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Podziel się 
książką! 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Kolbuszowej przyłączyła się do 
akcji Kinder „Podziel się książką”, w ra-
mach której organizowana jest zbiórka 
książek dla potrzebujących bibliotek i ich 
małych czytelników. 

Każdy kto posiada przeczytane już dziecięce 
książki, które są niezniszczone i kompletne, może 
przekazać je do kolbuszowskiej biblioteki. Kinder 
odbierze zebrane książki, uzupełni je o nowe i po-
daruje bibliotekom, w których ich brakuje. 
Mali darczyńcy za wsparcie akcji i przekazanie 
książki otrzymają okolicznościową zakładkę i dy-
plom od Kinder.
Zbiórka potrwa do 30 listopada 2020 r.
Najbardziej zaangażowane w akcję biblioteki zo-
staną nagrodzone spotkaniami z ambasadorami 
Kinder- Michałem Rusinkiem i Książniczkami 
oraz zestawem puf i książek Ambasadorów z oso-
bistą dedykacją autorów.

Siłownia plenerowa w Widełce już gotowa
Mieszkańcy Widełki mogą już korzystać z placu rekreacyjnego mieszczącego się obok boiska sportowego „Orlik”. Prace przy 

budowie siłowni plenerowej zakończyły się pod koniec października br.

W ramach inwestycji powstało sześć stanowisk 
do ćwiczeń na urządzeniach sportowo-rekreacyj-
nych (ławeczka-prostownik, prasa nożna-wioślarz, 
drabinka-podciąg nóg). Wokół urządzeń wyko-
nana została nawierzchnia amortyzującą z płyt 
SBR, a jako dojście do siłowni zaprojektowano 
utwardzenie terenu z kostki betonowej. Na placu 
pojawiły się również dwie ławki, stojak na rowery 
i kosz na śmieci. 
Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 47 
tys. zł, a dofinansowanie pochodzące z Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie 4.2 
,,Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez 
społeczność”, Priorytet 4. ,,Zwiększenie zatrud-
nienia i spójności terytorialnej” to kwota ponad 
22 tys. zł. 
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Obchody 102. Rocznicy Odzyskania  
przez Polskę Niepodległości 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w tym roku były znacznie skromniejsze. Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią koronawirusa nie odbyły się tradycyjnie organizowane marsze, okolicznościowa akademia czy bal niepodległości.

W dniu 11 listopada w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej odprawiona została Msza 
Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie przed 
pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i Bohate-
rom walczącym i poległym za wolność, niepodle-
głość i suwerenność Ojczyzny” zostały zapalone 
znicze i złożone wiązanki patriotyczne.

Kwiaty w imieniu mieszkańców złożyli: Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Sta-
rosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Zastępca 
Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil wraz z Prze-
wodniczącym Międzyzakładowej Komisji NSZZ 
„Solidarność” Janem Skowrońskim i Redaktorem 

Naczelnym Przeglądu Kolbuszowskiego Adamem 
Jaroszem.
W reprezentacyjnych punktach miasta, na ulicach 
oraz w wielu domach w naszej gminie pojawiły się 
biało-czerwone flagi. 

Miasto ozdobiły chryzantemy!
Akcja dekorowania miasta chryzantemami to pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ze względu na zamknięcie cmenta-

rzy w uroczystość Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać swojego towaru.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do Powiatowe-
go Biura Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Kolbuszowej mieli możliwość 
odsprzedania kwiatów agencji, które następnie 
trafiły do samorządów i lokalnych instytucji. 

Dzięki współpracy z ARiMR Gmina Kolbuszowa 
pozyskała bezpłatnie 400 sztuk chryzantem do 
udekorowania przestrzeni publicznej.
Kwiaty pojawiły się m.in. przy pomniku na rynku, 
przy pomnikach obok kolbuszowskich kościołów 

oraz na cmentarzu parafii pw. Wszystkich Świę-
tych w miejscach pamięci narodowej. 
Transportem oraz udekorowaniem wskazanych 
miejsc zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej.

przegląd KOLBUSZOWSKINr 326 3



Punkty 
Pomocy 
Osobom 

Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 

W Stalowej Woli przy ul. Ofiar Ka-
tynia 8a funkcjonuje Okręgowy Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, który 
swym działaniem obejmuje pięć powia-
tów: stalowowolski, niżański, tarnobrze-
ski, mielecki i kolbuszowski. Pracownicy 
ośrodka pełnią całodobowy dyżur pod nu-
merem telefonu: 530 310 340.

Do Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem mogą zgłaszać się osoby, które 
zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwa-
mi, m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, 
uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece 
(znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od 
alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, 
stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) 
oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, 
pobicie).
W ramach oferowanego wsparcia osoby pokrzyw-

dzone przestępstwem i osoby im najbliższe oraz 
świadkowie przestępstwa i osoby im najbliższe 
mogą otrzymać nieodpłatną pomoc specjalisty 
(psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, radcy 
prawnego, mediatora, technika komunikacji i do-
kumentacji), a także pomoc materialną (np. bony 
żywnościowe, zakup odzieży i środków higieny, 
zakup leków, opłacanie noclegu).

W Kolbuszowej Lokalny Punkt Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa 
w budynku parafialnym przy ul. Św. Brata Al-
berta 3a. Pracownikiem pierwszego kontaktu 
jest Pani Małgorzata Urbanik Iwan- kontakt 
telefoniczny pod numerem: 530-380-330.

Powszechny Spis Rolny 2020- stanowisko 
komputerowe do samospisu internetowego

Do 30 listopada 2020 r. w budynku 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (ul. 
Obrońców Pokoju 21) zostało urucho-
mione bezpłatne stanowisko komputero-
we do samospisu internetowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą 
chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są 
o wcześniejszy kontakt z GBS pod numerem tele-
fonu: 17 22 71 333.
Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ra-
mach Powszechnego Spisu Rolnego będzie do-
stępne w godzinach:
• poniedziałek 8:00 - 16:00, 
• wtorek- piątek 7:30 - 15:30.
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URODZIN 
Urodziny, urodzinki 

Kwiaty, uśmiech, upominki. 

Torcik, balon, oranżadka 
To dla malucha gadka. 

Starszy dumna, milczy 
Przeszłości w myśli liczy. 

Tort jest pełny świeczek 
To pomyłka, chyba 

Wczoraj jedna tylko była. 

I marzenia wtedy płyną 
By troszeczkę ich ubyło 
By wczoraj, jutro było. 

By wszystko co piękne nie minęło 
I by nigdy nie żałować tego. 

Nic dwa razy się nie zdarza 
Każda chwila jak lot motyla 

Szybko odpływa. 

Dzisiaj kończysz naście lat
Za rok mniej nie będzie 
Ciesz się z tego co masz

Co ma być to będzie.

 DZIĘKUJĘ
Każdy dobry gest
Każde czułe słowo 
To wciąż za mało 

By podziękować Ci 
Za to co zrobiłaś 
Dla mnie mamo!

Za życie i dzieciństwo 
Za troski raczkowania 

Za bunt dorastania 
Za nocne czuwania

Za krzątanie i sprzątanie 
Za obiadów gotowanie. 

Za to, że jesteś, byłaś i będziesz, 
gdziekolwiek jestem, 
gdziekolwiek jesteś 
Dziękuję Ci mamo.

Lucyna Kwaśnik

,,Wspieraj Seniora”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej pomoże starszym 

osobom w ramach programu ,,Wspieraj Seniora”.

Akcja ma na celu zapewnienie wsparcia senio-
rom w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas 
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 
Realizacja programu polega w szczególności na 
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby.
Po pomoc seniorzy mogą zgłaszać się telefonicz-
nie pod nr 22 505 11 11 (ogólnopolska infolinia) 
lub dzwoniąc bezpośrednio do MGOPS w Kol-
buszowej 17 2271 133, 17 2274 651.

Senior pokrywa tylko koszty zakupów- usługa do-
starczenia zakupów jest bezpłatna.
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.
Wolontariusze mogą zgłaszać się do programu:
• dzwoniąc na infolinię pod nr 22 505 11 11
• wypełniając ankietę dostępną tutaj: https://cas.

mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz
• dzwoniąc MGOPS w Kolbuszowej 17 2271 133, 

17 2274 651.
Więcej informacji na stronie 
www.wspierajseniora.pl
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Przebudowa dworca- trwają prace 
rozbiórkowe

Za kilkanaście miesięcy podróżujący będą korzystać z wyremontowanego dworca w Kolbuszowej. Prace ruszyły we wrześniu. 
Obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe. Zdemontowano drzwi i okna, usuwane jest pokrycie dachowe. Rozebrano tynki i po-
sadzki, likwidowane są ścianki działowe. Na zewnątrz skuwana jest elewacja. 

