘ O DOBRĄ I GODNĄ PRACĘ ORAZ O GODNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW.
ZAWIERZMY NASZE RODZINY, NASZE PARAFIE I NASZĄ PRACĘ MATCE BOŻEJ.
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Podkarpacki
e-bazarek
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale zaprasza do
skorzystania z serwisu Podkarpacki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich
łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej
i ekologicznej żywności, usługodawców,
twórców rękodzieła oraz kół gospodyń
wiejskich.
Działalność serwisu to pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych
produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE
CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.
Wszelkie informacje dotyczące Podkarpackiego
e-bazarku można znaleźć na stronie internetowej

Tarcza Antykryzysowa- strona internetowa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uruchomił stronę internetową
dotyczącą Tarczy Antykryzysowej.
Opracowane tam zagadnienia mają ułatwić przedsiębiorcom mikro, małych, średnich i dużych firm,

rolnikom oraz organizacjom pozarządowym uzyskanie wsparcia w związku z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa. Znaleźć tam
można m.in. w jaki sposób otrzymać wsparcie

realizowane przez ZUS oraz Urzędy Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Adres strony internetowej: www.tarcza.podkarpackie.pl.
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Z okazji Dnia Matki
składamy wszystkim Mamom serdeczne życzenia
oraz wyrazy uznania.
Dziękujemy za Waszą miłość, troskę, i wyrozumiałość.
Wychowując dzieci w duchu najważniejszych wartości,
pomagacie im wyrosnąć na odpowiedzialnych ludzi
i cenionych obywateli.
Wszystkim Mamom życzymy dużo zdrowia i radości.
Niech każdy dzień przynosi uśmiech i zadowolenie,
a Wasze starania będą zawsze doceniane przez najbliższych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Kolbuszowej

Krzysztof Wilk

Jan Zuba
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Święta majowe inne niż zwykle

W tym roku, z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, oficjalne obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
z udziałem mieszkańców nie zostały zorganizowane.
Majowe święta uczczono jednak wywieszeniem
flag państwowych na ulicach Kolbuszowej oraz
w reprezentacyjnych punktach miasta. Biało czerwone flagi dumnie powiewały również na budynkach instytucji publicznych, a także na oknach
i balkonach domów prywatnych.

W intencji Ojczyny, mieszkańców oraz strażaków odprawiona została Msza Św. w kościele pw.
Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, z ograniczonym udziałem wiernych. Po nabożeństwie
delegacje, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

złożyły symboliczne wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą setną rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja.

Kolbuszowskie obchody rocznic historycznych

W poniedziałek, 18 maja zbiegły się obchody 76. rocznicy zdobycia Monte Cassino oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana
Pawła II. Te ważne dla wszystkich Polaków wydarzenia uczczono w naszym mieście składając symboliczne wiązanki kwiatów.
W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej,
pod tablicą poświęconą żołnierzom poległym
w 1944 r. w bitwie o Monte Cassino, kwiaty złożyli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz
Kolbuszowej Jan Zuba oraz Dyrektor ZST Grażyna
Pełka. Modlitwę za poległych odmówił ks. Lucjan

Fot. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Szumierz. Hołd oddano żołnierzom z terenu powiatu kolbuszowskiego II Korpusu Polskiego: ppor.
Janowi Babiuchowi, sap. Michałowi Posłusznemu
oraz strz. Franciszkowi Smolakowi, których ciała
spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym na
Monte Cassino.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomni-

kiem św. Jana Pawła II, przy Kolegiacie Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, upamiętniając
rocznicę Jego setnych urodzin. Pamięć o tym
ważnym dniu wyrazili również mieszkańcy gminy
zapalając pod pomnikiem Papieża Polaka znicze
i składając wiązanki kwiatów.
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Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II
W dniu 18 maja obchodziliśmy 100.
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej
okazji Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Kolbuszowej przygotowała
wystawę zatytułowaną „Karol Wojtyła.
Narodziny”.
Ekspozycja składa się ze zbiorów udostępnionych
przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz zbiorów
kolbuszowskiej biblioteki poświęconych osobie
wybitnego Polaka- św. Jana Pawła II.
Wystawę można oglądać w Oddziale Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej MiPBP (ul. Piekarska 17
w Kolbuszowej). Przewidywany czas prezentacji
ekspozycji to 18 maj- 30 czerwiec br.

Informacja dla czytelników Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kolbuszowej
Centrala biblioteki przy ul. Piłsudskiego 7 w Kolbuszowej została otwarta
dla czytelników 4 maja i ogranicza swoje usługi do wypożyczania oraz zwrotów
książek. W maju biblioteka funkcjonuje
w następujących godzinach:

· poniedziałek: 11.00-18.30
· wtorek-piątek: 8.00-18.30
· sobota: nieczynne

Filie biblioteczne oraz Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej działają według niezmienionego
grafiku.
Podstawowe zasady korzystania z biblioteki:
1. Czytelnik zwraca książki wykorzystując wrzutomat lub odkładając do pudeł znajdujących się
w holu.
2. Zamawianie i wypożyczanie książek odbywa się
przy wyznaczonych stanowiskach wypożyczalni
i oddziału dla dzieci. Zachęcamy do zamawiania
książek przez Internet lub telefonicznie pod nr 17
2270220 (wew. 25 wypożyczalnia, wew. 28 oddział
dla dzieci).
3. Do holu biblioteki czytelnik wchodzi w maseczce, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

4. W holu biblioteki jednorazowo mogą przebywać

podwórko wewnętrzne biblioteki wychodzące na

4 osoby, które są zobowiązane do zachowania

ul. Piłsudskiego. Droga będzie oznakowana.

bezpiecznej odległości ( zgodnie z naklejonymi

W Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

na posadzce taśmami).

(ul. Piekarska 17 w Kolbuszowej) w tym samym

5. Wyjście z biblioteki będzie się odbywać przez

czasie w sali głównej może przebywać 6 osób
zwiedzających, natomiast w sali multimedialnej,
w której nie będzie można samodzielnie korzystać
z ekranów dotykowych, 2 osoby.
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OSP W DOBIE KORONAWIRUSA

Uczcili patrona i zmarłych strażaków
Każdego roku mazurska Straż Pożarna czci uroczyście swego patrona św. Floriana. Choć Jego święto przypada w dniu 4 maja, to
ze względów organizacyjnych łączone jest zwykle ze świętami Matki Boskiej Królowej Polski i Konstytucji 3-Maja. Tak było i tym razem.
Tuż przed godziną 11-tą rozległ się donośny głos bębna i werbli. To znak,
że strażacy z Mazurów i Korczowisk, uroczyście, ze sztandarem, maszerują
z remizy do kościoła. Na Mszę świętą. Wyglądali jednak trochę inaczej niż
zwykle. Na twarzach mieli obowiązkowe bawełniane maseczki, zasłaniające

sołtysa strażaka Jana Adamczyka oraz odznaczonego najwyższym odznaczeniem strażackim b. naczelnika Jana Mikołajczyka. Wszyscy w maseczkach.
Chodzący z tacą kościelny, którym jest starszy wiekiem strażak, były prezes
Józef Fila, chronił twarz przyłbicą.
Po Mszy św. pochód strażacki, z księdzem i organistą, przemaszerował
w rytmie bębnów na cmentarz, by tam modlić się , przypomnieć i uczcić

Przemarsz strażaków z remizy do kościoła. Na czele pochodu z bębnem Bogdan Mul, z tyłu werbliści Jan Kupiec i Dominik Lachtara.
usta i nosy przed coronavirusem – powodującym nagłą śmiertelną chorobę
COVID-19. Warto zauważyć, że kolumna strażaków po lewej miała maseczki
koloru białego, kolumna po prawej koloru czerwonego. W ten sposób stworzono polskie barwy narodowe. Uznanie należy się dla tego, kto to wymyślił.
Uroczystą Sumę odprawił proboszcz ks. kan. Wiesław Dopart. Ministrantami byli członkowie drużyny dziecięcej działającej przy jednostce OSP.
Wszyscy w odświętnych mundurach i także w biało-czerwonych maseczkach.
Środek kościoła, w dwuszeregu, w rozstawie co 2 m zajmowała kolumna
kilkudziesięciu strażaków z pocztem sztandarowym. Tworzyli go – prezes
Czesław Białas, naczelnik Krzysztof Ozga i Stanisław Beskur. Niestety,

Msza św. w intencji OSP i zmarłych strażaków. Poczet sztandarowy tworzą,
od lewej Stanisław Beskur, naczelnik Krzysztof Ozga i prezes Czesław Białas.
w związku z obowiązującym ograniczeniem spowodowanym epidemią,
w ławkach dużego przecież kościoła zasiadło tylko kilka osób. Byli to starsi
wiekiem strażacy lub członkowie ich rodzin. Pośród nich można było dostrzec

Modlitwę w intencji strażaków „odeszłych na wieczną służbę” prowadzi
proboszcz ks. Wiesław Dopart.
swych zmarłych druhów. To także piękny
zwyczaj kultywowany
od wielu lat. Przy krzyżu – pomniku strażaków
uformowano dwuszereg,
wraz z pocztem sztandarowym i przedstawicielami Dziecięcej Drużyny
Pożarniczej. Po modlitwie
proboszcza delegacje strażaków złożyły wiązankę
kwiatów i znicze.
Warto przypomnieć,
że mazurska OSP została utworzona w 1922 r.
Należy do najstarszych
jednostek w gminie Raniżów a także powiecie
kolbuszowskim. Liczy już
98 lat. Przez ten czas zdą- Młode pokolenie OSP składa wiązanki kwiatów
i znicze przed pomnikiem mazurskich strażaków.
żyła zapisać piękne karty
(Fot. B. Popek)
historii. Zasłużyła się nie
tylko w obronie zabudowań, lasów i traw przed niszczącą siłą ognia, ale też w walce z powodziami
i wieloma innymi zagrożeniami dla mieszkańców. Często uświetniała, lub
współorganizowała uroczystości patriotyczne, religijne, szkolne i ogólno
wiejskie. Na 2022 rok planowane są uroczystości jubileuszu 100-lecia.
Benedykt Popek
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
PRZEDSZKOLE W CZASIE PANDEMII

Zamknięcie szkół i przedszkoli to trudne wyzwanie zarówno dla nauczycieli
jak i dla rodziców, które wymaga od nich zorganizowania rodzinnego dnia
na nowo. Wszyscy staramy się jak najlepiej odnaleźć w tej sytuacji. Nasze
przedszkole stara się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci oraz nauczycieli powstają wspaniałe projekty, ujawniają
się talenty, zdolności. Najbardziej brakuje nam wszystkim kontaktów twarzą
w twarz i z utęsknieniem czekamy, kiedy sytuacja wróci do normy.
Czas spędzany w domu przez dziecko może mu się dłużyć. Chcemy, aby
ten okres zapisał się w pamięci dziecka jak najlepiej. Dlatego dla chętnych
dzieci proponujemy różne działania.
W kolejnym tygodniu kwarantanny poznawaliśmy gospodarstwo wiejskie.
Dzieci tworzyły swoje własne przestrzenne gospodarstwa oraz malowały
obrazki z kurami i kurczątkami łącząc zabawę plastyczną z matematyczną
(przeliczanie). W tym czasie realizowaliśmy kolejne zadania z ogólnopolskiego programu „Dzieciaki mleczaki”, w który jesteśmy zaangażowani.
22 kwiecień to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Była to okazja, aby wspólnie zastanowić się jak możemy Ziemię chronić, jak segregować śmieci,
oszczędzać wodę itd. Dzieci wykonały również wspaniałe ekologiczne stroje
wykorzystując surowce wtórne. Przyroda to w ogóle lubiany temat przez dzieci. Dzieci z pasją tworzyły swoje małe ogródki z materiału przyrodniczego,

Dzieci tworzyły swoje własne przestrzenne gospodarstwa oraz malowały
obrazki z kurami i kurczątkami łącząc zabawę plastyczną z matematyczną.
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Przedszkolaki wykonały wspaniałe ekologiczne stroje wykorzystując surowce
wtórne oraz tworzyły swoje małe ogródki z materiału przyrodniczego.
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nictwem. Dlatego 23 kwiecień, czyli Światowy Dzień Książki był okazją dla
dzieci do tego by podzielić się z innymi swoją ulubioną pozycją książkową.
Niektórzy zachęcając do określonej lektury, przebrali się za główną postać
z książki. Dzieci wykonały również zakładki do książek w ramach realizacji
Międzynarodowego Programu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”.
Początek maja to dni, w których szczególnie myślimy o Polsce. Była to
okazja, aby przypomnieć, wykonać symbole narodowe, które można było
wykorzystać do dekoracji w Dniu Flagi, czy 3 Maja. Dzieci poznały lepiej
stolicę Polski i inne miasta. Tworzyły Syrenkę warszawską, smoka wawelskiego. Niektórzy angażowali się tak bardzo, że dokonywali inscenizacji
patriotycznych w domu! W tym miejscu trzeba podkreślić, jak wielki jest
wkład pracy rodziców, którzy pomagają dzieciom wykonać szereg zadań,
bądź sami inicjują i realizują pewne pomysły, pomimo pracy zawodowej
i wielu zadań. Dziękuję państwu za zaangażowanie.

obserwowały rośliny i zwierzęta łąkowe (choćby wirtualnie) po to by tworzyć
papierowe owady, zwierzęta, kartki zielnika.
W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy projekty związane z czytel-

Przedszkolaki uczciły majowe święta narodowe.

Jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny nasze przedszkolaki wzięły
udział w konkursie plastycznym pt. „Wielkanoc w oczach przedszkolaka”
organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori w Kolbuszowej. Zosia Tomczyk oraz Kubuś Wołowiec z grupy Aniołków zajęli ex
aequo III miejsce.
Od poniedziałku 18 maja, nasze przedszkole wznowiło pracę, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale edukacja zdalna dla chętnych dzieci nadal jest
prowadzona.
Anna Zawisza
Dzieci wykonały zakładki do książek w ramach realizacji Międzynarodowego
Programu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” oraz przebrali się za główną
postać z książki.