Za kwotę ponad 6,4 mln zł powstanie nowocze-
sne centrum przesiadkowe. Inwestycja obejmuje: 
nadbudowę i przebudowę budynku dworca PKP 
w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią 
usługową i administracyjną, budowę zadaszenia 
nad przystankami autobusowymi i placem ma-
newrowym, przebudowę placu dworcowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie 
o łącznej kwocie ponad 2,6 mln zł ze środków 
programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 
i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przebudowa ul. Parkowej
W przyszłym miesiącu zakończą się prace na ul. Parkowej. Przebudowa ulicy to pierwsze zadanie realizowane w ramach pro-

jektu polegającego na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzeki Nil.
Do tej pory: ułożono nową nawierzchnię z kostki 
betonowej z wykonaniem separacji ruchu pieszych 
i rowerzystów, wyremontowano kładkę nad Ni-
lem i wymieniono balustrady. Wzdłuż Szkoły 
Podstawowej nr 1 postawiono ogrodzenie z cegły 
klinkierowej (z furtką i bramą wjazdową na teren 
szkoły). Pojawiło się też nowe oświetlenie LED 

zintegrowane z ogrodzeniem – 8 szt. lamp parko-
wych ocynkowanych. 
Kolejny etap prac to montaż przęseł przy ogrodze-
niu, wykonanie murka ozdobnego z cegły klin-
kierowej z siedziskami z elementów drewnianych 
przy ogródku jordanowskim. Dodatkowo zamon-

towany zostanie infomat, stojak na rowery oraz 
figurka krokodyla. 
Ponadto rozpoczęły się prace przy wykonaniu na-
wierzchni utwardzonej ciągów pieszych od ulicy 
Parkowej do cmentarza parafialnego. Teren jest 
równany. Po rewitalizacji powstanie tu nowe miej-
sce do spacerowania i rekreacji. 
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Z głębokim żalem żegnamy

Jerzego Dynię
wybitnego dziennikarza radiowego i telewizyjnego oraz muzyka,

humanistę, obdarzonego wieloma talentami,
zaangażowanego w podtrzymywanie i pielęgnowanie ludowej twórczości.

Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom zmarłego
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej

Rodzinie i bliskim zmarłego

Śp.  
Konstantego Halata

Wieloletniego Zastępcy Naczelnika 
Miasta i Gminy Kolbuszowa

wyrazy współczucia

składają
Burmistrz Kolbuszowej oraz 

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Grzegorzowi Dzimierze

Komendantowi Straży Miejskiej

z powodu śmierci
MAMY
składają

Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Panu Grzegorzowi Dzimierze
Komendantowi Straży Miejskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY
składają

Przewodniczący oraz Radni Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Józefowi Popielarzowi
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Kolbuszowej
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Józefowi Popielarzowi
z powodu śmierci

MAMY
składa

Przegląd Kolbuszowski

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia

Pani Dorocie Rabczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Kolbuszowej

z powodu śmierci
PARTNERA

składają
Burmistrz Kolbuszowej

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani Dorocie Rabczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Kolbuszowej
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
PARTNERA

składają
Przewodniczący oraz Radni Rady 

Miejskiej w Kolbuszowej

Rodzinie zmarłego
Jerzego Dyni

wyrazy współczucia 

składa
Przegląd Kolbuszowski

Księżom z parafii św. Brata Alberta oraz rodzinie zmarłego
ŚP. KS. JÓZEFA PÓŁCHŁOPKA

Kapelana Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej

wyrazy współczucia 

składają
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Ś.P. Andrzeja Raucha
długoletniego zasłużonego muzyka 
Orkiestry Dętej Miejskiego Domu 

Kultury w Kolbuszowej 
składa w imieniu swoim, pracowników 

i zespołu muzyków 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Ś.P. Jerzego Dyni
składa w imieniu pogrążonej w smutku 

społeczności kolbuszowskiej kultury

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej

Panu Ryszardowi Skowronowi
Prezesowi Zarządu Oddziału 

Powiatowego 
ZOSP RP w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składają

Starosta Kolbuszowski, 
Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady 
oraz 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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OSTATNI TAKI….
W dniu 4 listopada zmarł Jerzy Dynia, przyjaciel kolbuszowskich twórców kultury, 

redaktor radiowy i telewizyjny. Pojawił się w Kolbuszowej i okolicy (wśród Lasowia-
ków) z mikrofonem rzeszowskiego radia. Było to w 1974 r. w Ostrowach Baranowskich, 
a później (od końca lat osiemdziesiątych) gościł u nas z kamerą Polskiej Telewizji. 

Przez te wszystkie lata, jak sam napisał ,,Był przy 
tym był…” z nami do ostatnich dni swojego życia. 
Tydzień wcześniej umawialiśmy się na kolejne 
wydawnictwo, którym miał być album podsumo-
wujący kolbuszowski festiwal folkloru muzyczne-
go (Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście 
i Trzy Smyki). Jego zadaniem miało być zmon-
towanie filmu ze swoich autorskich relacji, które 
zamieszczał w podsumowujących kolejne edycje 
katalogach pofestiwalowych. Nie byłby sobą, gdy-
by nie podsunął nam następnego pomysłu, jakim 
było uzupełnienie wydawnictwa rozdziałem z za-
pisami nutowymi unikalnych utworów granych 
przez ostatnich muzykantów na festiwalu. Bez 
niego trudno będzie zrealizować obydwa pomysły, 
on tylko dysponował wiedzą i czasem, który chciał 
poświęcić naszej muzyce. Był wybitnym przedsta-
wicielem odchodzącego pokolenia, prawdziwych 
pasjonatów kultury.
 W poniedziałek redaktor wysłał do nas mailo-
wo ostatni numer gazety ,,Nasz Dom Rzeszów” 
ze swoimi felietonami. W środę rano wysłaliśmy 
katalog prosto z wydawnictwa z relacją z tego-
rocznego ,, Festiwalu Żywej Muzyki… z filmem 
w jego reżyserii. Z niecierpliwością czekał, aby 
go zobaczyć. Jak każda jego produkcja, obraz jest 
bardzo udany, materiał oddaje nie tylko obraz, ale 
ducha tego wydarzenia i żałujemy, że nie zdążył 
już ostatecznej wersji obejrzeć. Wracając do lat 
siedemdziesiątych, do pierwszego spotkania Je-
rzego Dyni z Lasowiakami, stało się to za sprawą 
kapeli z Ostrów Baranowskich, której liderem był 
autentyczny muzykant Jan Książek. Swoją barw-
ną, gwarową opowieścią o dawnych weselach na 
,,piaskach pustyni kolbuszowskiej” jego zainte-
resowanie wzbudził skrzypek Władysław Pogo-
da. Jak twierdzi redaktor, w felietonie ta relacja 
którą spisał, rozbudziła w nim żyłkę zbieracza, 
dokumentalisty folkloru. Bo przecież to co robił 
Jerzy Dynia na Rzeszowszczyźnie i Podkarpaciu 

dla zarejestrowania folkloru, robił w swoich cza-
sach Oskar Kolberg a później Franciszek Kotula.  
W ten sposób zachowując pamięć o naszej tra-
dycyjnej ludowej kulturze (otrzymał prestiżowe 
nagrody imienia obydwu). Z Władysławem Po-
godą się zaprzyjaźnił, dokumentował jego karierę 
wieloma programami telewizyjnymi, w autorskim 
programie ,,Spotkanie z Folklorem’’ realizowanym 
przez TVP 3 w Rzeszowie. Do końca angażowa-
liśmy redaktora do realizacji naszych projektów, 
mimo wieku wywiązywał się ze wszystkiego bez 
zarzutu. Zawsze w jego reportażach i felietonach 
czuło się niebywały szacunek dla twórców kultu-
ry. Był bardzo wymagający, jego zadowolenie ze 
współpracy z naszym środowiskiem sprawiało nam 
zawsze olbrzymią satysfakcję. W ostatnim czasie
często o nas pisał w rzeszowskich gazetach 
(,,Nasz Dom Rzeszów’’ i ,, Echo Rzeszowa”), 
promując tym samym nasze wydarzenia i ludzi 
kultury. Zawsze byliśmy mu za to bardzo wdzięcz-
ni, również za merytoryczną pomoc, często za 
krytyczne uwagi, które staraliśmy się uwzględniać 
w dalszej pracy. Miał całkowitą swobodę przy 
realizacji swoich programów, mistrz zawsze miał 
rację! Przez lata wypracował własną autorską, 
charakterystyczną dla siebie sztukę reportażu, uni-
kalnego niepowtarzalnego dokumentu. Pięknie 
w nich opisał kapelę Widelanie z Widełki, doku-
mentując ostatniego z wielu pokoleń Płochów, 
muzykanta, genialnego skrzypka Bronisława. Po-
dziwiał szkołę ludowego folkloru muzycznego 
zorganizowaną przez mecenasa lokalnej kultury 
i akordeonistę Mariana Selwę. Dzieciństwo spędził  
w sąsiednim Przewrotnym, gdzie w szkole po-
wszechnej uczyli jego rodzice, cudem uratowani 
wraz z nim, (uciekli z rzezi wołyńskiej ostrzeżeni 
przez życzliwych im Ukraińców). To on stworzył 
legendę Zespołu Ludowego ,,Górniacy’’ z Kolbu-
szowej Górnej, wielokrotnie promując ich działal-
ność. Powstało wiele dokumentów prezentujących 