10

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 320

Komańcza Wyszyńskiego
Rozszumiały się radośnie jodły w Komańczy rosnące
Na wieści o beatyfikacji Wyszyńskiego dochodzące,
Polacy słuchajcie: myśmy świadkami jego świętości,
Jego pokory i wielkiej mądrości.
To tutaj z różańcem w ręku cierpliwie znosił przeciwności losu,
To tutaj jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego ogłosił.
Przemierzając z kosturem w ręku,
Nieprzebrane bieszczadzkie knieje,
Rozmyślał nad lwowskimi ślubami Jana Kazimierza,
Choć to stare dzieje.
I jak 300 lat wcześniej król Polski w Maryi pokładał nadzieję,
I jej zawierzył swój naród podczas potopu szwedzkiego,
Tak teraz duchowy przywódca naszego narodu przed „czerwonym zalewem”,
na Jasnej Górze chciał bronić chrześcijańskiego ducha narodowego.
Tu zachęcał rodaków do walki z wadami narodowymi:
Lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością.
Mobilizował do pielęgnowania cnót:
wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności i sprawiedliwości.
Tylko bowiem z Maryją, Świata i Polski Królową,
Nasza Ojczyzna do walki z ciemiężcą może być gotową.
I choć pusty tron prymasowski przed obrazem jasnogórskim stał,
Wiatr aż do Komańczy okrzyk miliona wiernych
„Królowo Polski przyrzekamy” - wiał.
A On – Niewolnik swej KrólowejW jedności z Narodem,
Tutaj składał Śluby przed obrazem
Częstochowskiej Matki Bożej.
Jodły szemrzą w Komańczy z powagą,
Polacy czy wypełniacie śluby prymasa Wyszyńskiego z uwagą?
Czy jego „Non possumus” nie poszedł na marne?
Czy wszystkie lata jego internowania były tego warte?
Śluby jasnogórskie to wspaniałe tego Wielkiego Polaka dzieło,
Które chciał by stało się chlebem dla Narodu Polskiego.
Maryjo, o dozwól nam w roku
Beatyfikacji sługi Twojego,
Aby w naszych sercach dokonywało się przemienienie,
Zapoczątkowane przez niego.
Anna Zawisza

Koledze

Jackowi Cieśli
Pracownikowi Straży Miejskiej w Kolbuszowej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Informacja
dla
mieszkańców
Gminy
Kolbuszowa

Informujemy, że w związku z ograniczonym dostępem do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
wynikającym z wprowadzonego stanu epidemii,
wszystkie ogłoszenia podawane do publicznej
wiadomości udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kolbuszowa.pl) oraz
na tablicy informacyjnej, znajdującej się przed
budynkiem Urzędu.

Program Inwestycji dla budowy obwodnicy
Kolbuszowej podpisany
W dniu 11 maja w Kolbuszowej Dolnej został
podpisany Program Inwestycji dla budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr
9. Program podpisał Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk w obecności Wiceministra tego resortu Rafała Webera, Posła na
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława
Ortyla, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Bogdana
Tarnawskiego, Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia oraz Burmistrza Kolbuszowej
Jana Zuby.
Obwodnica Kolbuszowej została ujęta w krajowym Programie „100 obwodnic” na lata
2020-2030, a podpisanie programu inwestycji
otwiera drogę do przygotowania dokumentacji projektowej.
Obwodnica Kolbuszowej o długości ok. 8,5 km
powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9
jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po wschodniej lub
zachodniej stronie miejscowości, w zależności od
wybranego wariantu.
Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje
się w mieście w ciągu DK9. Dzięki inwestycji
nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,

odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi
tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów
- Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych
obwodnic w ciągu DK9 (oprócz tego przewidziana
jest realizacja obwodnicy Nowej Dęby). Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi
ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców
oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kolbuszowej to nowe zadanie, dla
którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie
dokumentacji w zakresie studium korytarzowego,
a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami
Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji
środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach 2026–2028.
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Nabór wniosków w projekcie
PN. „ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE KOLBUSZOWA”
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że zainteresowani mieszkańcy gminy Kolbuszowa
w dalszym ciągu mogą składać wnioski w ramach
projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii
w Gminie Kolbuszowa” o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej, kotła opalanego
biomasą, powietrznej pompy ciepła do c.w.u. oraz
gruntowej pompy ciepła.
Projekt ma charakter „parasolowy”, co oznacza, że

to Gmina przygotowuje, zleca i koordynuje montaż
przedmiotowych instalacji.
Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie
kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.srodowisko.kolbuszowa.pl –
w zakładce „Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa”
oraz pod numerem telefonu: 17 2271 333 wew.
340.

Nr 320

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zdalna szkoła w Gminie Kolbuszowa

W dniu 18 maja 2020 r. Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę o powierzenie grantu nr 2755/2020 w ramach projektu pn.
„Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
W wyniku tej umowy Gmina Kolbuszowa otrzyma zwrot kwoty w wysokości 79 990,50 zł za zakupione w dniu 9 kwietnia 2020 r. 65 laptopów.
Sprzęt do zdalnego nauczania trafił do uczniów
i nauczycieli dziesięciu szkół podstawowych z
terenu gminy oraz do Zespołu Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej.
Otrzymany grant z Centrum Projektów Polska
Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach”.
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Obwodnica Kolbuszowej coraz bliżej
W poniedziałek (11 maja) Podkarpacie odwiedził Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podczas swojej wizyty zatwierdził Programy inwestycji dla trzech nowych obwodnic w województwie podkarpackim.
Jedna z nich powstanie w Kolbuszowej w ciągu
drogi krajowej nr 9, druga w Nowej Dębie, zaś
trzecia w Przemyślu w ciągu dróg krajowych nr
28 i 77. Inwestycje o łącznej długości ok. 37 kilometrów realizowane będą w ramach Programu
budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W wydarzeniu tym uczestniczyli: Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk, Wiceminister Rafał Weber,
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław
Ortyl, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Bogdan Tarnawski,
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

WYPROWADZENIE RUCHU
TRANZYTOWEGO
Obwodnica Kolbuszowej o długości ok. 8,5 km
powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9
jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po wschodniej lub
zachodniej stronie miejscowości, w zależności od
wybranego wariantu. Celem budowy obwodnicy
Kolbuszowej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu DK9.
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa
trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów - Radom i będzie stanowiła jedną
z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK9 (oprócz
tego przewidziana jest realizacja obwodnicy Nowej
Dęby). Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia
mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Obwodnica Kolbuszowej to nowe zadanie, dla
którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie
dokumentacji w zakresie studium korytarzowego,
a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami

Podpisanie Programu inwestycji dla trzech nowych obwodnic w województwie podkarpackim przez
Ministra Andrzeja Adamczyka. Fot. B. Żarkowska
Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji
środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach 2026–2028 – zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
- Przez wiele lat wschodnie regiony naszego kraju,
w tym województwo podkarpackie, nie mogły
doprosić się o potrzebne inwestycje. Nasz rząd
od ponad czterech lat konsekwentnie to zmienia.
W ramach Programu budowy 100 obwodnic powstaną tu inwestycje, na które od dawna czekają
mieszkańcy dużych i mniejszych miejscowości.
To, czego niektórzy nie dostrzegają z perspektywy
Warszawy, my uważamy za ważny interes lokalnych społeczności. Dzięki budowie tych obwodnic
zwiększy się komfort życia w podkarpackich miastach oraz poziom bezpieczeństwa na tutejszych
drogach – powiedział wiceminister infrastruktury
Rafał Weber.

W RAMACH PROGRAMU
OBWODNICOWEGO NA
PODKARPACIU POWSTANIE ŁĄCZNIE
8 OBWODNIC:
Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
Obwodnica Jasła w ciągu DK73,
Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9,
Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9,
Obwodnica Pilzna w ciągu DK73,
Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77,
Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap).
W ramach Programu budowy 100 obwodnic
powstaną inwestycje, na które od dawna czekają mieszkańcy. Dzięki budowie tych obwodnic
zwiększy się komfort życia w podkarpackich miastach oraz poziom bezpieczeństwa na drogach.
Opr. B. Żarkowska
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Szanowni Państwo

Od kilku tygodni zmagamy się z trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVD-19 w naszym kraju. Budujące w tym
ciężkim okresie dla nas wszystkich jest to, że wokół wciąż znajdują się osoby, które potrafią wyciągnąć pomocną dłoń i zaoferować wsparcie.
Z wieloma gestami przyjaźni i solidarności spotykał się i nadal spotyka nasz Szpital Powiatowy
w Kolbuszowej, do którego zgłaszają się darczyńcy, chcący zaoferować swoją pomoc. Dzięki ich
ofiarności nasi medycy jeszcze lepiej mogą udzielać świadczeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim firmom, instytucjom oraz osobom
prywatnym, którzy wsparli Szpital Powiatowy
w Kolbuszowej.

W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJĘ:
1.

Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Chmielowcowi – za pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości 5 tys. zł od prywatnego
darczyńcy oraz przekazanie maseczek, rękawiczek oraz przyłbic

2.

PGE Dystrybucja Rzeszów – za przekazanie
40 termometrów

3.

Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich
w gminie Kolbuszowa – za pomoc i zaangażowanie pań zrzeszonych w kołach gospodyń do udziału w akcji szycia maseczek

4.

ORZECH” – za przekazanie artykułów
spożywczych
12. Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie – za przekazanie 100
maseczek
13. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Majdanie Królewskim - za przekazanie maseczek
ochronnych
14. Pizzerii „Klan” – za przekazanie dań dla
ratowników medycznych
15. Restauracji „Pod Palmami” – za przekazanie dań dla ratowników medycznych
16. Grzegorzowi Cudo – za przekazanie pralki
dla ratowników medycznych
17. Wojewódzkiemu Magazynowi Sprzętu
Obrony Cywilnej – za przekazanie maseczek ochronnych – 1500 szt., półmasek
FP-2 – 500 szt., gogli – 50 szt., płynu do
dezynfekcji – 100 l, preparatu Virkon – 20
op. oraz rękawic ochronnych – 1400 szt.
18. Agencji Rezerw Materiałowych

Przedstawicielce Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego – za zaangażowanie związane z przygotowaniem maseczek

PODZIĘKOWANIA SKŁADAM
RÓWNIEŻ:

5.

Zespołowi Szkół Technicznych w Kolbuszowej – za przekazanie 72 przyłbic ochronnych

1.

Restauracji McDonald’s w Kolbuszowej
– za przekazanie dań dla ratowników medycznych

6.

Firmie „Suwiterm” - Suszek Wiesław
Komorów – za przekazanie rękawiczek,
maseczek, płynu dezynfekcyjnego

2.

7.

Firmie Admill Kolbuszowa – za przekazanie
1000 maseczek oraz 150 kombinezonów

Danielowi Pogodzie – właścicielowi gabinetu weterynaryjnego POGOWET – za
przekazanie dań dla ratowników medycznych

3.

8.

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
– za przekazanie 50 przyłbic, 60 kombinezonów

Firmie Dagstój z Raniżowa – za przekazanie
maseczek ochronnych

4.

9.

Gminie Kolbuszowa – za przekazanie 20
szt. kombinezonów ochronnych jednorazowego użytku, 10 masek wielokrotnego
użytku, 10 pochłaniaczy do masek, 2 opakowań rękawiczek ochronnych, 100 szt.
ochraniaczy na buty

Radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego:
Grzegorzowi Romaniukowi, Lucjanowi
Wilkowi i Mieczysławowi Maziarzowi – za
przekazanie suszarki do ubrań ratownikom
medycznym

5.

Firmie Al Capone – za przekazanie wody
mineralnej dla ratowników medycznych

6.

Kuchni u Gajdy – za przekazanie dań dla
ratowników medycznych

7.

Firmie Świder Pek – za przekazanie artykułów spożywczych ratownikom medycznym

10. Firmie „BRAMMER” Kolbuszowa – za
przekazanie 4 sztuk masek silikonowych
SR100 M/L H01-2012 dla ratowników medycznych
11. Zakładowi Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ORZECH” oraz „Delikatesom

Dziękuję mieszkańcom całego Powiatu Kolbuszowskiego za akcje szycia maseczek ochronnych,
które trafiły do personelu naszego szpitala oraz
wszystkim za wszelkie akcje przyczyniające się
do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu Szpitala, w ramach
których podjęte zostały działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
COVID-19.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do całego personelu publicznej służby zdrowia, lekarzy,
pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy
codziennie, narażając swoje zdrowie, stoją na
pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.
Dziękuję dyrekcji Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej za koordynację pracy. Słowa podziękowania kieruję także do pracowników Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej, funkcjonariuszy policji, straży PSP i OSP
oraz farmaceutów.
Serdeczne podziękowania pragnę również złożyć pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy
w Kolbuszowej za realizację zadań związanych
z programami pomocowymi, świadczonymi w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz pracownikom
Starostwa Powiatowego za to, że przez cały czas
trwania pandemii koronawirusa sumiennie i odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków
poprzez nieustanną pracę na rzecz mieszkańców.
Starostwo Powiatowe jako jedno z nielicznych
w regionie, przez cały czas trwania pandemii,
cały czas było otwarte. Wszystkie sprawy, kierowane do naszych wydziałów lub jednostek na
bieżąco były rozwiązywane lub załatwiane. Petent
cały czas mógł skontaktować się z pracownikiem
merytorycznego wydziału, który służył pomocą
w rozwiązaniu danej sprawy. Dlatego jeszcze raz
wszystkim dziękuję za trud, sumienność oraz odpowiedzialność w realizacji swoich obowiązków.
My, jako Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego,
również aktywnie uczestniczymy w akcji pomocy
na rzecz Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej
w walce z pandemią koronawirusa. W tym celu
dostarczamy materiały potrzebne do uszycia maseczek ochronnych oraz płyn dezynfekcyjny. Wspólnie działamy dla bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców naszego powiatu.
Dziękując za okazane wsparcie i zaoferowaną pomoc życzę jednocześnie wszystkim mieszkańcom
Powiatu Kolbuszowskiego wytrwałości w tym
trudnym czasie oraz doświadczania na co dzień
dobra od drugiego człowieka.
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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W 76. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino

W poniedziałek (18 maja) przed tablicą, poświęconą pamięci żołnierzy z terenu powiatu kolbuszowskiego poległych w 1944 r.
w II Korpusie Polskim podczas Bitwy pod Monte Cassino, złożone zostały symboliczne wiązanki kwiatów.
Kwiaty przed tablicą, umieszczoną na froncie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, poświęconą ppor. Janowi Babiuchowi, urodzonemu
w Cmolasie, sap. Michałowi Posłusznemu, urodzonemu w Hadykówce oraz strz. Franciszkowi
Smolakowi, urodzonemu w Turzy złożyli: Poseł
RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba
oraz Dyrektor ZST Grażyna Pełka. Modlitwę w intencji poległych odmówił ks. Lucjan Szumierz.
Bitwa o Monte Cassino to jedna z najkrwawszych
walk II wojny światowej. Zginęło w niej wielu
żołnierzy. Ich ciała spoczywają na cmentarzu na
Monte Cassino. Na jego murze znajduje się sentencja, wzywająca do pamięci o poległych. Brzmi
ona: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli
wierni w jej służbie”.
Opr. B. Żarkowska
Starosta Kolbuszowski składa kwiaty przed tablicą, upamiętniającą żołnierzy z terenu powiatu kolbuszowskiego poległych w 1944 r. w II Korpusie Polskim podczas Bitwy pod Monte Cassino. Fot. B. Posłuszny

przegląd KOLBUSZOWSKI

16

Nr 320

100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

18 maja 2020 roku mija 100 lat od daty urodzin Karola Wojtyły – „papieża przełomów, myśliciela i filozofa, człowieka kultury
i sztuki, poety i aktora, miłośnika gór, człowieka pokoju i dialogu, niestrudzonego pielgrzyma, inspiratora przemian na świecie,
mistyka, człowieka wiary”.
Ojciec Święty Jan Paweł II, przebywając w Sandomierzu, 12 czerwca 1999 roku, poświęcił kamień
węgielny pod budynek Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej i pobłogosławił mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego. Tablica upamiętniająca
to wydarzenie znajduje się na parterze budynku
Starostwa. Przy tablicy ustawiony został bukiet
biało-żółtych kwiatów oraz zapalono znicz. W Starostwie, z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża,
przygotowana została także wystawa poświęcona
Wielkiemu Polakowi. Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Poseł RP Zbigniewem
Chmielowcem, Burmistrzem Janem Zubą, dyrektor ZST w Kolbuszowej Grażyną Pełką oraz
ks. Lucjanem Szumierzem złożyli kwiaty przed
pomnikiem Św. Jana Pawła II, mieszczącym się
na placu kolbuszowskiej kolegiaty.
Opr. B. Żarkowska

Tablica pamiątkowa w Sta- Złożenie kwiatów przed pomnikiem Św. Jana Pawła II w Kolbuszowej.
rostwie Powiatowym. Fot. Fot. B. Posłuszny
B. Żarkowska

OBWIESZCZENIE

Kolbuszowa dnia 14.05.2020 r

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) i w związku z art. 11f ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018.1474)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2020 z dnia 14.05.2020 r
(znak sprawy: AB.6740.6.1.2020)
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 36-100
Kolbuszowa z wniosku z dnia 14.02.2020 r, o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach
położonych w Komorowie DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD
INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 445, 446;
2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
591
(podlegająca podziałowi na działki (591/1, 591/2);
582
(podlegająca podziałowi na działki (582/1, 508/2);
509/5
(podlegająca podziałowi na działki (509/12, 509/13);
509/4
(podlegająca podziałowi na działki (509/10, 509/11);
509/3
(podlegająca podziałowi na działki (509/8, 509/9);
509/1
(podlegająca podziałowi na działki (509/6, 509/7);
508/2
(podlegająca podziałowi na działki (508/5, 508/6);
508/1
(podlegająca podziałowi na działki (508/3, 508/4);
506/5
(podlegająca podziałowi na działki (506/12, 506/13);
506/4
(podlegająca podziałowi na działki (506/10, 506/11);
506/2
(podlegająca podziałowi na działki (506/8, 506/9);
506/1
(podlegająca podziałowi na działki (506/6, 506/7);
505
(podlegająca podziałowi na działki (505/1, 505/2),
502
(podlegająca podziałowi na działki (502/1, 502/2):
492
(podlegająca podziałowi na działki (492/1, 492/2);
491/5
(podlegająca podziałowi na działki (491/25, 491/26);
491/6
(podlegająca podziałowi na działki (491/23, 491/24);
491/1
(podlegająca podziałowi na działki (491/21, 491/22),
491/3
(podlegająca podziałowi na działki 491/18, 491/19, 491/20);
490
(podlegająca podziałowi na działki 490/1, 490/2);
470
(podlegająca podziałowi na działki
470/1, 470/2);

462
(podlegająca podziałowi na działki (462/1, 462/2);
460
(podlegająca podziałowi na działki (460/1, 460/2);
458
(podlegająca podziałowi na działki (458/1, 458/2);
454/4
(podlegająca podziałowi na działki (455/5, 454/6, 454/7),
455/2
(podlegająca podziałowi na działki (455/3, 455/4);
1707/7 (podlegająca podziałowi na działki (1707/12, 1707/13);
1707/2 (podlegająca podziałowi na działki (1707/10, 1707/11);
1707/5 (podlegająca podziałowi na działki (1707/8, 1707/9);
1708
(podlegająca podziałowi na działki (1708/1, 1708/2);
489
(podlegająca podziałowi na działki (489/1, 489/2);
488/1
(podlegająca podziałowi na działki (488/7, 488/8);
487/1
(podlegająca podziałowi na działki (487/4, 487/5);
W nawiasach wskazano działki po podziale, ponadto wytłuszczoną czcionką
zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję
i przechodzące na własność inwestora.
3. DZIAŁKI, KTÓRE SĄ PLANOWANE DO PRZEJĘCIA NA RZECZ
GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:			
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
nr ewid. gr: 477/1, 591/1 (591), 582/1 (582), 509/12 (509/5), 509/10 (509/4),
509/8 (509/3), 509/6 (509/1), 508/5 (508/2), 508/3 (508/1), 506/12 (506/5),
506/10 (506/4), 506/8 (506/2), 506/6 (506/1), 505/1 (505), 502/1 (502), 492/1
(492), 491/25 (491/5), 491/23 (491/6), 491/21 (491/1), 491/18, 491/19 (491/3),
490/1 (490), 470/2 (470), 462/2 (462), 460/2 (460), 458/2 (458), 454/6, 454/7
(454/4), 455/4 (455/2), 1707/13 (1707/3), 1707/11 (1707/7, 1707/9 (1707/5),
1708/2 (1708), 489/2 (489), 488/8 (488/1), 487/5 (487/1). W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
4. NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:			
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
nr ewid. gr: 462 (462/1), 509/1 (509/7), 454/4 (454/5), 455/2 (455/3), 506/5
(506/13), 506/4 (506/11), 507/2, 449/2, 506/2 (506/9), 506/1 (506/7), 499/3,
500/2, 500/1, 497/13, 497/6, 497/5, 496, 495, 493, (492) 492/2, 491/14,
491/16, 666, 591 (591/2), 509/5 (509/13), 470 (470/1), 502 (502/2), 487/1
(487/4), 449/4, 1707/7 (1707/12), 499/1, 458 (458/1), 509/4 (509/11), 491/5
(491/26), 491/1 (491/22), 485/2, 491/3 (491/20), 484, 1704/15.
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Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby
budowy drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Szkoły średnie z powiatu kolbuszowskiego
gotowe na rekrutację

Sporo nowości czeka na uczniów klas ósmych, którzy zdecydują się kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych
w powiecie kolbuszowskim. Absolwenci! Zapoznajcie się z ofertą naszych szkół średnich, bo naprawdę warto.
Aktualnie uczniowie kończący szkołę podstawową, w powiecie kolbuszowskim, mają do wyboru
trzy szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące im.
Janka Bytnara w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej
oraz Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. Każda z tych placówek
oferuje nowym uczniom sporo atrakcyjnych kierunków kształcenia oraz szeroki wachlarz zajęć
dodatkowych.