ich rodzimą lesiacką kulturę. ,,Nasz” redaktor był 
przy tym, był przy niej, był przy nich wszystkich 
swoich ukochanych muzykantach i nie tylko. Na 
trzydziestopięciolecie ,,Górniaków” zmontował 
ze swoich materiałów filmowych kapitalny ob-
raz opowiadający, jak nikt o nich. Dzięki wspól-
nym działaniom kolbuszowskiego domu kultury 
i redaktora Dyni udało się dosłownie w ostat-
niej chwili uwiecznić twórczość lasowiackiego 
skrzypka i rzeźbiarza Jana Cebuli. Ostatnie lata 
poświęciliśmy wspólnie, encyklopedyście na-
szego puszczańskiego folkloru Jerzemu Wronie 
i jego kapeli. W której gra najlepszy podkarpacki 
skrzypek muzykant Kazimierz Marcinek. Towa-
rzyszył wszystkim rocznicom Kapeli Władysława 
Pogody, odwiedzał skrzypka i jego rodzinę, gdy 
już obydwaj byli nieczynni zawodowo. Wspólnie 
składaliśmy życzenia mistrzowi z okazji ostatnich 
97 urodzin. Mocno już pogrążony w demencji, 
niezapomniany prymista odzyskał (gdy zobaczył 
redaktora) siły i pamięć. Po przyjacielsku zaczę-
li wspominać, a na koniec Władysław chwycił 
skrzypce i zagrał na nich nostalgiczną melodię 
lasowiacką, której Dynia nigdy jeszcze nie słyszał. 
Wydając płytę z muzyką Pogody w serii ,,Muzy-
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kanci z Puszczy Sandomierskiej nr 3 – Włady-
sław Pogoda z Kapelami”, Miejski Dom Kultury 
w Kolbuszowej poprosił redaktora i TVP3 o moż-
liwość zmontowania filmu z odcinków które Je-
rzy Dynia wyreżyserował. Powstał kilkudziesię-
ciominutowy film z blisko dziesięciu ,,Spotkań 
z Folklorem”, w których uczestniczyło dwóch 
,,Ostatnich Mohikanów’’ polskiego folkloru; wy-
bitny skrzypek i dokumentalista. W tegorocznym 
piątym wydawnictwie z wyżej wymienionej serii 
,,Ostatnia taka żywa muzyka”, zarejestrowanych 
na dwu płytowym albumie muzykantów pięknie 
swoim felietonem scharakteryzował właśnie Jerzy 
Dynia. Wszyscy wielce utalentowani artyści ludo-

wi musicie pamiętać jednak o tym, że wasza sława 
bierze się tego, że waszym talentem zainteresował 
się, spopularyzował i udokumentował go redaktor 
Dynia. W ostatniej telefonicznej rozmowie, wy-
raźnie ożywiony, mówił o tym, że w krakowskiej 
telewizji ma powstać program, podobny do jego 
kultowych ,,Spotkań…” dokumentujący jeszcze 
żywy polski folklor. Może i u nas na Podkarpaciu 
znajdzie się ktoś, kto podejmie się i będzie w sta-
nie zrealizować tego rodzaju dokument (wzór jest 
oczywisty). W ostatnich latach dzięki przychylno-
ści rzeszowskiej telewizji na zasadach misyjnych 
udało się Miejskiemu Domowi Kultury w Kolbu-
szowej zrealizować z Jerzym Dynią kilka istotnych 

dla naszej kultury ludowej filmów. Jest to ważne 
w świecie, w którym prym wiedzie w mediach sen-
sacja, skandal czy polityka. Masowe zjawiska, jak 
chociażby disco polo są stale obecne w mediach, 
a nie powinny zastępować autentycznej kultury lu-
dowej, której w mediach brak. Parafrazując ,,Panie 
Jerzy larum grają, kultura ludowa w potrzebie”. 
O taki, jak twój program w naszej i twojej nam 
najbliższej, rzeszowskiej telewizji dla nas i naszego 
dziedzictwa narodowego prosimy. Żeby o czasach 
w których żyjemy, wciąż jeszcze żywej kultury 
i tradycji ludowej powstał taki piękny ślad, jaki 
Ty pozostawiłeś!

“Można odejść 
na zawsze, by 
stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski 

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu 4 
listopada 2020 roku odeszła do Domu Pana nasza 
ukochana siostra - Teresa Grażyna Jabłońska z domu 
Krzaklewska - dla rodzeństwa oraz dla swoich rówie-
śników z rocznika maturalnego 1960, jak również dla 
nauczycieli , kolegów i koleżanek z Kolbuszowskiego 
LO - po prostu Grażynka. 

Urodziła się w 1943 roku we Lwowie jako druga 
córka Stanisława i Joanny Krzaklewskich. W latach 
1949 -1956 uczęszczała do Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Kolbuszowej, a następnie kontynuowała 
naukę w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształ-
cącym które ukończyła w 1960 roku .Równolegle 
uczęszczała do Szkoły Muzycznej w Rzeszowie 
- w klasie fortepianu .

Po maturze Grażynka rozpoczęła studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficz-
no-Historycznym, które ukończyła w 1966 roku 
z tytułem magistra Historii Sztuki. 

Pod koniec studiów uczęszczała na kursy tańca 
towarzyskiego w słynnej szkole profesora Wie-

czystego , gdzie poznała swojego przyszłego męża 
Marka Jabłońskiego, absolwenta Politechniki Kra-
kowskiej, z którym zawarła związek małżeński 
w 1965 roku. 

Śp. Teresa Grażyna często podkreślała, że naj-
ważniejszym okresem życia zawodowego była dla 
niej praca w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w latach 1975 -1993, z krótką przerwą na okres 
macierzyństwa i opiekę nad synem Grzegorzem. 
W tamtym czasie, kiedy w Polsce „wiał mocno 
wiatr historii” - krakowskie muzeum podejmowało 
przełomowe projekty - takie jak sławna wystawa 
„Polaków portret własny”. 

W latach 1980 -1989 pracownicy Muzeum 
Narodowego w Krakowie, a wśród nich nasza 
siostra Teresa Grażyna, włączyli się w organizo-
wanie NSZZ „Solidarność” i promowanie tego 
niepodległościowego ruchu społecznego poprzez 
działalność wystawienniczą. 

W okresie działalności podziemnej NSZZ 
„Solidarność” Grażynka wraz z mężem włączyła 
się w sieć kolportażu wydawnictw podziemnych 
w Krakowie, w szczególności „Hutnika”. Pisała 
na maszynie teksty dla prasy podziemnej i projek-
towała do nich szatę graficzną. W ich mieszkaniu 
miało dwukrotnie miejsce przeszukanie proku-
ratorskie.

W 1985 roku Grażynka wraz z mężem włączyła 
się do grupy wsparcia uczestników Protestu Gło-
dowego w Krakowie - Bieżanowie. Wspominała 
często pełne pasji rozmowy, jakie tam prowadziła 

ze śp. Anną Walentynowicz. We wrześniu 1988 
roku Teresa Grażyna Jabłońska weszła w skład 
Komitetu Założycielskiego NSZZ ”Solidarnośc” 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 1. 

Małżonkowie Teresa Grażyna i Marek Jabłoń-
scy przeżyli wspólnie w szczęśliwym związku 
55 lat i doczekali się trojga dzieci (2 córki i syn), 
5 wnuków, 7 wnuczek i 3 prawnuków. Ostatni 
prawnuk urodził się szczęśliwie na krótko przed 
śmiercią Grażynki i ta radosna wiadomość zdążyła 
jeszcze dotrzeć do świadomości naszej siostry, 
która zasnęła snem wiecznym w domu swojej córki 
w Woli Filipowskiej pod Krakowem, otoczona 
opieką najbliższych, po przyjęciu Sakramentów 
Świętych. Spoczęła na cmentarzu parafialnym 
w Woli Filipowskiej k. Krakowa w dniu 6 listopada 
2020 roku.  

Będzie nam bardzo brakowało Jej oddania się 
rodzinie, pokory, poczucia humoru, wrażliwości na 
piękno, trafności spostrzeżeń a przede wszystkim 
miłości do ludzi ! 

Dobry Jezu a Nasz Panie daj Jej wieczne 
spoczywanie! 

Pogrążone w bólu rodzeństwo śp. Teresy 
Grażyny - siostra Barbara Frączek oraz bra-
cia Wojciech, Stanisław i Marian Krzaklewscy.

1  Solidarnośc Małopolska, Kalendarium 1980 -2005, 
str. 146 

Grażyna z rodzicami i Marianem Grażyna z Anną Walentynowicz
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Fundacja i Muzeum 
Kardynała Adama 

Kozłowieckiego SJ 
przypominają postać 

patrona w jego trzynastą 
rocznicę śmierci

KARDYNAŁ ADAM KOZŁOWIECKI WIELKI POLAK I ODDANY MISJONARZ, 
RODAK Z HUTY KOMOROWSKIEJ, ZMARŁ W WIEKU 96 LAT DNIA 28 WRZEŚNIA 

2007 W LUSACE NA TERENIE ZAMBII W AFRYCE. ZOSTAŁ POCHOWANY NA 
CMENTARZU NIEDALEKO KATEDRY DZIECIĄTKA JEZUS W LUSACE

Szanowni Państwo zapraszamy do wspaniałej lektury tekstu emitowanego w 2 Programie Polskiego Radia w Warszawie, w audycji Małgorzaty 
Glabisz-Pniewskiej ,,Słowo na dzień", w dniach 20-26.07.2020 roku.
Tekst został opracowany przez o.Grzegorza Dobroczyńskiego SJ jezuitę na podstawie dokumentów i listów biskupa-arcybiskupa-kardynała Adama 
Kozłowieckiego SJ. 
 Link do audycji :https://www.polskieradio.pl/37,RedakcjaKatolicka/228,Slowo-na-dzien?fbclid=IwAR3FvLLOfhgdzeJzpM5gK6i1dXZTcdtNb-
7cYWtaBL7o3JCZwtM6fk-pkJdA 

Katarzyna Cesarz 

CZĘŚĆ III

BISKUP/ARCYBISKUP – PREKURSOR 
STYLU FRANCISZKA? 