MARZYSZ O ZAWODZIE
POLICJANTA…?
Liceum Ogólnokształcące, w nadchodzącym roku
szkolnym, rusza z nowym modułem kształcenia.
Jest to klasa policyjno-pożarnicza. W jej ramach
realizowane będą dwa odrębnie dwa moduły: policyjny. W tej klasie poznasz specyfikę pracy policjantów i pracowników służby więziennej oraz
elementy prawa i kryminalistyki. Rozwiniesz
swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach specjalizacyjnych, związanych

ze służbami mundurowymi, tj. musztra, kurs
samoobrony, strzelectwo, pływanie czy pierwsza pomoc. Przygotujesz się do matury i dalszej
nauki w szkołach policyjnych lub rozpoczniesz
pracę w policji, więziennictwie, straży granicznej
i innych jednostkach mundurowych. Co więcej,
absolwenci klasy policyjnej w trakcie procesu rekrutacji na uczelnie wyższe, przygotowujące do
pracy w Państwowej Policji dodatkowo otrzymują
dwa punkty.

…A MOŻE STRAŻAKA?
Drugi moduł, oferowany przez kolbuszowskie
LO, to moduł pożarniczy. W tej klasie poznasz
specyfikę pracy strażaków, nabędziesz znajomość
prawa i bezpieczeństwa pożarowego, organizacji
i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz
Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania,
uczestnicząc w dodatkowych zajęciach specjalizacyjnych związanych ze służbami mundurowymi.
Przygotujesz się do matury i dalszej nauki w szkołach aspiranckich lub w Szkole Głównej Służby

Pożarniczej. Absolwenci klasy pożarniczej w trakcie procesu rekrutacji do szkół aspiranckich lub
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dodatkowo
otrzymują pięć punktów.

SZEROKI WYBÓR
Oprócz klasy policyjno-pożarniczej, w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym, w nowym roku
szkolnym 2020/2021 planuje się również uruchomienie klasy politechnicznej, medycznej, przyrodniczo-turystycznej oraz humanistyczno-prawnej.

DOBRA ATMOSFERA
Do wyboru kolbuszowskich szkół ponadpodstawowych zachęca Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Nasze szkoły cały czas się rozwijają, panuje
w nich przyjazna atmosfera i korzystne warunki do
nauki. Kształcenie odbywa się w jednozmianowym
systemie. Ponadto oferujemy stypendia naukowe
oraz dopłaty do biletów miesięcznych – wylicza
szef Powiatu.
Barbara Żarkowska

Zespół Szkół AgrotechnicznoEkonomicznych w Weryni zaprasza!

„Nasza szkoła jest nowoczesna, skuteczna i bezpieczna. Rozwija, stawia wymagania, docenia, motywuje do pracy, przygotowuje do osiągania sukcesów” – tymi słowami zachęca uczniów do wyboru Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni - jej dyrektor Zbigniew Bogacz.
Szkoła w Weryni proponuje kierunki kształcenia
na poziomie technikum oraz szkoły branżowej.
Pośród szerokiego wachlarza oferty edukacyjnej,
w nowym roku szkolnym planuje się uruchomienie
nowego kierunku jakim jest technik rachunkowości. Oprócz tego, na poziomie technikum, młodzież
ma do wyboru osiem innych kierunków. Są to:
- technik architektury krajobrazu ARANŻACJA
WNĘTRZ
- technik ekonomista BANKOWOŚĆ I FINANSE
- technik żywienia i usług gastronomicznych DIETETYKA I ESTETYKA POTRAW
- technik inżynierii sanitarnej
- technik usług kelnerskich

- technik technologii żywności
- technik handlowiec
- technik ochrony środowiska
Z kolei, na poziomie szkoły branżowej I stopnia,
do wyboru pozostają kierunki: kucharz, cukiernik
oraz monter.
Ponadto szkoła organizuje różnorodne kursy, dające młodzieży dodatkowe kwalifikacje zawodowe
potrzebne na rynku pracy. - Nasze działania budują
w uczniach poczucie własnej wartości, pewności
siebie, co motywuje i zachęca ich do podejmowania różnorodnych inicjatyw. Działają oni na rzecz
społeczności lokalnej, kreując wizerunek szkoły
i siebie jako osób przedsiębiorczych i kompetent-

nych – mówi dyrektor Zbigniew Bogacz. Młodzież
ma także możliwość uczestniczenia w różnych
warsztatach, konkursach, pokazach, wycieczkach
oraz zajęciach dodatkowych.
Szczegółowe informacje na temat bieżącej oferty
edukacyjnej oraz terminów znaleźć można na stronie internetowej szkoły: www.zswerynia.pl, w zakładce rekrutacja oraz na Facebooku i Instagramie.
Polecamy i zachęcamy także obejrzeć: film promocyjny ZSA-E w Weryni, spot reklamowy,
film „Szkoła z klasą” oraz prezentację o szkole.
Lini do nich znajdują się na stronie szkoły, w zakładce „Rekrutacja”.
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Zespół Szkół Technicznych
w Kolbuszowej zaprasza!

Aż 12 kierunków kształcenia na poziomie technikum mają do wyboru uczniowie kończący szkołę podstawową w Zespole Szkół
Technicznych w Kolbuszowej. Placówka ta oferuje również kształcenie na poziomie szkoły branżowej I stopnia.
W ofercie edukacyjnej znajdują się:
- technik programista
- technik elektryk
- technik budownictwa
- technik geodeta
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik logistyk

- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik technologii drewna
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik usług fryzjerskich
W ramach szkoły branżowej I stopnia znajdują się
następujące kierunki: fryzjer, mechanik pojazdów

Krawcowe RP

czątku XX wieku, w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę, polskie krawcowe zmieniły
asortyment z kokard na opaski, ale barwy pozostały
te same. Zmianę asortymentu wymusiły nowe okoliczności. W powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich obie walczące ze sobą strony były
ubrane w poniemieckie mundury i dla odróżnienia
„swoich” od wroga wprowadzono dla powstańców
opaski biało-czerwone. W 1944r. podczas Akcji
„Burza” jak i w powstaniu warszawskim Żołnierze
AK nosili na prawym przedramieniu biało- czerwone opaski. Brak jednolitego umundurowania
oraz używanie zdobycznych mundurów, rozkaz
pułkownika Antoniego Chruściela „Montera”
z dnia 11 sierpnia 1944r. wymusił używanie przez
warszawskich powstańców biało-czerwonych
opasek, w którym czytamy: „Wobec używania
przez żołnierzy AK różnorodnego umundurowania
i oznakowania rozkazuję by każdy żołnierz AK
występował w opasce biało-czerwonej, na białej
części opaski litery W.P., między literami – godło
(orzeł), pod orłem – numer oddziału. Opaska na
prawym przedramieniu, pod łokciem.” Opaski
uszyły warszawianki, a litery W.P., godło i nr oddziału tłoczono stemplem na opasce. Mijały lata
w zniewolonej przez sowietów Polsce. Przyszedł
rok 1980. Pojawiła się biało-czerwona opaska
„Solidarności”. Pierwsze z nich pojawiły się na
lewych przedramieniach służb porządkowych
i funkcyjnych w czasie strajku w gdańskiej
stoczni w sierpniu 1980r. W stanie wojennym
biało-czerwona opaska przeszła do podziemia,
ale spontanicznie odrodziła się w maju i sierpniu 1988r. podczas
strajków, które doprowadziły do okrągłego
stołu i wyborów 4
czerwca 1989r. Z PRL
– u przeszliśmy do III
RP. Biało-czerwona
opaska pojawiła się
w Kolbuszowej również 3 kwietnia 1990r.
podczas zajmowania
przez działaczy „Solidarności” budynku by-