Kolejny dzień idziemy po śladach o. Adama Ko-
złowieckiego, jezuickiego misjonarza, który po 
uwolnieniu z obozu koncentracyjnego w Dachau 
ofiarował się – nie bez wewnętrznej walki - do pra-
cy w ówczesnej Rodezji, gdzie dotarł w 1946 roku. 
Jego energia, zdolności organizacyjne sprawiły, 
że w 1955 r. został pierwszym biskupem Lusaki, 
a po 4 latach arcybiskupem metropolitą. Zabie-
gał o sprowadzanie kolejnych misjonarzy, moc-
no wspierał rozwój życia zakonnego, otworzył 
pierwsze seminarium. Jako arcybiskup mia-
nowany w kwietniu 1959 r. od razu angażował 
się w przygotowanie Soboru Watykańskiego II, 
zwołanego przez Jana XXIII w styczniu tegoż 
roku. Posługą i refleksją wydeptywał szlak mi-
syjnego zaangażowania Kościoła i wpłynął na 
kształt misyjnych dokumentów Soboru, w ob-
radach którego aktywnie uczestniczył.
Prostota życia, bezpośredniość, dystans do siebie 
i humor to nieodłączne cechy o. Kozłowieckiego, 
które charakteryzowały go zawsze, także gdy zo-
stał kardynałem. Na stacjach misyjnych nie zawsze 
miał telefon, na początku w ogóle nie. Wiadomości 
ze świata czerpał z radia BBC. Do Polski po raz 
pierwszy przyjechał w 1970 r.
Od pierwszych chwil na Czarnym Lądzie szedł 
do ludzi, rozmawiał. Tę bliskość po dziś pamię-
tają. Dbał o ich edukację i opiekę medyczną, o to 

by nie głodowali. Uczył racjonalnej uprawy roli, 
a gdy mucha tse-tse wybiła w okolicy placówki 
misyjnej wszystkie zwierzęta, własnymi rękoma 
ciągnął prosty pług, by pomóc obsadzić ziemię. 
Tak pokazywał, jak radzić sobie z trudnościami, nie 
tracić nadziei i ratował ludzi od głodowej śmierci. 
Wrażliwość na kwestię sprawiedliwości społecznej 
to jeden z jego priorytetów. Pomagał biednej mło-
dzieży w zdobywaniu wykształcenia. Rozdawał 
wszystko, co miał. A gdy już nic nie miał, również 
gdy był kardynałem, opiekował się chorymi i sam 
opatrywał rannych. Zabierało mu to parę godzin 
dziennie. Jedno z wymownych zdjęć przedstawia 
arcybiskupa, jak ubrany w białą sutannę kilofem 
rozbija ziemię pod budowę siedziby episkopa-
tu. Bezdomny biskup zapamiętale zmagający się 
z twardą afrykańską rzeczywistością aby mieć dach 
nad głowa nie tylko dla siebie ale dla wspólnoty 
wiary w Chrystusa. 
Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambijczycy, 
którym służył niezwykle ofiarnie, uważali go za 
«swojego». Nie tylko tworzył struktury Kościoła 
w Zambii ale walczył z rasizmem oraz popierał 
dążenia niepodległościowe narodu zambijskiego. 
Zobaczmy, jak w liście z marca 1960 do o. Sta-
nisława Czapiewskiego, z myślą o promowania 
idei misyjnej, kreślił profil osobowy misjonarza. 
Trzeba dodać, że wtedy Rodezja pozostawała bry-
tyjską kolonią pod władzą białych i kwestie poli-
tyki, równouprawnienia i dyskryminacji rasowej 

były palące. Pisał więc arcybiskup Kozłowiecki: 
Jedno zasadnicze kryterium trzeba bezwzględnie 
zastosować w wyborze ludzi na misję: trzeba ludzi, 
którzy by nie tyle byli zdolni, ile pozwoliliby sobą 
kierować i umieli się dostosować do współpracy 
z innymi./…/ Co do przyjazdu misjonarzy z Polski, 
to bezwzględnie muszą z góry być zdecydowani, 
że absolutnie odgrodzą się od polityki. Niech to 
pozostawią innym, którzy nie będą narażeni na 
zarzut, że mają „wschodnią mentalność”. Sytuacja 
w Afryce jest tak napięta i delikatna, że trzeba być 
ogromnie ostrożnym. Rząd tutejszy i politycy znają 
dobrze moje „Pro Czarne” nastawienie, a jednak 
nikt nigdy mi takiego zarzutu nie postawił. Rząd 
nawet okazuje mi pełne zaufanie. Dla Kościoła jest 
to bardzo ważne /…/ Mogę powiedzieć, że na ogół 
okazują więcej zaufania mnie – o polskim nazwi-
sku – aniżeli innym. Nie możemy sobie pozwolić 
na to, żeby zaczęto na nas patrzeć podejrzliwie, 
obserwować nas, może nawet po cichu kontrolo-
wać nasza korespondencje… Sam staram się być 
szczery, jeżeli chodzi o zasady dotyczące wiary 
i moralności, ale unikam wypowiedzi zbyt blisko 
stojących polityki, co niektórym Irlandczykom 
przychodzi z trudnością i w obecnych warunkach 
jest bardzo trudne.
Czy nie odnajdujemy w jego życiu i słowach wzoru 
biskupa-duszpasterza, z podobieństwem do Jana 
Pawła II i Franciszka?
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Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa- WEŹ DOTACJĘ- WYMIEŃ KOCIOŁ!

W ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł 
energii w Gminie Kolbuszowa” możecie Państwo 
zadeklarować chęć udziału i uzyskać dotację 
w wysokości 84% na wymianę starego kotła wę-
glowego na kocioł ekologiczny opalany „pelletem”.
Kotły na pellet pozwalają na uzyskanie czystej 
energii cieplnej za stosunkowo niską cenę ponadto 
są proste w obsłudze.

Weź dotację - wymień kocioł

Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać druk 
wniosku ze strony internetowej: www.srodowi-
sko.kolbuszowa.pl i po jego wypełnieniu złożyć 
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
tel. 17 2271 333 wew. 340.

Rozpoczęły się kolejne prace w remizie
W budynku OSP w Świerczowie rozpoczął się ko-
lejny etap prac. W poprzednim wykonana została 
stolarka okienna i drzwiowa. Teraz prowadzone 
są roboty wykończeniowe i instalacyjne. Prace 
obejmują, m.in. wykonanie instalacji kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, podłoża 
pod posadzki oraz wykonanie tynków i okładzin. 
Ponadto zamontowane zostaną drzwi stalowe 
z klatki schodowej na strych.
Prace w części użytkowej wykonuje firma AR-

T-BUD z Kolbuszowej Górnej, a w części nie-
użytkowej prowadzi firma REMBISZ z Zielonki. 
Wartość inwestycji wyniesie ok. 175 tys. zł. 
Zakończenie zadania zaplanowano na koniec li-
stopada br.

Postępy prac na ul. Fabrycznej w Kolbuszowej
Przy przebudowie ul. Fabrycznej widać znaczą-
ce postępy prac. Wykonane zostały już roboty 
kanalizacyjne i pojawiła się nowa nawierzchnia 
asfaltowa. Obecnie trwają prace przy budowie 
oświetlenia (zamontowanych zostanie 5 słupów 
oświetleniowych wzdłuż drogi oraz 2 słupy oświe-
tleniowe wzdłuż parkingu). Niebawem pojawi się 
również nowy chodnik i miejsca postojowe za 

skrzyżowaniem z ul. Żytnią. Dodatkowo powstanie 
zadaszona wiata ze stojakami na rowery.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu 
pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 

- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych 
oraz infrastruktury przystankowej”. Koszt zadania 
wyniesie ponad 570 tys. zł.
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OGŁOSZENIA 
UMIG

SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21  
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

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

21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności 
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności 
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do od-
dania w najem.

 ■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności 
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do od-
dania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Rozpoczęcie budowy 
chodnika

W połowie listopada rozpoczęły się prace przy budowie chodnika na ul. M. Sied-
miograj w Kolbuszowej.

Chodnik o długości ok. 339 m zostanie poprowa-
dzony od skrzyżowania z ul. Kossaka do skrzy-
żowania z ul. Krakowską. W ramach zadania 
wykonana zostanie konstrukcja podbudowy i na-
wierzchni chodnika, nastąpi częściowa wymiana 
istniejącego krawężnika oraz przebudowa istnie-
jących zjazdów publicznych i indywidualnych.

Wartość inwestycji to kwota 94 710 zł. Wykonawcą 
wyłonionym w drodze postępowania przetargowe-
go jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „PRIMA-BUD” z Sandomierza.

Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego
W sytuacji awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolbuszowa prosimy o zgłaszanie tego faktu bezpośred-

nio do służb energetycznych pod numerami telefonów:
· pogotowie energetyczne 991 (całodobowo) lub
· rejon energetyczny Mielec 17 584 58 01 (w godzinach pracy).
W zgłoszeniu koniecznie należy podać: Gminę Kolbuszowa, miejscowość oraz pełny numer słupa oświetleniowego.

przegląd KOLBUSZOWSKI Nr 32612



q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

Pomoc dla kolbuszowskiego szpitala 
1,1 mln zł – taką kwotą wesprze kolbuszowski Szpital Powiatowy Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego w bieżącym roku. Fun-

dusze te trafią m.in. na zakup urządzeń medycznych, potrzebnych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. 

Decyzją Wojewody Podkarpackiego, od 1 listopa-
da, w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej, swoje 
funkcjonowanie rozpoczyna oddział, mający na 
celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 
COVID-19. 
Docelowo oddział liczył będzie 12 łóżek, w tym:
- dwa łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zaka-
żenia SARS-CoV-2
- cztery łóżka dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2
- sześć łóżek intensywnej terapii, z kardiomoni-
torem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii 
i wentylacji mechanicznej. 
Oddział powstaje w istniejącej Sali Intensywne-
go Nadzoru Kardiologicznego na Oddziale We-
wnętrznym. Aktualnie jest on dostosowywany 
i doposażany w niezbędny sprzęt medyczny. Na 
ich zakup Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, 
z własnego budżetu, przeznaczył kwotę w wyso-
kości 100 tys. zł. 
Oprócz tego Powiat Kolbuszowski zawarł z Samo-
dzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowot-
nej w Kolbuszowej umowy o udzieleniu dotacji 
celowych na następujące zadania: 
1) na kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na 
modernizację Oddziału Chirurgii
2) na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie instalacji odwadniającej budynku Przy-
chodni Nr 1
3) na kwotę 157 400,00 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie systemu oddymiania klatek schodo-
wych w budynku ZOL

4) na kwotę 95 100,00 zł z przeznaczeniem na mo-
dernizację i zakup sprzętu dla Oddziału Urologii
5) na kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na 
termomodernizację GOZ Niwiska
6) na kwotę 239 000,00 zł z przeznaczeniem na 
modernizację pomieszczeń Centralnego Labo-
ratorium
7) na kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na za-
kup i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby 
Centralnej Sterylizatorni.

Ponadto zawarto umowę na zakup: samochodu do 
transportu pacjentów – 60 000 zł, zakup dwóch 
aparatów do hemodializy – 70 000 zł, urządzenia 
do dezynfekcji – 14 000 zł oraz aparatu do EKG 
– 9500 zł. Oprócz tego Samorząd Powiatu Kolbu-
szowskiego zakupił dla SPZOZ testy na obecność 
koronawirusa za kwotę 56 160 zł oraz 600 litrów 
płynu dezynfekującego. 

Barbara Żarkowska 

W Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej uruchomiony został oddział dla chorych na COVID-19 

Umowy na inwestycje są podpisywane
Wszystkie inwestycje, jakie są realizowane przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego poprzedzone są podpisywaniem stosownych umów. 

Każda inwestycja, której wartość przewyższa 30 
tys. euro ma ściśle ustaloną procedurę. Najpierw 
ogłaszany jest przetarg, potem następuje jego roz-
strzygnięcie, podczas którego wyłaniany jest wy-

konawca zadania. W dalszej kolejności następuje 
podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji 
danego zadania. 
Podsumowując, w Starostwie Powiatowym w Kol-

buszowej, także są podpisywane umowy na reali-
zację poszczególnych inwestycji. 
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Podwórko Talentów 
gotowe!

Podwórko Talentów NIVEA w Mazurach jest już gotowe. 
Jego otwarcie, z uwagi na sytuację epidemiczną, zostało prze-
sunięte na wiosnę przyszłego roku. 

W powstanie nowego placu zabaw w Mazurach zaangażowanych było wiele 
osób. Od samych mieszkańców, przez instytucje i organizacje, po znajomych 
i sympatyków z sąsiednich gmin. Wszyscy mieli jeden cel – zdobyć jak 
największą liczbę głosów w ogólnopolskim konkursie, w którym można 
było wygrać Podwórko Talentów NIVEA. 
Wysiłek i zaangażowanie zostało przypieczętowane sukcesem. Po podli-
czeniu głosów okazało się, że Mazury zdobyły największą liczbę głosów 
spośród wszystkich miejscowości, biorących udział w konkursie (były to 
miejscowości do 20 000 mieszkańców). 
W ten sposób dzisiaj w Mazurach, na placu zabaw, pojawiły się nowe 
urządzenia, wśród których wymienić można: piaskownice naukowe, rower, 
trampoliny czy tuby do prowadzenia rozmów. Podwórko Talentów Nivea 
powstało przy Szkole Podstawowej im. Gen. B. Kwiatkowskiego. Jego 
koszt to kwota wynosząca ok. 250 tys. zł. 

B. Żarkowska 

Wspólna modlitwa i złożenie kwiatów 
w 102. rocznicę Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w powiecie kolbuszowskim
W tym roku obchody 102. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w powiecie kolbuszowskim, ze względu na sytuację 

epidemiczną, miały zupełnie inny wymiar. Uroczystość została ograniczona do Mszy Św. oraz symbolicznego złożenia kwiatów.

W środę, 11 listopada, o godz. 10.30, w kolegia-
cie kolbuszowskiej została odprawiona Msza Św. 
w intencji Ojczyzny. Następnie na kolbuszow-
skim rynku przed pomnikiem poświęconym „Żoł-
nierzom i bohaterom walczącym i poległym za 
wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny” 

złożone zostały symboliczne wiązanki kwiatów. 
W wydarzeniu tym uczestniczyli: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Zastępca Burmi-
strza Kolbuszowej Marek Gil wraz z Redaktorem 

Naczelnym „Przeglądu Kolbuszowskiego” Ada-
mem Jaroszem oraz Przewodniczącym Między-
zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Janem 
Skowrońskim. 

Opr. B. Żarkowska 

W 102. rocznicę Odzyskania przez Polskę NiepodległościWspólne złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów na kolbuszowskim Rynku. 
Fot. UM

Finaliści  
z kolbuszowskiego 

liceum! 
Emilia Rząsa, Wiktor Wilk, Mazur Michał – to finaliści 

XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Fran-
ciszka Leji. 

Organizatorami konkursu są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne 
etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszo-
wie (organizator etapu powiatowego i finałowego konkursu). Konkurs 
odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego.
Jego celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych 
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, motywowanie uzdolnionych 
matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pa-
sjonatami oraz diagnozowanie ich umiejętności pod kątem odkrywania 
talentów matematycznych.
Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów! 
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Nieodpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu, jak również zapewnie-
nia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta Kolbuszowski tymczasowo 
zawiesza udzielanie osobiste świadczenie porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu kolbu-
szowskiego do odwołania.
W związku z powyższym możliwe jest korzystanie 
z usług nieodpłatnego poradnictwa telefonicznie 
oraz za pośrednictwem Internetu w wyznaczonych, 
zgodnie z harmonogramem, godzinach dyżurów 
i wskazanymi w nim numerami telefonów.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem środ-
ków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu 
czy e-maila, osoba potrzebująca pomocy przed 
jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty 
elektronicznej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej (wzór wniosku znajduje się na stronie 
www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „Bez-
płatne porady prawne”). Wnioski należy przesłać 
na adres: npp@kolbuszowski.pl.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
OBEJMUJE:

- poinformowanie o obowiązującym stanie praw-
nym oraz o przysługujących prawach i obowiąz-
kach, w tym w związku z toczącym się postępo-
waniem przygotowawczym, administracyjnym lub 
sądowo-administracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu praw-
nego;
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje rozpoznanie problemu i udzielenie porady 
dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby 
korzystającej z porady. Osoba ta informowana 
jest o przysługujących jej prawach oraz spoczy-
wających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, 
podczas porady może być sporządzony wspólnie 
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej 
sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
różnorodne dziedziny, w tym między innymi: kwe-
stie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach 
poradnictwa obywatelskiego może być również 
świadczona nieodpłatna mediacja. Z porad może 
skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne 
porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach 
nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony jest 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego „NIL”. 

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwo-

ściach skorzystania z polubownych metod rozwią-
zywania sporów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub 
wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowa-
dzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 
karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu 
wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 
mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w któ-
rych:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skie-
rowaniu sprawy do mediacji lub postępowania 
mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji 
stron występuje przemoc.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, specja-
listyczny dyżur mediacyjny prawnej prowadzony 
jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Po-
wiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
W powiecie kolbuszowskim funkcjonują następu-
jące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w któ-
rych nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne po-
radnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest 
zgodnie z poniższym harmonogramem.
Więcej informacji na temat zasad udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowa-
pomocprawna.ms.gov.pl.