Z dawien dawna kobiety te z dworu,
domu mieszczańskiego i te spod chłopskiej strzechy wprawnie władały igłą i nicią. Ta praca igłą i nitką nie tylko zaspokajała niezbędne potrzeby najmniejszej
komórki społecznej, jaką jest rodzina, ale
wprawne ręce Polek na przestrzeni wieków dokonywały rzeczy wielkich, patriotycznych w chwilach, kiedy nasza historia
brała kolejny zakręt.
Ich cicha i mozolna praca w okresie wybijania się
Polski na niepodległość związana była z barwami
biało-czerwonymi. Barwy biało-czerwone po raz
pierwszy uznano za patriotyczne 3 maja 1792r.
podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Panie wystąpiły wówczas
w białych sukniach i czerwonych przepaskach,
a panowie w szarfach biało-czerwonych, które były
dziełem rąk polskich kobiet. W czasie powstania
listopadowego sejm Królestwa Polskiego uchwałą
z dnia 7 lutego 1831r., nawiązując do heraldyki
Królestwa Polskiego (orzeł biały na czerwonej
tarczy herbowej) barwy biało-czerwone uznał
za narodowe. W XIX i na początku XX wieku,
w okresie naszych powstań narodowych modne były biało-czerwone kokardy. Polskie kobiety
przypinały je krakowskim powstańcom z 1846r.,
w 1848r. powstańcom z Księstwa Wielkopolskiego, w 1863r. powstańcom styczniowym. W latach
1914-1918 posiadali je również legioniści. Na po-

samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek
skrawających oraz sprzedawca. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
szkoły: https://zstkolbuszowa.pl/index.php/
rekrutacja-20.
Opr. B. Żarkowska

W

P

łej PZPR przy ulicy Obrońców Pokoju 20. Przed tą
akcją kilka opasek uszyła moja siostra-krawcowa.
Te same opaski brały udział w rolniczej blokadzie
drogi krajowej zorganizowanej przez gminne koło
„Solidarności” Rolników Indywidualnych na pograniczu Kolbuszowej Górnej i Kupna 11 lipca
1990r. Mijały chlubne i mniej chlubne lata III RP.
Przyszedł rok 2020. 4 marca br. zdiagnozowano
w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Krawcowe RP zmieniły asortyment. Od 16 kwietnia br.
obowiązuje zakrywanie ust i nosa w miejscach
publicznych. Krawcowe RP spontanicznie przystąpiły do pracy szyjąc maseczki. Ich zaangażowanie
przerosło najśmielsze wyobrażenia. Jak długa i szeroka RP, trwa swoisty maseczkowy karnawał. Ich
spontaniczność w wyposażenie naszego społeczeństwa w maski w tak szybkim tempie, to namacalny
fenomen naszych czasów. Można zaryzykować
twierdzenie, że po AK, 10-ciu milionach członków „Solidarności”, Krawcowe RP to zjawisko
bez precedensu w naszych dziejach. To „pospolite
ruszenie” polskich kobiet w walce z pandemią
jest niewątpliwie wielką społeczną siłą. Czy zdają
sobie z tego sprawę obecni pomazańcy ludu? Solidarność Krawcowych RP pokazała, że patriotyzm
to nie tylko opaska biało-czerwona i karabin, jak
to było wcześniej, ale igła i nici. Wszystkie Polki,
które brały i biorą udział w tej bezprecedensowej
akcji są godne tytułu KRAWCOWE RP.
Z poważaniem Stanisław Gorzelany
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Coraz bliżej budowy Dziennego Domu
Seniora w Kolbuszowej
W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Narutowicza,
w pobliżu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, który zostanie przystosowany na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu Seniora.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło sześć ofert przetargowych. Najkorzystniejszą, w kwocie ponad 3,2
mln zł, przedstawiła Firma Budowlana „GUŹDA”
Zbigniewa Guźdy. Na inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z dwóch źródeł: ponad 2,3
mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz ponad 22 tys. zł z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Ze względu na obecny stan techniczny budynek
wymaga częściowej rozbiórki, rozbudowy i przebudowy w celu dostosowania do nowych funkcji.
Planuje się między innymi budowę tarasu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Na parterze
budynku będzie mieściła się ogólna sala spotkań
z aneksem kuchennym, pomieszczenia klubowe
z kącikiem czytelniczym i komputerowym, sala
ćwiczeń z szatnią i natryskiem oraz pomieszczenia
gospodarcze i techniczne. Natomiast na piętrze
powstaną pokoje socjalne, sale do indywidualnej
terapii i wypoczynku, pomieszczenia dla pielęgniarek oraz pomieszczenia biurowe. Budynek będzie
wyposażony w windę. Zakupione i zamontowane
zostaną również sprzęty pierwszego wyposażenia, m.in. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt kuchenny,
sprzęt komputerowy, nagłośnienie.
Teren wokół obiektu zostanie utwardzony kostką
betonową oraz żwirem, powstaną miejsca postojo-

Wizualizacja pogladowa budynku - narożnik od bulwarów
we i chodniki. Prace nad otoczeniem obejmować osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu
będą również budowę altany ogrodowej i deptaków Gminy Kolbuszowa oraz 5 osób personelu. Celem
na placu pomiędzy plebanią a ul. Narutowicza. jego działalności ma być zapewnienie osobom
Zadaszenie z miejscem na grill, stoły i ławki będzie starszym możliwości integracji społecznej oraz
służyło do spotkań integracyjnych dla seniorów różnych form aktywności: ruchowej, edukacyjnej,
i mieszkańców Kolbuszowej. Do ogrodu wypo- kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.
czynkowego wykonane zostaną schody terenowe
wraz z pochylnią dla osób
niepełnosprawnych.
Początkiem kwietnia została już podpisana umowa z wykonawcą i wkrótce
rozpoczną się prace budowlane, których zakończenie zaplanowane jest
na grudzień 2021 roku.
Przypominamy, że Dzienny Dom Seniora przeznaczony będzie dla około 30

Zapobiegajmy suszy!

W związku z prognozowanym zjawiskiem suszy hydrologicznej zwracam się do
wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa o aktywne włączenie się do działań związanych z magazynowaniem wód deszczowych na własnych posesjach. Susza, obok powodzi,
jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących bardzo niekorzystnie na nas, nasze środowisko i gospodarkę.
Szanowni Państwo nie dopuśćmy, aby w przyszłości zabrakło nam wody. Podejmujmy już dzisiaj
działania związane z retencją i bio-retencją. Zgromadzona woda deszczowa może być efektywnie
wykorzystana do podlewania roślin uprawianych
w przydomowych ogródkach lub utrzymania czystości na terenie posesji.
Jednocześnie informuję rolników z naszej Gminy,
że mogą skorzystać ze środków Unii Europejskiej
dystrybuowanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na wykonanie instalacji
nawadniających gospodarstwa rolne. Pozyskana
dotacja pozwoli Państwu sfinansować m. in. bu-

dowę studni, zakup maszyn i urządzeń do poboru,
magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających
oraz systemów do sterowania nawadnianiem.
Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie
internetowej: www.arimr.gov.pl. (pobierz
wniosek-> Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja
gospodarstw rolnych- w obszarze nawadniania
w gospodarstwie).
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej
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Wystąpienie Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY KOLBUSZOWA
Przed nami kolejne tygodnie ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. Zagrożenie nie
mija. Musimy, tak jak do tej pory, przestrzegać
wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Mimo stopniowego łagodzenia
obostrzeń związanych z gospodarką, rygory sanitarne będą nadal obowiązywać. Wprowadzony został wymóg noszenia maseczek. Samorząd gminy,
w trosce o zdrowie mieszkańców, przekazał 14 000
szt. darmowych maseczek po 2 szt. na każde gospodarstwo domowe w naszej gminie. Koszt zakupu maseczek wyniósł około 70 000 zł i został
sfinansowany z budżetu gminy. W tym miejscu
dziękuję Prezesowi i Pracownikom Fundacji na
Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu za ich uszycie.