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ

Lp. Dzień tygodnia godziny Numer telefonu / e-mail Adwokat/Radca prawny
1. poniedziałek 8 – 12 603 650 122 / twiercioch@gmail.com Adwokat
2. wtorek 8 – 12 510 836 193 / adwokatbogusz@gmail.com Adwokat
3. środa 13 – 17 782 448 188 / kancelaria@radcagawlik.pl Radca prawny
4. czwartek 15:30 –19:30 600 994 094 / karolina.szyszko@op.pl Radca prawny

5. co drugi piątek 
8 – 12
8 – 12

732 892 425 / biuro@radcamielec.pl
661 523 020 / marcin_bogusz@op.pl

Radca prawny
Adwokat

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Lp. Dzień tygodnia godziny Numer telefonu / e-mail Adwokat/Radca prawny
1. poniedziałek 12:00-16:00 603 650 122 / twiercioch@gmail.com Adwokat
2. wtorek 12:00-16:00 603 650 122 / twiercioch@gmail.com Adwokat
3. środa 12:00-16:00 604 446 995 / rybicka.ba@gmail.com Adwokat
4. czwartek 15:30-19:30 607 284 127 / dawidpoborca@gmail.com Radca prawny
5. piątek 12:00-16:00 604 446 995 / rybicka.ba@gmail.com Adwokat 

Opr. B. Żarkowska 
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Ważne informacje w sprawie bezpośredniej 
obsługi interesantów 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOLBUSZOWEJ 
Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.), informuję,  
że od dnia 05 listopada 2020 roku, Sta-
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz 
Jednostki Organizacyjne mające siedzibę  
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 
11 – go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa ogra-
nicza możliwość osobistego załatwiania spraw 
w budynku Urzędu. 

Zwracamy się prośbą, aby osoby, które zauwa-
żyły u siebie jakiekolwiek objawy infekcji, w po-
staci np. kataru, kaszlu czy podwyższonej tem-
peratury, powstrzymały się od bezpośredniej 
wizyty w Starostwie. Zalecamy i zachęcamy 
do załatwiania swoich spraw urzędowych 
bez osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając 
z kanałów komunikacji takich jak: 
e- mail: starostwo@kolbuszowski.pl, platfor-
ma e-PUAP, poczta tradycyjna.

1. Przed zamierzoną wizytą w Starostwie zaleca 
się kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem 
Starostwa lub Jednostką Organizacyjną mającą 
siedzibę w budynku Starostwa - celem ustalenia 
godziny przyjęcia.

2. Bezpośrednia obsługa interesantów Sta-
rostwa Powiatowego w Kolbuszowej, od-
bywać się będzie w trybie szczególnym,  
w systemie ograniczonej dostępności dla inte-
resantów:
1) w godzinach urzędowania:
poniedziałek: 8:00 –16:00;
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30.

2) wszyscy Interesanci są zobowiązani w trakcie 
pobytu w Urzędzie do:
a) stosowania się obowiązku zakrywania ust i nosa 
przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia 
twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika 
Urzędu,
b) używania rękawic ochronnych lub dezynfekcji 
rąk po wejściu do budynku Urzędu (w każdym 
holu/korytarzu dostępny jest dozownik z płynem 
do dezynfekcji rąk),
c) zachowania dystansu min. 1,5 metra od innych 
osób przed budynkiem i w jego wnętrzu,
d) stosowania się do zaleceń pracowników Starostwa.

3. W jednym czasie urzędnik będzie mógł obsłu-
giwać wyłącznie jednego interesanta (z zastrze-
żeniem konieczności udziału opiekuna dla osoby 
niepełnosprawnej lub niepełnoletniej albo pomocy 
tłumacza), zgodnie z kolejnością przyjścia lub 
umówioną telefonicznie godziną przyjęcia. 

4. Wejście do Wydziału Komunikacji i Trans-
portu odbywać się będzie:
1) od strony Dworca PKS/PKP dla osób zgłasza-
jących się w sprawach wydawania dowodów re-
jestracyjnych i praw jazdy,
2) tylnym wejściem od strony parkingu Starostwa 
dla osób zgłaszających się w sprawach rejestracji 
pojazdów.

5. Wejście do: 
1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stop-
niu Niepełnosprawności,
3) Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powia-
towego, 
4) Zarządu Dróg Powiatowych,
odbywać się będzie wejściem głównym do budyn-
ku Starostwa.

6. Wejście do:
1) Wydziału  Geodezj i ,  ce lem udos tęp -
niania/sprzedaży osobom fizycznym wy-
p i s u  z  r e j e s t r u  g r u n t ó w,  b u d y n k ó w  
i lokali map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych 
materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego  
i Kartograficznego oraz obsługa geodetów i rze-
czoznawców majątkowych,
2) Wydziału Ochrony Środowiska, 
3) Wydziału Architektury i Budownictwa, 
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
odbywać się będzie wyłącznie tylnym wejściem 
od strony parkingu Starostwa.

7. Wejście do Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej odbywać się będzie wyłącznie bocz-
nym wejściem od ul. 11-go Listopada (od strony 
bloków). 

Wszystkie druki dostępne są do pobrania na stro-
nie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego pod 
adresem: www.powiat.kolbuszowski.pl w zakładce 
DRUKI DO POBRANIA oraz w formie papiero-
wej przy wejściu głównym do budynku. Prosimy 
składać je w Biurze Podawczym Urzędu. 

M a j ą c  n a  u w a d z e  o b o w i ą z e k  z a c h o -
w a n i a  w i ę k s z e g o  r e ż i m u  s a n i t a r n e g o 
w związku z zagrożeniem zachorowania  
na koronawirusa, a także zachowanie cią-
g ł o ś c i  p r a c y  S t a r o s t w a  P o w i a t o w e -
go w Kolbuszowej,  serdecznie prosimy  
o rozważenie czy konieczne jest osobiste stawienie 
się w urzędzie, celem załatwienia spraw.
Numery telefonów do wszystkich komó-
rek organizacyjnych Starostwa znajdują się 
na stronie: www.powiat.kolbuszowski.pl  
w zakładce KONTAKT.

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE

 na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony 
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 
na okres 21 dni: wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kolbuszowskiego, przeznaczo-

nej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetar-
gowym Gminie Kolbuszowa, celem przebudowy 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Ww. wykaz został również zamieszczony na stro-
nie internetowej:
 Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl.
W zakładce - Ogłoszenia.

 Szczegółowe informacje dotyczące ww. 
wykazu nieruchomości  można uzyskać  
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 
Listopada 10, pok. 221A tel. 17 7445 731.

Kolbuszowa, dnia 28.10.2020 r. 
Starosta Kolbuszowski
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Akcja pomocy uczniów ZST 
z Kolbuszowej 

Od roku 2013 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Kolbuszowej prowadzona jest akcja pomocy dzieciom z Kamerunu pn. „Adopcja 
Serca”. Inicjatywa ta była realizowana również w bieżącym roku szkolnym. 

Uczniowie w ramach organizowanej akcji prowa-
dzili kwestę przy kościele, aby móc zaadoptować 
jak największą liczbę dzieci. Młodzież ze Szkol-
nego Koła Wolontariatu kwestowała od pierwszej 
do ostatniej mszy świętej. Hojność mieszkańców 
Kolbuszowej była duża, bowiem uczniom udało 
się zebrać 3 536,14 zł i 1 dolara.

- Niedzielna zbiórka do puszek to nie koniec naszej 
akcji, gdyż wzorem lat ubiegłych nadal będziemy 
prowadzić zbiórkę wśród uczniów, nauczycieli, 
rodziców i pracowników szkoły – zapowiadają 
uczniowie, jednocześnie dziękują księdzu Lucja-
nowi Szumierzowi, za umożliwienie przeprowa-
dzenia kwesty oraz księdzu Pawłowi Cibie, za 
pomoc i wsparcie. Opiekunkami Szkolnego Koła 
Wolontariatu są nauczycielki: Anna Piątek oraz 
Anna Leśniowska – Boroń.

Opr. B. Żarkowska 

Starosta 
Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
na okres do 3 lat. Wykaz nieruchomości został 
zamieszczony również na stronie internetowej 
Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbu-
szowski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (bip.po-
wiat.kolbuszowa.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę można uzy-
skać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 
ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. (17) 744 57 52.

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu – 
Lubię Polskę!

Jeżeli miarą pracy szkoły są sukcesy jej uczniów to właśnie Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odniósł go na skalę 
ogólnopolską. Pragniemy poinformować, że Sylwia Jemioło - uczennica klasy II zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie - Lubię Polskę! 

Sylwia wykonała plakat, wykorzystując niekon-
wencjonalne techniki plastyczne, m.in. metodę 
quilling’u polegającą na tworzeniu elementów 
z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt 
sprężyny, które następnie nakleja się na papier, 
tworząc różnorodne kompozycje. Proste mate-
riały: kolorowy papier i bibuła, odrobina kleju, 

wspaniały pomysł i nieskończona cierpliwość – oto 
przepis na sukces.
Plakat stworzony przez Sylwię Jemioło okazał się 
najlepszy spośród 1036 prac nadesłanych z całej 
Polski. Jury konkursu doceniło walory estetyczne 
i merytoryczne pracy, nagradzając laureatkę na-
grodą finansową w kwocie 4 000 zł Dodatkowo 
zwycięska praca będzie prezentowana w przyszło-

rocznym 16. Forum Zarządzania Internetem (IGF), 
które odbędzie się w Katowicach. IGF jest inicja-
tywą Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest 
to wydarzenie, podczas którego promowana będzie 
Polska, a tym samym młodzi kreatywni ludzie. 
Gratulujemy Sylwii i życzymy jej dalszych suk-
cesów.

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

Wyrazy otuchy i głębokiego współczucia
dla

Pani Elżbiety Mikołajczyk 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej 
z powodu śmierci

MAMY
składają

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

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. 
KS. JÓZEFA PÓŁCHŁOPKA 

Kapelana Szpitala Powiatowego
w Kolbuszowej

Rodzinie, Bliskim Zmarłego, Księżom 
oraz Współpracownikom 

składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia 

Starosta Kolbuszowski, 
Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady oraz 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego
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Październik w Zespole Szkół w Weryni
Październik to miesiąc, w którym corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. Z tej okazji uczniowie 

z technikum żywienia Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni uczestniczyli w jednym z wielu zaplanowanych 
działań kulinarnych, związanych z realizacją projektu Food Redefined. 