Dziękuję Państwu Sołtysom, Radnym, Strażakom, pracownikom Urzędu Miejskiego, Prezesowi
Spółdzielni Mieszkaniowej i Zarządom Wspólnot
Mieszkaniowych za ich sprawne dostarczenie.
Dziękuję także Pani Monice Bebło i Marcie Tenderze za przekazanie maseczek dla mieszkańców
Huty Przedborskiej i Zarębek.
Wszyscy razem jako wspólnota gminna musimy
się nawzajem wspierać. Mimo wielu ograniczeń
i trudności musimy funkcjonować w warunkach
epidemii. Doceniam ogromne zaangażowanie
służb medycznych, pomocy społecznej, pracowników aptek, wolontariuszy, służb mundurowych,
lokalnego biznesu, personelu sklepów obsługujących mieszkańców, instytucji, nauczycieli szkół

i przedszkoli, Prezesa i Pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Państwa
Sołtysów i Przewodniczących Osiedli, Państwa
Radnych Rady Miejskiej, Pracowników administracji publicznej oraz Państwa Mieszkańców
naszej gminy za przestrzeganie wytycznych i nakazów związanych z epidemią. Doceniam wzajemną
pomoc i życzliwość.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Kolbuszowej

Poprawa stanu technicznego szkolnej
infrastruktury sportowej

Jan Zuba

W ramach Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” zostaną wyremontowane sale
gimnastyczne i zmodernizowane boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej. Inwestycja została podzielona na cztery zadania. Jedno z nich, dotyczące oświetlenia boiska sportowego w Kupnie, zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Koszt montażu oświetlenia wyniósł ponad 47 tys. zł.
Kolejne zadania będą wykonane w tym roku.
W Szkole Podstawowej w Kupnie prace inwestycyjne będą obejmowały wymianę stolarki okiennej
(47 szt.) i drzwiowej (2 szt.) w sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach zaplecza sportowego.
W Szkole Podstawowej nr 1 wyremontowana
zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym o łącznej powierzchni 477
m2. W ramach prac remontowych na zapleczu pomieszczenie WC zostanie dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną ścianki działowe i nowe instalacje wewnętrzne. Na sali
gimnastycznej wyremontowana będzie posadzka
sportowa i umieszczona kotara grodząca salę na
dwie części. Zarówno na sali, jak i zapleczu wymienione zostaną drzwi wewnętrzne. Na boisku
wielofunkcyjnym przy szkole prace będą polegały
na wymianie nawierzchni i zamontowaniu nowych
bramek do piłki ręcznej oraz piłkochwytów.
Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zostało ustalone na
kwotę 386 tys. zł. Zakończenie realizacji zadań
zaplanowane jest na koniec września br.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Oświetlenie boiska sportowego w Kupnie

Nr 320

przegląd KOLBUSZOWSKI

21

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU
w Kolbuszowej i okolicy
Pierwsze w III RP
demokratyczne wybory
27 maja 1990r. odbyły się pierwsze po 4 czerwca
1989r. i jednocześnie w powojennej Polsce demokratyczne wybory samorządowe. Wystarczyło
wówczas zebrać 15 podpisów na listę kandydata,
przedstawić jego zgodę na piśmie i w określonym
terminie złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy,
gdzie kandydat został zarejestrowany na liście
wyborczej. Najliczniejszym i najsilniejszym komitetem wyborczym okazał się wyborczy Komitet
Obywatelski „Solidarność”, który działał od czasu
kampanii wyborczej do parlamentu z 4 czerwca
1989r. Tak jak przed rokiem, tak i w wyborach samorządowych 1990r. największe szanse wyborcze
posiadali ci, którzy w 1989r. sfotografowali się
z Lechem Wałesą, a rok później byli kandydatami
powołanego przez niego Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”. Po wyborach okazało się, że KOS
(Komitet Obywatelski „Solidarność”) konkretnie
„wyKOSił” innych kandydatów. Kolbuszowska
I Rada Miasta i Gminy 1990 – 1994r. składała
się z 32 radnych. Kolbuszową reprezentowało
13 radnych, Kolbuszową Górną i Widełkę repre-

zentowało po 3 radnych, Kupno i Werynię po 2,
a pozostałe miejscowości naszej Gniny i nawet te
najmniejsze jak Świerczów, Huta Przedborska,
Kłapówka i Poręby Kupieńskie po jednym radnym.
W późniejszych wyborach samorządowych tzw.
metoda Donta tym małym sołectwom ograniczyła
szanse wyborcze.
Skład I Rady Miasta i Gminy Kolbuszowa.
1. Czepiela Kazimierz - Kolbuszowa
2. Chudzik Bogusław - Kolbuszowa
3. Dworak Stanisław - Widełka
4. Drzał Ryszard - Świerczów
5. Fitas Jerzy - Kolbuszowa
6. Futyma Józef - Kolbuszowa
7. Frankiewicz Stanisław – Kolbuszowa
8. Gaweł Jerzy - Widełka
9. Gdowik Michał - Kolbuszowa Górna
10. Grabowski Jan – Huta Przedborska
11. Haptaś Ryszard - Kolbuszowa
12. Kardyś Józef - Kolbuszowa
13. Kasak Michał - Zarębki
14. Kamiński Michał - Domatków

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Michałak Józef - Kłapówka
Mytych Jan - Nowa Wieś
Opaliński Jan - Werynia
Pierzchała Kazimierz – Kolbuszowa
Przybyło Adam - Kupno
Preneta Stanisław - Kupno
Ragan Jarosław - Kolbuszowa
Rząsa Genowefa - Bukowiec
Skowroński Stanisław - Kolbuszowa Górna
Skowroński Janusz - Kolbuszowa
Serafin Maria - Kolbuszowa Górna
Starzec Janusz - Kolbuszowa
Wilk Franciszek - Werynia
Wiącek Jan - Przedbórz
Zioło Janina - Kolbuszowa
Zuber Stanisław - Kolbuszowa
Zygo Tadeusz - Widełka
Żądło Jan - Poręby Kupieńskie.

Pierwszym powojennych burmistrzem Kolbuszowej został ówczesny naczelnik Kazimierz Czepiela, a jego zastępcą Adam Przybyło.
Stanisław Gorzelany
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Wykonujemy Meble Tarasowe

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

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

OFERUJEMY

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

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q 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!!!

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt 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

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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PŁYTKI
CERAMICZNE
Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79
R PIZZA R DANIA OBIADOWE
R ŚNIADANIA R DESERY R ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING
ORAZ
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Nr 320

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia, ginekologia estetyczna,
laseroterapia, HIFU
GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456

przegląd
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S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396
CEMENT
OŻARÓW

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