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie przy-
gotowali znakomite dania kuchni chorwackiej, 
francuskiej i portugalskiej, w oparciu o autorskie 
receptury nadesłane z krajów partnerskich. W tym 
roku, z uwagi na obecną sytuację związaną z pan-
demią, święto kucharzy było obchodzone mniej 
uroczyście niż w poprzednich latach, niemniej jed-
nak młodzież mogła podpatrzeć jak przygotować 
ośmiornicę, chlebek z batatów, chipsy warzywne, 
risotto z krewetkami czy też wołowinę po bur-
gundzku. Efekty realizacji przepisów przygoto-
wanych przez szkoły z Francji, Polski, Chorwacji 
i Portugalii będzie można obejrzeć na wideoblogu, 
w którym będą zamieszczone zdjęcia, przepisy 
i filmiki.

Opr. B. Żarkowska

PROMOCJA  
I KULTURA POWIATU

Z 17 7445 730 
E b.zarkowska@kolbuszowski.pl

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

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej wspólnie z Nadleśnictwem Kolbuszowa organizuje XV Powiatowy Konkurs Wiedzy 

o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Starosta Kolbu-
szowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Kulinarne szaleństwa 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podsta-
wowych klas 7-8 i ponadpodstawowych z powiatu 
kolbuszowskiego. Jego celem jest popularyzacja 
wiedzy środowiskowej, kształtowanie świado-
mości przyrodniczej, promocja zrównoważonej 
gospodarki leśnej oraz wypracowanie wrażliwości 
społecznej wśród młodzieży szkolnej. 

Zadaniem uczestników jest stworzenie prezenta-
cji w programie PowerPoint nt. „Zrównoważona 
ochrona przyrody na terenie powiatu kolbuszow-
skiego”. Prezentacja powinna zawierać maksy-
malnie 20 slajdów oraz mieć rozmiar do 5 MB. 
W ostatnim slajdzie proszę umieścić: imię i nazwi-

sko ucznia, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opie-
kuna pracy. Prezentacje konkursowe należy prze-
syłać do 27 listopada br. na adres: kinga.mazur@
krosno.lasy.gov.pl. Szczegóły w regulaminie. 
Zapraszamy do udziału! 

Barbara Żarkowska 

SOWY mądre GŁOWY ze Szkoły Podstawowej 
w Raniżowie poznają tajniki nauki

W bieżącym roku szkolnym koło naukowe SOWY mądre GŁOWY, które działa w ramach zajęć świetlicowych, przystąpiło do 
realizacji V edycji Ogólnopolskiego Programu Naukowego BYĆ JAK IGNACY. 

 Jego celem jest promowanie zdobywania wiedzy 
wśród uczniów szkół podstawowych poprzez do-
świadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich 
polskich naukowców i wynalazców. Organizato-
rem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza. Program został objęty patrona-
tem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. 
 Tegoroczna edycja wystartowała pod hasłem 
„Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzie-
ci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, 
jak energia, ekologia, transport oraz technologie 
przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech 
naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafe-
ra, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.
 Oprócz interesujących wiadomości, uczniowie 
(pod okiem opiekuna) tworzą eksperymenty i cie-
kawe doświadczenia.
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Komunikaty Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego do 

właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020roku poz. 
1333 z późn. zm.) obiekty takie należy poddać 
okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i instalacji na-
rażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)instalacji gazowych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole te powinny być przeprowadzane co 
najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada przez osoby posiadające wy-
magane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.
Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli 
jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiado-
mić właściwy organ nadzoru budowlanego o prze-
prowadzonej kontroli.
Wzór zawiadomienia można znaleźć w zakładce 
- Formularze.
Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca 
lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym 
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zo-

bowiązani w czasie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć 
stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szcze-
gólności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, po-
rażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem.
W takim przypadku przeprowadzający kontrolę 
ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii 
protokołu z kontroli do właściwego organu nad-
zoru budowlanego.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym 
i występowaniem niskich temperatur oraz ma-
jąc na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem 
węgla przypomina się właścicielom i zarządcom 
obiektów budowlanych, a szczególnie budynków 
jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku 
poddawania obiektów budowlanych kontrolom 
okresowym stanu technicznego zgodnie z wy-
mogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), 
a w szczególności o konieczności sprawdzania 
co najmniej raz w roku stanu technicznego prze-
wodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) i instalacji gazowych. 
Przypomina się również o obowiązku bezzwłocz-
nego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdro-

wia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska 
np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie 
prądem elektrycznym. 
Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu 
technicznego przewodów kominowych powin-
ny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spa-
linowych i wentylacyjnych, osoby posiadające 
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim 
bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności, natomiast w odnie-
sieniu do kominów przemysłowych, kominów wol-
no stojących oraz kominów i przewodów komino-
wych, w których ciąg kominowy jest wymuszony 
pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowied-
niej specjalności. 

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych 
mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe 
uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wyma-
gane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. 
Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli 
stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 
pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaści-
wie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub 
nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 
100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a 
ustawy Prawo budowlane). 
Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków 
prowadzą organy nadzoru budowlanego. 

 

 

Starosta Kolbuszowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Wykaz nieruchomości został zamieszczony 
również na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego (www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biu-
letynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości położonej w Zarębkach, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pok. 
213, tel. (17) 744 57 52.

Księżom 
z Parafii św. Brata Alberta  

oraz rodzinie zmarłego
ŚP. KS. JÓZEFA PÓŁCHŁOPKA

Kapelana Szpitala Powiatowego  
w Kolbuszowej

wyrazy współczucia 

składają
Kolbuszowska "Solidarność" 

 Przegląd Kolbuszowski
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TRZYDZIEŚCI LAT TEMU 
w Kolbuszowej i okolicy 

NIEDZIELA, 11 LISTOPADA 1990R. 

Tego dnia grupa działaczy Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” i Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Oddział Kolbuszowa, udała się na uroczystą 
mszę do kościoła parafialnego pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej z okazji 72. Rocznicy od-
zyskania niepodległości. Po nabożeństwie grupa ta 
udała się na istniejącą jeszcze wówczas w Kolbu-
szowej ulicę Lenina, gdzie dokonała spektakular-
nej zmiany nazwy na ulicę 11 Listopada. Wcześniej 
pani Urszula Bigder na kawałku twardego papieru 
napisała Ul. 11 Listopada i ja autor tych słów, jako 
najmłodszy uczestnik tej akcji, korzystając z drabi-
ny przyniesionej z placu budowy obecnego sklepu 
„Orzech” przybiłem nazwę tej ulicy do istniejące-
go jeszcze wówczas drewnianego budynku starej 
apteki (obecnie parking przed sklepem „Orzech”). 
A całe to spektakularne zajście uwiecznił na kame-
rze Stefan Orzech. Ten desperacki czyn niektórych 
działaczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
i Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK 
podyktowany był opieszałością w zmianie ulic 
przez demokratycznie wybraną radę miasta i gminy 
w Kolbuszowej. Na przełomie 1989/90r. działa-
cze wyżej wymienionych organizacji i stowarzy-
szeń wykonali olbrzymią pracę. Zebrali podpisy 
mieszkańców Kolbuszowej dotyczące zmiany 
nazw poszczególnych ulic i dostarczyli je nowo 
wybranej Radzie Miasta i Gminy w Kolbuszo-
wej. Od maja do listopada 1990r. Rada nie znala-
zła chwili, by pochylić się nad zmianą nazw ulic 

w Kolbuszowej. W tym czasie w innych ościen-
nych miastach i gminach z ulicznych tabliczek 
spadały demony komunizmu zastępowane innymi 
bohaterami. U nas w Kolbuszowej, w drugim roku 
transformacji ulica wodza rewolucji październiko-
wej funkcjonowała w najlepsze. Po tych zajściach 
na ulicy Lenina – 11 Listopada na najbliższej sesji 
rady, jej przewodniczący Jerzy Fitas zza biurka 
prezydialnego nazwał nas terrorystami i wichrzy-
cielami. Nie mniej jednak po tych wydarzeniach 
z 11 listopada 1990r. Rada Miasta i Gminy w Kol-
buszowej dokonała zmiany nazw tych ulic w Kol-
buszowej, których podpisy dostarczyli działacze 
tych organizacji, po ponownym ich zebraniu i do-
starczeniu do rady. (Niwa nr 8 listopad-grudzień 
1990r.) Takie ulice jak 22 Lipca, Gwardii Ludowej, 
Janka Krasickiego, Zawadzkiego trwały na do-
bre w Kolbuszowej przez następne ćwierćwiecze. 
A dlaczego tak się stało i te ulice przez tyle lat były 
nie do ruszenia, należy zapytać lewicowego boha-
tera moich artykułów z Przeglądu Kolbuszowskie-
go, na działalności którego można pisać doktoraty 
na temat „Transformacja a demony przeszłości”. 
Kres tych ulicznym przepychankom położyła usta-
wa o dekomunizacji przegłosowana PiS-owską 
większością w sejmie. Tak to w skrócie wygląda 
dekomunizacja w Kolbuszowej w okresie ostat-
niego trzydziestolecia. Do czasu ustawy sejmowej 
o dekomunizacji Rada Miejska w Kolbuszowej 
dokonywała nazwy ulic tylko nowo powstałych 

jak np.: ulica Popiełuszki i ronda Józefa Batorego. 
Natomiast rondo Stanisława Mazana było kontrą 
mostu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. A działo się 
to za czasów lewicowej koalicji w kolbuszowskiej 
radzie w latach 2010-2014r. na czele z lewico-
wym bohaterem moich artykułów w Przeglądzie 
Kolbuszowskim z minionej dekady.

NIEDZIELA, 18 LISTOPADA 1990R.
Poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 
budynku byłego UB w Kolbuszowej.

Uroczystość tę przygotował kolbuszowski oddział 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
na czele z prezesem Władysławem Ozimkiem. Na 
ścianie budynku obecnego Przedszkola Nr 2 od 
ulicy Obrońców Pokoju zawisła tablica pamięci 
następującej treści:
MIEJSCE TO UŚWIĘCONE
KRWIĄ POLAKÓW
WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ
TORTUROWANYCH PRZEZ
URZĄD BEZPIECZEŃSTWA
W LATACH 1944 – 1956
TABLICE FUNDOWALI WIĘŹNIOWIE
TYCH PIWNIC 1990. 

W noc poprzedzającą tę uroczystość jakaś 
„niewidzialna ręka” na ulicy przed budynkiem 
wybazgrała „Pomścimy, wrócimy, KPP walczy, 
a na murze budynku pod tablicą pojawił się napis 
„ Nie prawda, Prowokacja”. Patriotyczna uroczy-
stość – jak wówczas donosiła kolbuszowska Niwa 
(poprzedniczka Przeglądu Kolbuszowskiego) –
również uświadomiła obecnym Kolbuszowianom, 
że hydra komunistyczna w Kolbuszowej nie daje 
za wygraną…Niepokoi bierność kolbuszowskich 
służb porządkowych, które nie próbują opanować 
narastającego bazgrania po ulicach i murach mia-
sta tych postkomunistycznych napisów”. Obecnie 
w murach tego budynku słychać odgłosy dzieci. 
W latach 1944 – 1956 w murach mrocznego wów-
czas budynku słychać było odgłosy przesłuchań 
i wyrafinowanych tortur, stosowanych przez funk-
cjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego na tych obywatelach Kolbuszowej 
i okolic, którzy byli innego zdania, niż twórcy 
Polski Ludowej. Mroczne piwnice tego budynku 
zaliczyli na przełomie 1944 - 45r. żołnierze AK 
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i BCH, przed ich wywozem do rzeszowskiego 
zamku, a potem do stacji kolejowej Bakończyce 
pod Przemyślem. Załadowani w bydlęce wagony 
wiezieni byli na Wschód do Borowicz, Stalino-
gorska i innych miejsc w ZSRR do katorżniczej 
pracy, z której wielu już nie powróciło, jak hrabia 
Jerzy Maria Tyszkiewicz. W murach tego budynku 
przy Obrońców Pokoju urywa się ślad po aresz-
towanych we wrześniu 1944r. rodziny Lenartów 
z Weryni tj. ojca i dwóch synów, którzy do chwi-
li obecnej nie powrócili na ojcowiznę. Budynek 
obecnego Przedszkola przy ulicy Obrońców Po-
koju w Kolbuszowej to miejsce kaźni mieszkań-
ców Kolbuszowej i okolicy. Obecnie rzadko kiedy 
przed tą tablicą palą się tam znicze, chociaż rocznic 
z tymi męczennikami związanymi nie brakuje ( 1 
marca, 19 lutego), szczególnie w listopadzie, kiedy 
to w tym miesiącu w 1944r. kolbuszowscy ubecy 
wraz z NKWD masowo aresztowali żołnierzy AK 
i BCH w Kolbuszowej i okolicach.

NIEDZIELA, 25 LISTOPADA 1990R.
Pierwsze od 50 lat demokratyczne wybory 
prezydenckie.
Tymiński kontra Wałęsa.
O fotel prezydenta RP ubiegało się 6 kandy-
datów tj. Roman Bartoszcze, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek 
Moczulski, Stanisław Tymiński i Lech Wałęsa. 
W pierwszej turze Wałęsa uzyskał – 39.96%, 
a Tymiński – 23.10% i obaj weszli do drugiej 
tury. Natomiast w drugiej turze 9 grudnia 1990r. 
Wałęsa uzyskał 74,25%, Tymiński 25,75%. 
Trwała zażarta kampania pomiędzy tym dwoma 
kandydatami. Walka pomiędzy ówczesną ikoną 
„Solidarności”, a człowiekiem znikąd (z ama-
zońskiego buszu), który naobiecywał „gruszek 
na wierzbie”. W kampanię Lecha Wałęsy zaan-
gażowana była armia ludzi, a dzisiaj pan Wałęsa 
twierdzi, że to on zrobił sam wszystko. Był on 
wówczas postrzegany, jako mąż opaczności, ale 

i największy tego świata nie jest w stanie sam niczego 
zrobić bez masy oddanych sprawie ludzi. Dzisiaj stan 
samouwielbienia pana Wałęsy, kontrastuje z teczkami 
IPN-u. Wielu historyków porównuje Piłsudskiego do 
Wałęsy. Ojcowi niepodległości zarzuca się współpra-
cę z tajnymi Austro-Węgierskimi służbami jako tw. 
„Stefan 2”. Przecież Habsburgowie w tworzących 
się w ich granicach Legionach, widzieli swój interes, 
a ich inwigilacja była ceną, którą musieli zapłacić 
niektórzy twórcy legionowi. Ale w 1917r. przeszedł 
czas na tzw. kryzys przysięgowy w Legionach, kiedy 
to odmówili złożenia przysięgi na wierność obu nie-
mieckojęzycznym cesarzom. Legioniści „buntownicy” 
zostali internowani, a sam Piłsudski do 10 listopada 
1918r. był niemieckim więźniem. A po 1926r. mar-
szałek prawie wszystkim współojcom niepodległości 
zgotował proces brzeski, wielu z nich ratowało się 
ucieczką za granicę, jak Witos, gen. Zagórski za-
ginął bez śladu, a doczesne szczątki gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego zniknęły z trumny. Tak u Wałęsy 
i Piłsudskiego mocno zarysowany jest stan samo-
uwielbienia i współpraca z tajnymi służbami.(Bolek 
i Stefan 2) Dzisiaj pan Wałęsa obraża działaczy ruchu, 
na czele którego wówczas stał. Wielu z nich oddało 
swoje młode lata temu ruchowi, a dzisiaj czują się 
oszukani. Dla wielu z nich Wałęsa to fałszywa iko-
na. W przypadku tych dwóch polskich mężów stanu 
sprawa jest bardzo skomplikowana. Wałęsa zaprzecza, 
że nie był tajnym współpracownikiem PRL-owskich 
służb, jednak teczki IPN –u mówią co innego. Należy 
jednak pamiętać, że informacje te pochodzą tylko 
z jednego źródła, a oficer prowadzący sprawę na po-
trzeby operacyjne mógł stworzyć „legendę” każdemu. 
Kłopot w tym, że nie mamy innego alternatywnego 
źródła informacji. To tak jak była dawniej tylko jedna 
telewizja i nie było skali porównawczej, jak dzisiaj. 
Nie przekreślam pana Wałęsy, ale jest on dla mnie 
postacią tragiczną. 

Naoczny świadek i uczestnik tych wydarzeń
Stanisław Gorzelany 

Dzisiaj budynek przedszkola. W tamtych latach - siedziba PUBP. Fotografia sprzed 1990 r.

Panu  
Marianowi Krzaklewskiemu

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

siostry Grażyny
Składa

Kolbuszowska "Solidarność"
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36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21

39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu

Wykonujemy meble TarasoWe
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CENTRUM HANDLOWE

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOL BU SZO WA

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

www.sklepy.orzech.com.pl

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 PROMEDI-
CA , Kompleksowe usługi z zakresu medy-
cyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilita-
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat-
ne – Umowa z NFZ

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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 - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY
q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:

 q wymiana opon do samochodów cięża ro wych, TIR, maszyn i ciągni ków rol ni czych oraz 
sa mo cho dów osobowych q profesjonalne urządze nia i ma te riały.

Wymiana i sprzedaż olejów sil ni ko wych, prze kła dnio wych, hy drau licz nych.
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzy nio wy mi i sa mo wy ła do waw czy mi
Stacja paliw prowadzi sprzedaż

 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
 q Oleju napędowego i etylina U 95 - do sta wy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe 

q płyny nie za ma rza ją ce do ukła dów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.  
 q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, pia sek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kost ka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upu sty, nie spo dzian ki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79

r PIZZA r DANIA OBIADOWE  
r ŚNIADANIA r DESERY r ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING  
ORAZ 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:

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

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

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

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

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

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

laseroterapia, HIFU

GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

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

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

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

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

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

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

KOL BU SZOW SKI

przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENYPROMOCYJNE CENY

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

1

N

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

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

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

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

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

CEMENT
OŻARÓW
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WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

WYPRZEDAŻ

 ROWERÓW 

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

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

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

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

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

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

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

DRUKARNIADRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki


