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Kolbuszowa w swej kilkusetletniej  historii miała trzy rzeczy, których mogły jej pozaz-
drościć inne miasta – piękny drewniany pałac, meble intarsjowane i herb z orłem polskim. 
Co zostało po nich tutaj do dziś?

Orzeł w herbie Kolbuszowej (cz. 1) 
Jubileusz 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę jest znakomitą okazją do przypomnienia 

wydarzeń, ludzi a także symboli, które w trudnym okresie rozbiorów, czyli niewoli narodowej, odegrały wybitną rolę 
w kształtowaniu patriotyzmu. Przypominały o tożsamości Polaków. O istniejącym kiedyś wielkim Państwie Polskim. 
Podtrzymywały pamięć o polskich rycerzach, żołnierzach, powstańcach, walczących o wolną Polskę. Również o po-
niesionych przez nich ofiarach. Rozbudzały pragnienie posiadania wolnej, niepodległej Ojczyzny.

Do takich właśnie symboli należał kiedyś 
herb miasta Kolbuszowej, którego jakże ważnym 
elementem był polski orzeł biały, wzoru wojskowe-
go. Dziś już nie znany. Na przestrzeni lat był znie-
kształcany, deprecjonowany, aż wreszcie celowo 
usunięty z herbu i skazany na zapomnienie. Wiele 
na to wskazuje, że jego rodowodu należy szukać 
na sztandarach oraz czako (wysokich czapkach) 
żołnierzy Powstania Listopadowego. A najpewniej 
na czako kolbuszowskiej Gwardii Narodowej z 
1848 r. Zanim przejdziemy do omawiania jego hi-
storii, biorącej swój początek w 1867 r., sięgnijmy 
nieco wstecz. Spróbujmy odgadnąć, jak doszło do 
przyjęcia przez miasto herbu z orłem polskim i 
dlaczego władze zaborcze, austriackie, pozwoliły 
na taką manifestację polskości. 

Herby rycerskie założycieli
Początki Kolbuszowej, jako wioski, nie są 

znane. Dotychczas nie odnaleziono aktu lokacyj-
nego. Opierając się na dociekaniach wybitnego 
historyka Macieja Skowrońskiego można przyjąć, 
że została założona, podobnie jak Werynia, w dru-
giej połowie XV w. na wschodnich obrzeżach dóbr 
klucza rzemieńskiego, którego właścicielem był 
Jan Feliks Tarnowski (zm. ok. 1485 r.). Wielki pan. 

Rycerz herbu Leliwa, przedstawia-
jącego w polu błękitnym półksiężyc 
złoty rogami do góry, nad nim sześcio-
promienną gwiazdę złotą. W klejno-
cie nad hełmem w koronie, na pawim 
ogonie, takiż półksiężyc i gwiazdę. 
Zasadzenie wioski oraz urząd sołtysa 
Tarnowski powierzył Mikołajowi Kol-
buskiemu. Od jego nazwiska wzięła 
nazwę nowo założona wieś. Pierwsza 
wzmianka źródłowa, gdzie wymie-
niona jest „Kolbuszowa” pochodzi 
z 1508 r.

Przez około 500 lat swego ist-
nienia zawsze stanowiła własność mu z koroną rangową i klejnotem, oraz labrów. 

Umieszczano je na elewacjach swych zamków, 
pałaców, dworów, w salonach, kościołach, na 
portretach, epitafiach, zbrojach, pieczęciach, etc. 
Użyczano je też niektórym miastom (m.in. Tarnów, 
Tarnobrzeg), w całości, lub wybrane elementy, by 
mogły je używać jako herby własne. Jednak miasto 
Kolbuszowa, zakładane przez Józefa Karola Lubo-
mirskiego w latach 1690 – 1700, nie przyjęło herbu 
swego założyciela. Nie wiadomo dlaczego. Aż do 
1867 r. nie posiadało żadnego herbu. Samorząd 
miejski posługiwał się tylko pieczęcią urzędową 
z chrystogramem IHS, ubogaconym krzyżem ła-
cińskim osadzonym na poprzeczce litery H, oraz 
trzema gwoździami Męki Pańskiej, na opak, pod tą 
literą. Dotychczas udało się odnaleźć kilkanaście 
odcisków (opłatkowych, lakowych, sadzowych 
i tuszowych), czterech wzorów takich pieczęci, 
różniących się wielkością, kształtami chrystogra-
mu i witek laurowych, oraz napisem otokowym. 
Dokumenty na których się znajdują pochodzą z lat 
1781 – 1903. Oryginały znajdują się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum 
Państwowym w Rzeszowie, kancelarii parafialnej 
w Kolbuszowej i Centralnym Państwowym Archi-
wum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

Wspomniany rok 1867 przyniósł przełom 
w dotychczasowym życiu samorządowym Ga-
licji. Rozpoczęły bowiem funkcjonowanie dwa 
nowoczesne, jak na ówczesne czasy, samorządy – 
gminny i powiatowy. Kolbuszowa awansowała na 
stolicę dość dużego powiatu, liczącego 3 miastecz-

Fot. 1. Herb rycerski Leliwa, którym posługiwali 
się Tarnowscy, założyciele i pierwsi właściciele Kol-
buszowej. (B. Paprocki, Herby rycerstwa…, 1584) 

Fot. 2. Pieczęć dominikalna z herbem Szreniawa 
książąt Lubomirskich, właścicieli Kolbuszowej. 
Posługiwano się nią jeszcze w 1800 r. (CPAHU 
we Lwowie)

Fot. 3. Herb Leliwa, używany przez hr. Tyszkiewiczów w latach 
30 - tych XIX w., na okładce Kategornika Klucza Kolbuszowa. 
(AHBP w Mazurach) 

prywatną, czyli szlachecką. Nigdy królewską. Jej 
właścicielami byli zamożni panowie, magnaci, 
także książęta, podkreślający swoje rycerskie 
rodowody. Często określali siebie „rycerzami”. 
Portretowali się w częściach zbroi. Utrzymywali 
rycerzy i dowodzili nimi w czasie wojen. Szczy-
cili się swymi rycerskimi herbami – Tarnowscy 
Leliwą, Mieleccy Gryfem, Lubomirscy Szreniawą 
(bez Krzyża), Sanguszkowie Pogonią Litewską, 
Tyszkiewiczowie Leliwą z koroną hrabiowską. 
Wszystkie te herby, w wersji średniej, składały 
się z trzech części, to jest – tarczy z godłem, heł-
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Fot. 4. Herb z orłem białym używanym przez Księ-
stwo Lotaryngii, na ilustracji autorstwa Ströhla. 
(H. G. Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische…, 
1890) 

Fot. 5. Herb Galicji i Lodomerii ustanowiony przez 
Józefa II w 1782 r. W polu trzecim orzeł biały, bez 
korony. (Wikipedia, 2018)

Fot. 6. Herb Galicji i Lodomerii na pieczęci Wy-
działu Rady Pow. w Kolbuszowej z 1875 r. (CPAHU 
we Lwowie)   

ka, 64 gmin (jednowioskowych) i 57 obszarów 
dworskich. Samorząd miejski, zwłaszcza Magi-
strat, reprezentujący teraz dwie zupełnie odrębne 
gminy – katolicką i żydowską, potrzebował nowej 
pieczęci. Żydzi nie chcieli bowiem identyfikować 
się z pieczęcią przedstawiającą monogram Jezusa 
Chrystusa i gwoździe Męki Pańskiej, zadanej przez 
ich praprzodków. Miasto, zapewne z powodów 
prestiżowych, ale też i konkurencyjnych, by nie 
być gorszym od sąsiednich, potrzebowało własne-
go herbu. W tymże roku przyjęło więc herb, oraz 
pieczęć urzędową z herbem. Oczywiście w wersji 
uproszczonej, by mógł być czytelny pomniejszony 
do kilkunastu milimetrów. W podobnej postaci 
umieszczono go też na pieczęci Szkoły Ludowej, 
prowadzonej przez Magistrat. 

Był to herb przepiękny. Nawiązywał do 
tradycji rycerskich Kolbuszowej, opowiadał 
o historii miasta i tożsamości mieszkańców. 
Opracowany został w wersji średniej, czyli trzy 
częściowej, profesjonalnie, przez wybitnego he-
raldyka. Przedstawiał tarczę barokową, tzw. 
polską a na jej szczycie stojącego orła białego, 
polskiego, wzoru wojskowego, bez korony. Zza 
jego nóg wyłaniały się labry, obejmujące tarczę 
do połowy jej wysokości. Na tarczy dzielonej w 
pas rękami z uściśniętymi dłońmi, w polu gór-
nym czerwonym znajdował się krzyż kawalerski 
srebrny, zaś poniżej w polu błękitnym gwiazda 
sześciopromienna złota. Źródła potwierdzające 
taki a nie inny wygląd pierwszego herbu, kształty 
poszczególnych elementów, ich barwy, genezę i 
symbolikę, zostaną omówione w części drugiej 
artykułu.

Mimo długoletnich poszukiwań dotychczas 
nie natrafiono na informacje źródłowe dotyczące 
wykonania projektu herbu, pieczęci z herbem, 
jak też sposobu i dokładnej daty przyjęcia ich 
przez miasto. Nie odnaleziono też oryginalnego 
wizerunku bądź opisu zaprojektowanego herbu. 

Nie znamy jego autora. Akta miasta Kolbuszowej 
z lat 1867 – 1897 uległy zniszczeniu, spaleniu 
podczas któregoś z wielkich pożarów drewnianej 
zabudowy rynku. Stąd też znalezienie jakichkol-
wiek materiałów z tego okresu, dotyczących herbu, 
graniczy z cudem. W wyniku przeprowadzonych 
przeze mnie długoletnich, żmudnych, czasochłon-
nych i jakże kosztownych badań sfragistycznych 
oraz heraldycznych, zwłaszcza kwerend archi-
walnych, muzealnych i bibliotecznych, udało się 
odnaleźć kilkadziesiąt odcisków pieczęci z herbem 
miasta - gminnych oraz szkolnych, tuszowych i 
dwie lakowe. Także trzy wizerunki herbu, w tym 
dwa barwne, oraz kilka lakonicznych wzmianek 
odnoszących się do jego wyglądu. Udało mi się 
więc wyszukać i pozyskać nie małą ilość cennych 
materiałów źródłowych. Sądząc po dotychczaso-
wych publikacjach odnoszę wrażenie, że wielokroć 
więcej niż wszystkim dotychczasowym badaczom 
herbu, razem wziętym. Najcenniejsze źródła po-
chodzą z lat 1867 – 1918. Niektóre z nich zostaną 
opublikowane, w kolorze, w dalszych częściach 
artykułu. W dogodnym czasie zapewne też w pla-
nowanej publikacji popularno – naukowej. 

austriacy tolerowali orła
Wiele osób, nie bardzo zorientowanych w 

sytuacji społeczno – politycznej Galicji drugiej 
połowy XIX w. często zadaje pytanie – jak to było 
możliwe by władze zaborcze, mówiąc dosadniej 
okupacyjne, pozwalały na umieszczenie i używa-
nie orła polskiego w herbie miasta Kolbuszowej? 
Spróbujmy więc na to odpowiedzieć. Tak. Było to 
możliwe. Dowodzą tego konkretne fakty.

Spośród trzech wrogich państw, które w 1772 
r. porozumiały się, najechały, zagarnęły, zlikwido-
wały Państwo Polskie i okupowały jego obszar, 
Austria okazała się najbardziej przyjazna. Także 
tolerancyjna wobec polskich symboli narodowych. 
Ale rzecz jasna, do pewnych granic. Dowodem 

tego może być tolerowanie, właściwie bez żad-
nego nadzoru, wielkiej ilości polskich żołnierzy 
wraz z ich symbolami patriotycznymi, w okolicy 
Kolbuszowej, przybyłych po upadku Powstania 
Listopadowego. Również polskiej obywatelskiej 
Gwardii Narodowej, noszącej polskie orły, powsta-
łej na fali Wiosny Ludów 1848 r. Tolerancja władz 
austriackich wobec polskich symboli uwidoczniła 
się tym bardziej po nadaniu Galicji autonomii.

Drugim istotnym czynnikiem był sentyment 
Austriaków do orłów. Także do tych heraldycz-
nych. Orzeł, wprawdzie czarny i dwugłowy, od 
wieków stanowił godło ich państwa. W herbie 
Najjaśniejszego Pana, cesarza Franciszka Józefa 
I znajdowały się m.in. trzy orły białe, bez koron, 
na czerwonym tle, symbolizujące Księstwo Lota-
ryngii. Również inne prowincje włączone w skład 
imperium używały orłów białych. Przykładem 
tego, oprócz wspomnianego Księstwa Lotaryngii, 
może być również Księstwo Modeny.

Trzecim czynnikiem, najistotniejszym z 
polskiego punktu widzenia, było nadanie przez 
cesarza Józefa II w 1782 r. a zatem oficjalne przy-
zwolenie na używanie, herbu Galicji i Lodomerii 
w wersji z czteropolową tarczą, na której w polu 
trzecim umieszczony był orzeł biały, bez korony. 
Oficjalnie, reprezentował on Księstwo Oświęcim-
skie. Nieoficjalnie, również Państwo Polskie. Tak 
to wtedy odbierano. W sąsiednim polu, czwartym, 
umieszczony był podobnego kształtu orzeł czarny, 
reprezentujący Księstwo Zatorskie. Tenże herb 
stanowił „furtkę” prawną do używania różnych 
wizerunków orłów białych w całej Galicji. W tym 
również w Kolbuszowej. Tu warto zwrócić uwagę 
na fakt, że władze powiatu kolbuszowskiego, czyli 
Wydziału Rady Powiatowej Kolbuszowskiej, uży-
wały w latach 1867 – 1918 wspomnianego herbu 
czteropolowego Galicji z orłem białym, na swych 
pieczęciach i zaklejkach.

Wyżej wymienione czynniki powodowały, 
że Kolbuszowianie mogli używać w latach 1867 
– 1918 herbu z orłem polskim na szyldzie Magi-
stratu, pieczęciach urzędowych miasta i szkoły, 
sztandarach, tablicach, dyplomach, oraz innych 
przedmiotach.  (cdn.)

 Benedykt Popek
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Święto Trzech Króli jest dopełnie-
niem symbolu pokłonienia się Maleńkiej 
Dziecinie  ludzi z różnych narodowości, 
z różnych warstw społecznych – ponad 
wszelkimi podziałami. 

Radość ze złożenia hołdu nowo narodzone-
mu Królowi dotyczyła wszystkich serc i dusz. We 
wspólnym celu zjednoczyli się wszyscy ludzie 
bez względu na wyznanie, sytuację i miejsce za-
mieszkania.

 Już od kilku lat w Święto Trzech Króli spoty-
kają się członkowie Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej, by dzieląc 
się opłatkiem zjednoczyć swoje serca i myśli. By 
cieszyć się szczerze wspólnym przebywaniem.

W czasie tegorocznej uroczystości uczestnicy 
spotkania odebrali Życzenia Noworoczne od obec-
nych na spotkaniu gości:  V-ce Starosty Wojciecha 
Cebuli, V-ce Burmistrza Marka Gila, ks. Dzieka-
na Lucjana Szumierza  - Proboszcza Parafii p.w. 
Wszystkich Świętych, p. Dyrektor Poradni Pedago-
gicznej Elżbiety Mikołajczyk, przekazano również 
życzenia od p. Posła Zbigniewa Chmielowca.

 Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Oso-

CIESZYĆ SIĘ SZCZERZE WSPÓLNYM PRZEBYWANIEM 

W 100 – lecie odzyskania niepodległości
Rozpoczęty 2018 rok, to rok wy-

jątkowy. Rok jubileuszu 100 – lecia od-
zyskania przez naszą Ojczyznę Polskę, 
niepodległości. W całym kraju planowa-
ne są uroczystości, jak też najróżniejsze 
przedsięwzięcia, niekiedy bardzo piękne, 
oryginalne, upamiętniające ten jubileusz. 

Włączają się w nie władze państwowe, na 
czele z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem 
Mateuszem Morawieckim, posłowie, senatorowie, 
władze kościelne, samorządowe, instytucje kultury, 
organizacje społeczne, środowiska niepodległo-
ściowe, redakcje niektórych gazet. Także wielu 
działaczy społecznych, współczesnych patriotów, 
ceniących wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny.

W związku z tym również redakcja „Przeglą-
du Kolbuszowskiego” pragnie włączyć się w ob-

chody tego doniosłego jubileuszu. Od niniejszego, 
styczniowego numeru naszej gazety rozpoczynamy 
cykl interesujących artykułów historycznych na 
temat obecności orła polskiego w herbie miasta 
Kolbuszowa. Temat ten wydaje nam się niezwykle 
ważny i ciekawy. Autorem jest nasz redakcyjny 
kolega Benek Popek – artysta plastyk, rzeźbiarz, 
były samorządowiec, znany pasjonat, badacz i 
propagator historii regionalnej. Autor setek arty-
kułów w różnych gazetach lokalnych, który od 
kilkunastu lat odkrywa również tajemnice herbu 
naszego miasta. A jest tu dużo niejasności. Stara 
się to robić w sposób profesjonalny. Prowadzi bez-
interesownie czasochłonne kwerendy archiwalne w 
kraju (Rzeszów, Kraków, Warszawa, Kolbuszowa) 
i za granicą (Lwów, Wiedeń). Na własny koszt. W 
przeciwieństwie do niektórych lokalnych history-

ków, on swoją wiedzę opiera na źródłach. Nie na 
mitach. Udało mu się dotrzeć do interesujących 
materiałów archiwalnych dotychczas nieznanych, 
które częściowo zostaną po raz pierwszy opu-
blikowane w naszej gazecie, w kilku częściach. 
Zachęcamy do czytania. Polecamy zbieranie i prze-
chowywanie ich, ze względu na wartość źródłową.

Autor zgodził się też udzielać odpowiedzi 
na listy do redakcji – pytania, uwagi, komenta-
rze, w sprawach poruszanych w poszczególnych 
częściach artykułu. Pod warunkiem, że będą to 
listy podpisane. Istnieje możliwość zastrzeżenia 
nazwiska tylko do wiadomości redakcji. Zachę-
camy do dyskusji…

Redakcja

bom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej składają 
podziękowania p. Burmistrzowi Miasta za dotację 
Urzędu na rehabilitację na basenie kąpielowym w 
Kolbuszowej, panu Stanisławowi Serafinowi za 
wspaniałą gościnę w Domu Weselnym „Sara” oraz 

Zespołowi Kolędniczemu „Górniacy” za uświet-
nienie wieczoru miłym, wesołym występem.

  Maria Cacaj 
Członek Zarządu Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro-
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”, 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „Galicji”.

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

pt.: „Świerszcze wybielone na kość” 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego.

Teksty czytają:
Jolanta Dragan                  Katarzyna Dypa
Agata Front              Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan           Karol Wesołowski

 godz. 19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
WStęP Wolny

Muzeum Kultury Ludowej organi-
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej-
ną edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura” i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych! Konkurs odbywa się pod patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod-
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek.

W konkursie mogą wziąć udział indywidu-
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy-
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportażu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię 
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie-
li okazję poznać 
dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne 
regionu, 

a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

781 075 513, 604 541 286,  
17/ 22 73 658, 17/ 22 71 456
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w 
moim wieczorze autorskim, który odbył się 12 
października, dziękuję Uli Kaczmarczyk za pro-
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej 
za świetną organizację. Równocześnie gorąco 
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej 
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”, 
która odbędzie się 26 października o godz. 19:00 
w „Galicji”.

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

pt.: „Świerszcze wybielone na kość” 
w reżyserii Grzegorza Wójcickiego.

Teksty czytają:
Jolanta Dragan                  Katarzyna Dypa
Agata Front              Urszula Kaczmarczyk
Wojciech Dragan           Karol Wesołowski

 godz. 19:00 „Galicja” Kolbuszowa, Ul. Mickiewicza 15
WStęP Wolny

Muzeum Kultury Ludowej organi-
zuje w roku szkolnym 2017/2018 kolej-
ną edycję konkursu „Kultura wsi. Moja 
kultura” i zaprasza do udziału wszystkich 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych! Konkurs odbywa się pod patro-
natem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego.

Organizatorzy znów chcą dowiedzieć się, 
co dla młodych mieszkańców województwa pod-
karpackiego jest ważne w kulturze wsi i małych 
miasteczek.

W konkursie mogą wziąć udział indywidu-
alni uczniowie lub zespoły składające się maksy-
malnie z trzech osób z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, reportażu radiowego, 
eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalnego. W 

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy tematy: 
„Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś 
nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac za-

angażowało  s ię 
kilkadziesiąt osób. 
Uczniowie mie-
li okazję poznać 
dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne 
regionu, 

a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
brane i przygotowane przez badaczy z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

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

Trwa druga edycja konkursu „Kul-
tura wsi. Moja kultura”. Uczniowie gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 
końca kwietnia mają czas na opowiedze-
nie o ważnych dla siebie ludziach i miej-
scach. 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
chce poznać wsie i małe miasteczka widziane 
oczyma młodych mieszkańców województwa 
podkarpackiego. W konkursie mogą wziąć udział 
indywidualni uczniowie lub zespoły składające się 
maksymalnie z trzech osób z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem jest przygoto-
wanie prezentacji multimedialnej, reportażu radio-
wego, eseju, cyklu zdjęć lub filmu dokumentalne-
go. W tej edycji uczestnicy mają do wyboru trzy 

kultura wsi. Moja kultura  
– czasu jest coraz mniej

tematy: „Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka 
ta wieś nie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich au-
torzy otrzymają nagrody rzeczowe. Razem ze swo-
imi klasami wezmą również udział w wycieczce 
do skansenu. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w Kolbuszowej, 
podczas Prezentacji Twórczości Ludowej Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, jednej z największych 
imprez folklorystycznych w województwie pod-
karpackim. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z 
dobrym odzewem – w przygotowanie prac zaan-
gażowało się kilkadziesiąt osób. Uczniowie mieli 
okazję poznać dziedzictwo kulturowe i historyczne 
regionu, a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały 

zebrane i przygotowane przez badaczy z gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 
2018 roku. Regulamin i szczegóły dotyczące kon-
kursu dostępne są na stronie internetowej www.
muzeumkolbuszowa.pl

Patronat honorowy objęli: Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. Patronat medialny sprawują: Te-
lewizja Polska Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. 

szczegóły na:  www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt:  Izabela Wodzińska 
tel. 17  227 12 96
e-mail: historia@muzeumkolbuszowa.pl

24 lutego i 3 marca 2018 r., czyli u 
progu tętniącej życiem wiosny, Muzeum 
zaprasza na warsztaty szycia i haftowania 
koszul. W trakcie warsztatów powstaną 
koszule męskie lub damskie (w zależności 
od tego, co wybierze uczestnik) 
na wzór tych, jakie na terenach 
dawnej Puszczy Sandomierskiej 
nosili jej mieszkańcy – jasne, bie-
lone na słońcu, wyszywane lnia-
ne koszule.

Lekcje tego cennego zajęcia po-
prowadzi Elżbieta Dunin-Wąsowicz 
– absolwentka archeologii na Wydzia-
le Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego i rekonstruktor historyczny. 
Jest ona autorką licznych rekonstrukcji 
ubiorów, które nosili dawni mieszkańcy 
ziem polskich z różnych warstw społecz-
nych od XVI do XX w. Pani Elżbieta 
wykonywała je na potrzeby muzealnych 
programów edukacyjnych i imprez hi-
storycznych, w których bierze czynny 
udział. Współpracuje z takimi instytu-
cjami jak Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, Zamek Królewski w War-
szawie, Muzeum-Zamek w Łańcucie czy 
Muzeum Warszawy, Muzeum – Miejsce 
Pamięci Palmiry oraz Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej. Przygotowuje 
także stroje sceniczne, m.in. do tańców 
dawnych, orientalnych oraz flamenco. 

warsztaty szycia  
i haftowania koszul

Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące rekon-
strukcji i historii ubiorów.

Dla zainteresowanych odbędą się dwa spo-
tkania w sali warsztatowej (szkoła z Trzebosi):

•    24 lutego, sobota, 10.00 – 16.30 (szycie 
koszul męskich i damskich, przerwa od 13.00 do 
13.30), koszt: 100 zł – w cenie wszystkie potrzebne 

do pracy materiały i poczęstunek
•    3 marca, sobota, 10.00 – 16.30 

(dokończenie szycia koszul i haftowanie 
serc, przerwa od 13.00 do 13.30), koszt: 
60 zł – w cenie wszystkie potrzebne do 
pracy materiały i poczęstunek

Ze względu na to, że przed warsz-
tatami należy zakupić wszelkie niezbęd-
ne materiały, obowiązuje przedpłata wy-
sokości 100 zł. Istnieje możliwość rezy-
gnacji z warsztatów do 5 lutego. Potem 
przedpłata nie będzie zwracana.

Zgłoszenia: do 5 lutego 2018 r., 
e-mail: sekretariat@muzeumkolbuszo-
wa.pl, tel. 17 227 12 96. Przedpłaty: Bank 
PKO SA (42 1240 2627 1111 0000 3253 
6124) z dopiskiem „warsztaty szycia”.

 

szczegóły na:  
www.muzeumkolbuszowa.pl

kontakt:  Karolina Migurska 
tel. 17  227 12 96, wew. 36
e-mail: 
etnografia@muzeumkolbuszowa.pl
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Z życia Przedszkola Niepublicznego  
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej

uroczysta wiGilia w PrzeDszkolu
W ostatni dzień przed Świętami Bożego Narodzenia w przedszkolu 

odbyła się uroczysta wigilia. Dzieci już od rana niecierpliwie wyczekiwały 
momentu, kiedy zasiądą do odświętnie przygotowanego stołu. Przedszkolaki 
w skupieniu, ale i z pewną nieśmiałością najpierw wysłuchały fragmentu 
Pisma Św. o Narodzeniu Pańskim, następnie uczestniczyły we wspólnej 
modlitwie, aż wreszcie  nadszedł czas składania sobie życzeń i dzielenia się 
opłatkiem. Był wspólny, odświętny posiłek i śpiew kolęd oraz pastorałek.  
W nieznany i niespodziewany dla nikogo sposób pod przedszkolną choinką 
znalazły się podarunki. Jaki ten Mikołaj dobry, że o wszystkich pamięta. 

W przedszkolu corocznie organizowana jest uroczysta Wigilia, która jest już 
tradycją. 

kÓłko PlastyczNe
Dodatkowe zajęcia plastyczne przeznaczone dla zainteresowanych 

dzieci w wieku 5 i 6 lat. Zajęcia organizowane są w oparciu o założenia 
programu własnego pt. „Twórcze dłonie”. 

Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emo-
cje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Za pośrednictwem twórczej 
ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi 
doświadczenia zarówno poznawcze jak i twórcze. Wychowanie plastyczne 
pełni także funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form 
aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie różnych umiejętności 
dziecka – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne 
siły, we własne możliwości twórcze. Realizacja programu przyczynia się do 

ogólnego rozwoju dziecka, umożliwia mu aktywne poznawanie świata zgod-
nie z jego potrzebami, zainteresowaniami, zdolnościami i dążeniami poprzez 
zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, 
indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej oraz różno-
rodność technik plastycznych.

W zajęciach biorą udział zainteresowane dzieci (nie tylko uzdolnione 
plastycznie). Dzieci robiły m.in. lampiony, ozdabiały świeczki techniką de-
coupage, malowały gwaszem, wykonywały jesienne stroiki, wydrapywanki, 
oryginalne ozdoby świąteczne, wykorzystywały do prac materiał przyrodni-
czy. Dzieci czekają na te spotkania z wielką niecierpliwością, chętnie w nich 
uczestniczą, a i ze strony rodziców i gości przedszkola efekty prac dzieci 
spotykają się z uznaniem.

W ochronce organizowane są dodatkowe zajęcia plastyczne przeznaczone dla 
zainteresowanych dzieci w wieku 5 i 6 lat w ramach programu pn. „Twórcze 
dłonie”.

MiŚ GoscieM w DoMacH PrzeDszkolakÓw
Nie od dziś wiadomo, że miś to jedna z ulubionych zabawek dzieci.  

Wiadomo również, że dla prawidłowego rozwoju dzieci bardzo ważne jest 
czytanie dzieciom, o czym przekonują twórcy i propagatorzy akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. Przedszkole od wielu lat organizuje lub uczestni-
czy w wielu akcjach mających zachęcić zarówno dzieci, jak i dorosłych do 
czytania swoim pociechom. W tym roku ochronka bierze udział w projekcie 
łączącym dwa elementy: „czytanie” i „miś”. Jest prowadzona ogólnopolska 
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akcja „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w wersji ogólnopolskiej 
autorstwa p. A. Konefał oraz w zmodyfikowanej wersji przedszkolnej, w 
których uczestniczy przedszkole.

Polega ona na tym, że uszyty przez rodzica miś o imieniu „Bieluszek” 
(nadanym przez dzieci), odwiedza przedszkolaków i przez kilka dni towarzy-
szy im i uczestniczy w ich życiu. Rodzic czyta dziecku i misiowi książeczkę, 
co odnotowują w towarzyszącym misiowi dzienniczku podróży, a dziecko 
rysuje obrazek dla misia.

Rodzice i dzieci uzupełniają dzienniczek opisując jak miś spędził u nich 
czas, układają dla misia wierszyki, zagadki, bajeczki, umieszczają zdjęcia. 

Akcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony zarówno dzieci, jak                             
i dorosłych. Dzieci nie mogą się doczekać kiedy „Bieluszek” zagości w ich 
domu, a potem trudno im się z nim rozstać.

Anna Zawisza

Nagrody i dyplomy już rozdane. Laureaci XIII Powiatowe-
go Konkursu na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria 
Kolędnicze podczas uroczystego rozdania nagród, które odbyło 
się w piątek (15 grudnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbu-
szowej, stawili się prawie w komplecie. Dziękujemy za Waszą 
obecność i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 Uczestników oraz ich opiekunów przywitał Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś oraz Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Jacek Bardan. 
– Dziękuję wam, że tak licznie bierzecie udział w naszym konkursie. Prace, 
które możemy podziwiać w Starostwie Powiatowym są wynikiem waszego 
ogromnego talentu, staranności i pracowitości. Gratuluję wam wysokich 
wyników i zachęcam do udziału w kolejnych edycjach – mówił podczas uro-
czystego rozdania Starosta Kolbuszowski.

 Konkurs na Ludowe Ozdoby Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędni-
cze w tym roku odbywał się już po raz trzynasty. Wzięli w nim udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjum 
oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego. Do tegorocznej 
edycji zgłoszonych zostało 170 prac. Tyle ozdób, szopek i akcesoriów kolęd-
niczych obejrzała komisja konkursowa, wyłaniając laureatów i wyróżnionych.

 

XIII Konkurs na Ludowe Ozdoby 
Bożonarodzeniowe i Akcesoria Kolędnicze

laureaci Xiii PowiatoweGo koNkursu Na luDowe 
ozDoby bożoNaroDzeNiowe i akcesoria kolęDNicze

Kategoria Ozdoby choinkowe
Podkategoria kl. 0 - V
I miejsce:
Dawid Żyła – kl. V – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Oliwia Chudzik – kl. III – Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej
Julia Grochala – kl. III – Szkoła Podstawowa w Staniszewskiem
Dawid Dziewic – 12 lat – Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej
II miejsce:
Wiktoria Gąsior – 10 lat – Szkoła Podstawowa w Hucisku
Karolina Stec – 10 lat – Szkoła Podstawowa w Cmolasie
Adrian Sitarz – 8 lat – Szkoła Podstawowa w Kolbuszowa Górnej
 III miejsce: 
Edyta Konsur – 9 lat – Szkoła Podstawowa w Lipnicy
Kamil Grochala – kl. 0 – Szkoła Podstawowa w Staniszewskiem
Podkategoria kl. VI – Gim.
I miejsce:
Diana Rusin – 15 lat – Zespół Szkół w Dzikowcu

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych w konkursie wraz ze Starostą 
Kolbuszowskim oraz Dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej.

Miś o imieniu „Bieluszek” odwiedza przedszkolaków i przez kilka dni towa-
rzyszy im i uczestniczy w ich życiu. 

cd. na str 8
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II miejsce:
Klaudia Sitarz – kl. VI – Szkoła Podstawo-

wa w Kolbuszowej Górnej
Gabriela Pawłowska – kl. VII – Szkoła 

Podstawowa w Bukowcu
 III miejsce:
Aleksandra Sasiela – 12 lat – Zespół Szkół 

w Dzikowcu
Podkategoria Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce:
Martyna Piekarska – III taz – Zespół Szkół 

Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
II miejsce:
Filip Skomro – 16 lat – Zespół Szkół Tech-

nicznych w Kolbuszowej
III miejsce:
Elżbieta Aleksandra Piechota – Ic – Zespół 

Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 Kategoria Ozdoby Bożonarodzeniowe

 I miejsce:
Julia Grochala – kl. III – Szkoła Podstawo-

wa w Staniszewskiem
Nikodem Krawiec – kl. V – Szkoła Podsta-

wowa w Komorowie
Szymon Surowiec – 7 lat – Szkoła Podsta-

wowa w Kolbuszowej Górnej
II miejsce:
Julia Bakaj – kl. I – Szkoła Podstawowa w 

Staniszewskiem
III miejsce:
Amelia Skomro – kl. I – Szkoła Podstawowa 

w Staniszewskiem
Kategoria Akcesoria Kolędnicze
I miejsce:
Krzysztof Wojtyczka – kl. IV – Szkoła Pod-

stawowa w Kupnie
 II miejsce:
Julia Pawlak – 8 lat – Szkoła Podstawowa 

w Kolbuszowej Górnej

III miejsce:
Kamila Kowalska – 15 lat – Gminne Gim-

nazjum w Raniżowie
Kategoria Szopki Bożonarodzeniowe
I miejsce:
Anna Guzior – 11 lat – Szkoła Podstawowa 

w Przedborzu
 II miejsce:
Adrian Hałka – 17 lat – Zespół Szkół Tech-

nicznych w Kolbuszowej
Kamila Tetlak – kl. IV – Szkoła Podstawo-

wa w Siedlance
III miejsce:
Bartosz Wilk – 7 lat – Szkoła Podstawowa 

w Cmolasie
Kinga Dudek – kl. VI – Szkoła Podstawowa 

w Ostrowach Tuszowskich
Patryk Sasiela – kl. V – Szkoła Podstawowa 

w Woli Raniżowskiej.

KOLĘDNICY IDĄ DALEJ, KOLBUSZOWSKI PRZEGLĄD AD 2018
Wiejskie kolędowanie to pradawny chrześcijański 

obyczaj, stara piękna tradycja przekazywania życzeń i 
otrzymywania w zamian pokarmu czy drobnych datków, 
związana  ze świętami. W Polsce te tradycje są bardzo 
różnorodne i ciągle  jeszcze żywe. 

Dla ich zachowania w  latach osiemdziesiątych ub. wieku  w 
Kolbuszowej zorganizowano  wojewódzki przegląd zespołów ko-
lędniczych. Tworzyły go trzy  instytucje  kultury - dwa muzea i dom 
kultury. Od tego czasu upłynęło ponad trzydzieści lat, a na deskach 
sceny dawnej sokolni wystąpiło blisko cztery tysiące aktorów,  pa-
sjonatów tradycyjnego kolędowania. Liczba widowisk i zespołów 
przekroczyła czterysta. Przez cały ten okres kolędnikom wiernie to-
warzyszyło łącznie, kilkanaście tysięcy widzów. Jak widać widowiska 
są potrzebne, kolędnikom i publiczności. 

Od kilku lat przegląd odbywa się 6 stycznia w Święto Trzech 
Króli. W tym roku kolędnicy spotkali się na mszy w Kolegiacie zakoń-
czonej żywym i radosnym  folkowym  koncertem kolęd w wykonaniu  
zespołu złożonego z muzyków kapeli Jurka Wrony, rozszerzonej o 
innych wytrawnych śpiewaków i instrumentalistów. Zagrali i zaśpie-
wali  wesoło. Po mszy grupy kolędnicze pomaszerowały tradycyjną 
paradą. Uczestniczyło w niej  dziewięć zespołów i stu dwudziestu 
ludowych artystów. Pięknie prezentowali się trzej królowie, a nawet 
czterej  licząc Heroda, niesamowicie wyglądały diabły, męskie zgodne 
z tradycją  anioły, przerażające śmierci i dziarscy żołnierze, szorstcy 
dziadowie, zabawni Żydzi, słomiane draby i kłapiące turonie. Stu- 
metrowy pochód tradycji zakończył się w domu kultury. Serdecznie 
powitani  przez  burmistrza  Jana Zubę, kolędnicy rozpoczęli swój 
konkursowy karnawał. 

Doświadczone jury pod przewodnictwem Jerzego Dyni w 
składzie Jolanty Dragan -  kustosza w Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej, Marii Kuli etnologa, pracownika Wojewódzkiego 
Domu Kultury  w Rzeszowie, Katarzyny Liszcz-Starzec, pracownika 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej z uwagą oceniało występy 
grup z terenu Podkarpacia, Wschodniej  Małopolski oraz Lubelskie-
go. Przegląd Widowisk Kolędniczych miał w tym roku konkurencję 
sportową. Polski skoczek walczył z powodzeniem o trofeum Turnieju 
Czterech Skoczni. Przegląd zakończył się równocześnie z Turnie-
jem. Przy dźwiękach polskiego hymnu, odgrywanego zwycięskiemu  
skoczkowi  na podium kolbuszowskiej sceny wchodziły zespoły 
kolędnicze. Nagrody wręczyli szefowie instytucji organizujących 
przegląd: Wiesław Sitko z Miejskiego Domu Kultury, Jacek Bardan z 

cd.ze str. 7



przegląd KOLBUSZOWSKINr 292 9

Po raz szósty mieszkańcy spotkali się 
na kolbuszowskim rynku w przedświą-
teczną niedzielę. Wigilia zorganizowana 
17 grudnia zgromadziła setki osób, na 
których czekało wiele bożonarodzenio-
wych atrakcji.

 Nie zabrakło tradycyjnych potraw, życzeń, 
kolęd i świątecznego kiermaszu. 

Spotkanie poprzedziła msza św. w Kole-
giacie pw. Wszystkich Świętych. Świąteczne ży-
czenia złożyli: Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, 
poseł Zbigniew Chmielowiec, Bogdan Romaniuk 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 
Ewa Draus Radna Sejmiku woj. Podkarpackiego, 
Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski. 

Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych 
Lucjan Szumierz odmówił modlitwę i poświęcił 
opłatki, którymi dzielili się później mieszkańcy.

Na wszystkich przybyłych czekały tradycyj-
ne potrawy. Po pierogi z kapustą, barszcz czerwony 
i z grzybami, gołąbki ustawiła się długa kolejka. 
Nie zabrakło słodyczy i owoców. 

Kiermasz ze świątecznymi stroikami przy-
gotowali podopieczni Środowiskowego Domu 

Wigilia na rynku po raz szósty
Samopomocy, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej 
oraz Centrum Psychiatrii 
Anima.

Wyjątkową atmos-
ferę zapewniła oprawa 
artystyczna. Najpięk-
niejsze polskie kolędy 
i  piosenki wykonali 
Grupa Folklorystyczna 
Seniorów „Ziemia Pod-
karpacka” oraz Zespół 
szkoły podstawowej nr 
2 - uczniowie klasy wo-
kalnej Marioli Szypuła. Muzyczną niespodzianką 
był występ Orkiestry Dętej MDK w Kolbuszowej. 
Dodatkową atrakcją była żywa szopka oraz wizyta 
Świętego Mikołaja.

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej składa po-
dziękowania organizatorom: 

Miejski Dom Kultury, Fundacja na Rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu, Spółdzielnia Socjalna 
"Smak", KGW z Nowej Wsi, Kolbuszowej Górnej, 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Fundacja "Serce", Caritas, Zarządy 
Osiedli nr 1,2,3, Akcja Katolicka, Kolbuszowskie 
Koło Kobiet, Grupa Folklorystyczna Seniorów 
„Ziemia Podkarpacka”, Martins Marcin Szypuła, 
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu- Samopomoc 
Chłopska, Piekarnie: Jana Stobierskiego, Witolda 
Węgrzyna, Spółka Komunalna, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Mariola Szypuła trener 
wokalny.

J. Mazur

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Marek 
Jastrzębski z Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Rzeszowie, którym towarzyszyła Ewa Draus radna 
podkarpackiego sejmiku.

Dziękujmy kolędnikom przenoszącym, da-
lej wyjątkowe narodowe dziedzictwo kulturowe. 
Rodzicom, którzy tak licznie przyprowadzili swoje 
pociechy i Zespołowi Ludowemu Górniacy, który 
urwał się z przeglądu, by kolędować w Dolnej i 
Górnej Kolbuszowej. Tym samym kolęda zacho-
wana na scenie, wraca w teren i o to chodzi!

Wyniki przeglądu: Nagrody:
Trzy równorzędne I Nagrody po 750 zł 

każda, otrzymali:
 -  Zespół Kolędniczy z Łazor, nagrodę ufundo-

wał Dyrektor Wojewódzkiego Domu  Kultury 
w Rzeszowie 

 -  Zespół Folklorystyczny Folusz z Giedlaro-
wej, nagrodę ufundował Dyrektor Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 -  Zespół Kolędniczy Zalasowianie z Zalaso-
wej, nagrodę ufundował Dyrektor Miejskiego 
Domu   Kultury w Kolbuszowej 

  Trzy równorzędne II Nagrody po 650 zł 
otrzymali:

 -  Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy Leszczyn-
ka z Wólki Grodziskiej, nagrodę ufundował 
Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Rzeszowie 

 -  Zespół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Gór-

nej, nagrodę ufundował Dyrektor Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

 -  Zespół Obrzędowy Mazurzanie z Mazur, na-
grodę ufundował Dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszowej 

  Trzy równorzędne III Nagrody po 600 zł, 
otrzymują:

 -  Zespół Kolędniczy Lubcoki, nagrodę ufundo-
wał Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie

 -  Zespół Nosowiany z Nosówki, nagrodę ufun-
dował Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 

 -  Zespół Lubeckie Szkuty z Lubczy, nagrodę 
ufundował Dyrektor Miejskiego  Domu Kul-
tury w Kolbuszowej.
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Bywają takie dni, gdy udaje nam 
się na chwilę oderwać od codziennych 
problemów, zatrzymać w gonitwie dnia i 
dostrzec potrzeby innych. Takim dniem 
okazał się wtorek 19.12.2017r. 

W tym dniu na VIII - świątecznej sesji zebra-
ła się MRM. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie 
Miejskim. Spotkanie przebiegało w ciepłej, miłej 
atmosferze. Najpierw udaliśmy się z życzenia-
mi do pracowników gminy. Następnie odbyło się 
spotkanie z panią Barbarą Bochniarz- sekretarzem 
Gminy, która barwnie i ciekawie opowiedziała 
nam o różnych aspektach swojej pracy. Okazało 
się, że funkcja ta wbrew pozorom nie jest łatwym 
zajęciem, niesie ze sobą ogromną odpowiedzial-
ność. Wymaga od pracownika kreatywności, dużej 
dyscypliny i zaangażowania. Jest to niezbędne 
stanowisko dla funkcjonowania urzędu, a rzetelne 
jego wypełnianie przynosi satysfakcję i zadowo-
lenie. Miłą niespodzianką była wizyta włodarzy 
Gminy: p. burmistrza Jana Zuby, jego zastępcy p. 
Marka Gila oraz skarbnika Gminy p. Stanisława 

„Każdy czasem tęskni za magią świąt…”

Zubera, którzy zwracając się do nas w serdecznych 
słowach podziękowali radnym i opiekunom za peł-
ne poświęcenia wypełnianie swoich obowiązków. 
Podkreślili, że doceniają naszą pracę i cieszy ich 
fakt zaangażowania młodzieży w życie społeczne 
Gminy.  

Żegnając się złożyli nam pełne ciepła i 
życzliwości życzenia świąteczne. Druga część 

Przegląd Widowisk Kolędniczych
Tradycyjnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli nie zabra-

kło parady kolędniczej oraz występów ludowych. W corocz-
nym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych wzięły udział zespoły 
ludowe z Podkarpacia i Małopolski. 

Rywalizację o nagrodę Złotego Turonia poprzedziła msza o godz. 
12.00 w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w intencji 
kolędników. Podczas nabożeństwa Kapela Jurka Wrony zagrała koncert ko-
lęd. Następnie w uroczystym korowodzie kolędnicy przeszli do Miejskiego 
Domu Kultury, gdzie na scenie zaprezentowało się dziewięć zespołów ludo-
wych. Grupy przedstawiły barwne tradycje kolędnicze ze swoich terenów. 

Jury przyznało następujące miejsca:
Trzy równorzędne I nagrody:
Zespół Kolędniczy z Łazor
Zespół Folklorystyczny Folusz z Giedlarowej
Zespół Zalasowianie z Zalasowej

Trzy równorzędne II nagrody:
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Leszczynka z Wólki Grodziskiej
Zespół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej
Zespół Obrzędowy Mazurzanie z Mazurów

Trzy równorzędne III nagrody:
Zespół Kolędniczy Lubocki z Lubczy
Zespół Nosowiany z Nosówki 
Zespół Lubeckie Szkuty z Lubczy J. Mazur

posiedzenia poświęcona była omówieniu spraw 
bieżących rady. Realizacja tego punktu była ostat-
nią kwestią świątecznej sesji MRM. 

Wszyscy z pokojem w sercach rozeszliśmy 
się do swoich szkół, a efekty podjętych decyzji 
zaowocują przyszłymi dokonaniami rady.

Opiekun MRM 
L.Urban
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Po raz siedemnasty piosenka królowała w Widełce
O tym, że uczniowie z naszego powia-

tu potrafią pięknie śpiewać, można było 
się przekonać podczas XVII Powiatowe-
go  Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w 
Widełce zorganizowanego przez Szkołę 
Podstawową  w Widełce.  12 grudnia 2017 
roku  festiwal  zgromadził  dużą liczbę 
młodych adeptów sztuki wokalnej. 

Na scenie pojawiło się 6 zespołów wokalnych  
i 15 solistów z 5 szkół podstawowych i 3 szkół śred-
nich naszego powiatu. Tak duża liczba uczestników 
świadczy o ciągłym zainteresowaniu uczniów i na-
uczycieli konkursem.

Młodzi piosenkarze mieli za zadanie zapre-
zentować piosenkę w wybranym języku obcym. 
Jury, w którym zasiedli: Jarosław Mazur (muzyk), 
Swietłana Styga (anglista, inicjator konkursu), Ma-
rian Selwa (muzyk), Mirosław Karkut (dyrektor 
szkoły) Renata Peret (romanista), miało trudne zada-
nie do wykonania. Poziom konkursu był wyjątkowo 
wysoki. Podobało się wielu wykonawców, jednak 
jurorzy musieli wziąć pod uwagę nie tylko stronę 
muzyczną występu, ale i poziom języka obcego. 
Umiejętne połączenie tych dwóch czynników po-
zwalało zdobyć nagrodę.

Grand Prix  XVII Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej w Widełce zdobyły po raz 
pierwszy dwie solistki: Marcelina Karkut i Oliwia 

Nowicka – obydwie reprezentowały 
Liceum Ogólnokształcące im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej. Natomiast 
laureatem Grand Prix w kategorii ze-
spół wokalny została grupa wokalna 
„Dwie gitary i wiolonczela” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Kolbuszowej w składzie: 
Agata Kwaśnik, Sara Augustyn, Domi-
nika Czaja, Klaudia Kułak, Aleksandra 
Rudny, Monika Margańska, Klaudia 
Olszowy, Julia Skowrońska, Gabriela 
Lubera. 

Pozostali nagrodzeni:
Kategoria: zespoły muzyczne:
I miejsce  zespół „Concordia 2” w 

składzie: Albert Tęcza, Gabriela Koziń-
ska (Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni)  

II miejsce – zespół „Concordia 1” w składzie: 
Gabriela Ziętek, Krzysztof Kopeć (Zespół Szkół 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni)

III miejsce – zespół w składzie: Alicja Słonka, 
Wiktoria Bałos, Joanna Macheta,  Karolina Trojnac-
ka, Klaudia Kolis (Szkoła Podstawowa  nr2 im. K. 
K. Baczyńskiego w Kolbuszowej)

- zespół „ OKEY” w składzie Wiktoria Bajek, 
Wiktoria Drewnicka, Julia Lubera, Agata Serafin, 
Przemysław Wilk, Kamil Zdyrski (Zespół Szkół 

Technicznych w 
Kolbuszowej)

W y r ó ż -
nienie: zespół w 
składzie: Natalia 
Zielińska, Jagoda 
Puk, Artur Bańka 
(Zespół Szkół 
Technicznych w 
Kolbuszowej)

Kategoria: 
soliści

I miejsce – 
Karolina Trojnac-

ka (Szkoła Podstawowa  nr2 im. K. K. Baczyńskiego 
w Kolbuszowej)

Kamil Zdyrski (Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej)

II miejsce – Agata Serafin (Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej)

III miejsce – Natalia Nowak (Szkoła Podsta-
wowa  nr2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej)

Julia Lubera (Zespół Szkół Technicznych w 
Kolbuszowej)

Wyróżnienia: Julia Cyran  (Szkoła Podstawo-
wa  w Cmolasie)

Agata Potańska  (Szkoła Podstawowa im. Kró-
lowej Jadwigi  w Widełce)

Festiwal cieszy się dużą renomą nie tylko dzię-
ki wysokiemu poziomowi, ale i dobrej organizacji 
oraz atrakcyjnym nagrodom, co podkreślają biorący 
udział w konkursie wokaliści oraz ich opiekunowie. 
Atmosfera podczas konkursu jest wspaniała. Młodzi 
ludzie muzykują wspólnie podczas przerw, potrafią 
docenić talent rywali i dobrze się bawić, walcząc o 
jak najlepsze miejsca, bo jak mawiał Arystoteles: 
”Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów”.

Renata Peret, Joanna Sieraczyńska,  
Teresa Rząsa

Rzeszowski Oddział Instytutu Pamię-
ci Narodowej oraz Starostwo Powiatowe 
w Kolbuszowej zapraszają na wystawę pod 
tytułem „Symbole naszej historii”. Wystawa 
będzie czynna w „Auli 220” Starostwa Po-
wiatowego w Kolbuszowej do końca lutego 
2018r.

Eksponowana wystawa jest podróżą poprzez 
symbole te mniej i bardziej znane – takie, które na 
dłużej lub na stałe zostały osadzone w życiu ludzi i 
te, które przeminęły wraz z czasami, które symbo-
lizowały.

Szczególne miejsce na wystawie poświęcone 
jest symbolice państwowości – godłu, fladze, barwom, 
hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Są one na 
tyle powszechne w naszym codziennym życiu, że 
często przechodzimy obok nich bezwiednie, prawie 
że ich nie zauważając. Dlatego też chcemy zachęcić 
do zapoznania się z ich genezą i historią.

Wystawa „Symbole naszej historii”
Znajdziemy na tej wystawie również znaki, 

które stały się symbolami swoich czasów – godła, 
logotypy, odznaczenia, a nawet przedmioty, które nie 
tylko były powszechnie znane sobie współczesnym, 
ale też są obra-
zem przeszłości 
dla nas.

E k s -
p o n o w a n a 
w y s t a w a  w 
starostwie pt. 
„Symbole na-
szej historii” 
zapoczątkuje 
cykl przedsię-
wzięć, które 
chcielibyśmy, 
aby się w Po-
wiecie Kolbu-

szowskim odbyły we wszystkich naszych gminach 
w związku z zaplanowanymi na dzień 29 paździer-
nika br. Powiatowymi Obchodami 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wystawa „Symbole naszej historii” w kolbuszowskim starostwie. Fot. A. Stec
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Trwa sezon grzewczy. Zapewne i w 
tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych powróci problem spalania odpadów 
komunalnych w piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko 
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i 
naszych bliskich. 

Przypominamy zatem, że obowiązuje bez-
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z 
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb 
foliowych,  zużytych opon i innych odpadów z 
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych 
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do-
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt 
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far-
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W powstającym podczas tego procesu dymie 
znajdują się między innymi pyły z metalami ciężki-
mi – powodujące zagrożenia białaczką, tlenki azotu 
– podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek węgla 

Nie truj dzieci!!!
– wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport 
tlenu w organizmie, dwutlenek siarki – powoduje 
trudności w oddychaniu, chlorowodór – tworzy z 
parą wodną kwas solny (silnie żrący), cyjanowo-
dór – tworzy z parą wodną 
kwas pruski – blokuje nie-
odwracalnie oddychanie 
tkankowe, dioksyny i fura-
ny – powodują nowotwory 
wątroby i płuc, uszkadzają 
płody i strukturę kodu ge-
netycznego oraz mają dzia-
łanie alergiczne. 

Zagrożenia  te  są 
szczególnie groźne dla dzie-
ci, osób starszych, osób ze 
schorzeniami układu odde-
chowego, chorobami  serca. 

Problem ten na terenie Kolbuszowej ma 
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w 
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym 
i smog zalega nad jego  najgęściej zaludnionymi 
obszarami. 

Dodać należy, że tylko część budynków po-

siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany 
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele 
do życzenia.

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na-
rażamy się na odpowiedzialność karną z art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 000 zł.

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów. Nie trujmy sie-
bie, naszych rodzin i sąsiadów.
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Zbliża się sezon grzewczy. Zapewne 
i w tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych powróci problem spalania odpadów 
komunalnych w piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatruwamy nasze środowisko 
a przede wszystkim trujemy nasze dzieci, siebie i 
naszych bliskich. 

Przypominamy zatem, że obowiązuje bez-
wględny zakaz spalania wszelkich przedmiotów z 
tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb 
foliowych,  zużytych opon i innych odpadów z 
gumy, odzieży, obuwia, elementów drewnianych 
pokrytych lakierem lub impregnowanych, z do-
datkiem kleju np. płyt wiórowych, płyt OSB, płyt 
meblowych, sztucznej skóry, opakowań po far-
bach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach 
czy środkach ochrony roślin, papieru bielonego 
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W powstającym podczas tego procesu dy-
mie znajdują się między innymi pyły z metalami 
ciężkimi – powodujące zagrożenia białaczką, tlen-
ki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek 

Nie truj dzieci!!!
węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia 
transport tlenu w organizmie, dwutlenek siarki 
– powoduje trudności w oddychaniu, chlorowo-
dór – tworzy z parą wodną 
kwas solny (silnie żrący), 
cyjanowodór – tworzy z 
parą wodną kwas pruski 
– blokuje nieodwracalnie 
oddychanie tkankowe, dio-
ksyny i furany – powodują 
nowotwory wątroby i płuc, 
uszkadzają płody i struktu-
rę kodu genetycznego oraz 
mają działanie alergiczne. 

Zagrożenia te są 
szczególnie groźne dla 
dzieci, osób starszych, 
osób ze schorzeniami układu oddechowego, cho-
robami  serca. 

Problem ten na terenie Kolbuszowej ma 
charakter szczególny. Nasze miasteczko leży w 
obniżeniu terenu wzdłuż rzeki Nil. W efekcie dym 
i smog zalega nad jego  najgęściej zaludnionymi 
obszarami. 

Dodać należy, że tylko część budynków po-
siada kotłownie gazowe. W pozostałych używany 
jest węgiel, którego jakość często pozostawia wiele 
do życzenia.

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na-
rażamy się na odpowiedzialność karną z art. 191 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1987 t.j.). Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 000 zł.

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów. nie trujmy sie-
bie, naszych rodzin i sąsiadów.

Budowa kanalizacji
W 2019 zakończy się inwestycja pole-

gająca na budowie i przebudowie systemu 
kanalizacyjnego w Gminie Kolbuszowa 
oraz opracowaniu i wdrożeniu modelu hy-
draulicznego i systemu zarządzania mająt-
kiem sieciowym klasy GIS.  Prace prowa-
dzone są w różnych częściach miasta oraz 
w Nowej Wsi i Kolbuszowej Górnej.

W ramach poprawy gospodarki wodno-ścieko-
wej aglomeracji Kolbuszowa planuje się realizację 
pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszo-
wej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni 
P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku 
Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej 
teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na 
północ od drogi powiatowej – teren położony w 
miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej 
Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanali-

zacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w 
rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, 
J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. 
Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, 
M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, 
Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Poko-
ju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto 

W chwili obecnej budowana jest nowa sieć 
kanalizacji sanitarnej w drodze położonej w  Kol-
buszowej Dolnej równoległej do ul. Partyzantów.

Również w Kolbuszowej Górnej trwają prace 
polegające na budowie sieci kanalizacji sanitar-
nej w rejonie przedszkola. W ramach zadania w 
pierwszej kolejności budowana jest sieć w drogach.

Najbardziej zaawansowana jest  budowa ka-
nalizacji w rejonie ul. Obrońców Pokoju od ul. św. 
Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.  Trwają tam 
prace ziemne i montażowe, polegające na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej, która została już w 
części wykonana w mieście oraz w Nowej Wsi. 

Sieć realizowana w ramach tego zadania przebiega 
głównie przez działki prywatne. 

W drugiej połowie września rozpoczęły się 
prace polegające na budowie kanalizacji sanitar-
nej od rzeki Nil w kierunku zachodnim. W chwili 
obecnej roboty prowadzone w rejonie placu targo-
wego w Kolbuszowej.

Zakończenie wszystkich zadań planowane 
jest w 2019 roku.

Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”. Na jego realizację udało się 
pozyskać blisko 8 mln zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej połowie września rozpoczęto prze-
budowę kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od 
rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. 

Na przedmiotową inwestycję Gmina Kol-
buszowa otrzymała promesę w wysokości 280 
tys. zł. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji 
wyniesie niespełna 486 tys. zł.

Ostrzeżenie dla właścicieli 
obiektów budownictwa 

mieszkaniowego

KOLEDZE 
JERZEmU DĄBKOWI

Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY
Składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego

Okres grzewczy to czas wzmożonej 
eksploatacji urządzeń grzewczych zasila-
nych gazem oraz innymi paliwami stały-
mi. W procesie spalania emitowane są do 
otoczenia szkodliwe dla zdrowia i zagra-
żające życiu związki, między innymi bez-
barwny, bezwonny tlenek węgla, którego 
wykrycie jest możliwe przez specjalnie do 
tego skonstruowane czujniki dostępne w 
handlu. Nader często ten cichy zabójca 
jest przyczyną tragedii ludzkich i dopiero 
wtedy zadajemy sobie pytanie jak i dla-
czego do tego doszło.

Najczęściej stwierdzanymi przyczynami 
są niewłaściwe warunki użytkowania urządzeń 
generujących spaliny, blokowanie cyrkulacji po-
wietrza w systemach wentylacji grawitacyjnej po-
przez zaklejanie kratek wentylacyjnych oraz nie 
udrażnianie przewodów spalinowych i dymowych. 
Takie działania uniemożliwiają odprowadzanie 
szkodliwych substancji na zewnątrz lokali oraz 
prawidłowe ich wentylowanie, co prowadzi do 
zwiększania ryzyka zatruciami.  

W celu eliminowania zagrożeń związanych 
z użytkowaniem obiektów budowlanych na wła-
ścicieli tychże nałożono ustawą Prawo budowlane 
wymienione niżej obowiązki.

Obiekty budowlane, w tym budynki miesz-
kalne, gospodarcze itp., powinny być w czasie ich 
użytkowania poddawane przez właściciela kontroli 
okresowej:

 1. co najmniej raz w roku, polegającej na spraw-
dzeniu stanu technicznego:

 a) instalacji gazowych,
 b) przewodów kominowych (dymowych, spali-

nowych i wentylacyjnych);
 2. co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:
 a) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

 b) badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i 
środków ochrony od porażeń, oporności izo-
lacji przewodów oraz uziemień instalacji i 
aparatów.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazo-
wej i elektrycznej, mogą wykonywać osoby, posia-
dające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 
dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 
sieci energetycznych i gazowych.

Sprawdzenia stanu technicznego mogą doko-
nywać osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności.

Kontrolę stanu technicznego przewodów 
kominowych powinny przeprowadzać:
 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w 

rzemiośle kominiarskim- w odniesieniu do 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane od-
powiedniej specjalności- w odniesieniu do dy-
mowych oraz grawitacyjnych przewodów spa-

linowych i wentylacyjnych oraz do kominów 
przemysłowych, kominów wolnostojących 
oraz kominów lub przewodów kominowych, w 
których ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych.

Bądźmy czujni i zapobiegliwi, dbajmy o na-
leżyty stan techniczny urządzeń oraz przewodów: 
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych co do-
prowadzi do poprawy naszego bezpieczeństwa i 
zapobiegnie tragediom. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Kolbuszowej
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SERWIS INFORmACYJNY
URZĘDU mIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Plany na rok 2018
Gmina Kolbuszowa dzięki dużej ak-

tywności w pozyskiwaniu środków  z UE 
oraz budżetu państwa po raz pierwszy 
realizować będzie budżet przekraczający 
100 mln zł. To oznacza realizację wielu 
zadań inwestycyjnych i remontowych, 
rozwój usług społecznych, edukacyjnych, 
działań związanych z kulturą, rekreacją i 
sportem. 

Kontynuowane będzie porządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej. Zakres prac zaplano-
wany do roku 2019 przekroczy 20 mln zł z czego 
w 2018r. ponad 12 mln. Prace obejmują przebudo-
wę kanalizacji w mieście, w Kolbuszowej Górnej 
oraz w Zarębkach i budowę wodociągu w Weryni 
– Podlesie Weryńskie. Zaplanowano inwestycje 
drogowe na kwotę ok. 3 mln zł, w tym przebudo-
wę ul. 11 listopada, ul. Piaskowej, dróg gminnych 
Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny oraz Widełka 
– Majdan. Zaplanowano budowę chodników na 
kwotę ok. 600 tys. zł, w tym 350 tys. przy drogach 
powiatowych w Przedborzu, Kupnie i Widełce oraz 
250 tys. przy drodze wojewódzkiej w Bukowcu. Za 
kwotę 440 tys. zł realizowane będą prace związane 
z budową parkingów przy ul. Ruczki, w Zarębkach 
przy przystanku. Dalszej rozbudowie podlegać 
będzie infrastruktura sportowo-rekreacyjna, której 
koszt sięgać będzie 4 mln zł, w tym 1,8 mln pozy-
skane z Ministerstwa Sportu. Wykonane zostanie 
boisko wielofunkcyjne przy SP w Kolbuszowej 

Górnej za kwotę 530 tys. zł 
oraz rozpocznie się budowa 
kompleksu lekkoatletycz-
nego wraz z boiskiem do 
piłki nożnej – zakończenie 
planowane jest w 2019r. 
Zakończona zostanie mo-
dernizacja budynku dawnej 
synagogi pod potrzeby Od-
działu Edukacji Kulturalnej 
i Regionalnej, dotacja z Mi-
nisterstwa Kultury - 1,9 mln 
zł, ok. 0,5 mln zł – środki 
własne. Zaplanowano re-
mont i dobudowę oświetle-
nia, remont infrastruktury 
komunalnej. Gmina rozwija 
system wsparcia dla seniorów. Oprócz usług opie-
kuńczych rozpoczyna działalność Dzienny Dom 
Seniora w Hucie Przedborskiej. Rozwijana będzie 
w tym kierunku również działalność Miejskiego 
Domu Kultury i Biblioteki. Gmina przygotowuje 
się do pozyskania środków na utworzenie Centrum 
Przesiadkowego w oparciu o budynek Dworca. 
W planach jest rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Kolbuszowej Dolnej i dalsza rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej. Gminne plany inwestycyjne uzu-
pełnione zostaną o inwestycje wojewódzkie: budo-
wa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w kierunku 
Sokołowa oraz budowa nowego odcinka drogi 

wojewódzkiej w Kolbuszowej Górnej, łączącej 
drogę krajową nr 9 z drogą wojewódzką nr 987 
Kolbuszowa – Sędziszów. Rozwój naszej Gminy 
to owoc bardzo dobrej współpracy z panem Zbi-
gniewem Chmielowcem – Posłem na Sejm RP, 
Samorządem Województwa Podkarpackiego, Wo-
jewodą Podkarpackim, Samorządem Powiatowym, 
Radą Miejską oraz bardzo dużego zaangażowania 
pracowników Urzędu Miejskiego. Wszystkim 
serdecznie dziękuję i życzę pomyślnego nowego 
roku 2018.

Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej

Złota Setka Gmin Podkarpacia
Gmina Kolbuszowa znalazła się na siód-

mym miejscu w rankingu aktywnych samorzą-
dów „Złota Setka Gmin”.

W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie, już po raz X wręczono wyróżnienia dla najak-
tywniejszych gmin Podkarpacia. Zwycięzcom rankingu 
gratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

Zwycięzcą rankingu w kategorii Gmina wiejska zo-
stało Trzebownisko, Gmina wiejsko- miejska – Lesko, 
Gmina miejska – Krosno.

Kolbuszowa w kategorii Gmina miejsko-wiejska za-
jęła wysokie 7 miejsce, wyprzedzając Głogów Młp., Nową 
Dębę czy Sokołów Młp.

W ogólnej klasyfikacji punktowej, pod uwagę brane 
były min. takie wskaźniki jak: dochody ogółem, dochody 
własne na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne, 
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 
mieszkańców. 

Andrzej S.
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OGŁOSZENIA UmIG
BuRMISTRZ KOLBuSZOWEJ 

INFORMuJE:
r że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

r że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem.

oGŁoszenie
r Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje 

wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z 
piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzysta-
nie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
na rok 2018”. Roczna opłata wynosi:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 
4,5 % alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 
4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 18 % alkoholu. 

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w 
terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku poprzednim (2017) 
winien złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r., oświad-
czenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za 
rok 2017  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości 
opłaty alkoholowej na 2018 r. 

Jeżeli sprzedaż przekroczyła :
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 

% zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 
% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 
4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży 
tych napojów w roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych powy-
żej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisem-
nego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku 2017 powoduje wygaśnięcie 
zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 
stycznia 2018 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsię-
biorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2018 
r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym do-
konaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % 
podstawowej opłaty rocznej.

PANI  
AGNIESZCE mAZUR

Pracownicy MGOPS
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mĘżA

Składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

PANU  
CZESŁAWOWI ŁOPAtA

Nauczycielowi w Zespole 
Szkół Specjalnych

w Kolbuszowej Dolnej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY
Składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego

W przypadku niedokonania opłaty alkoholo-
wej do dnia 31 stycznia 2018 r., zezwolenie wygasa 
jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 
stycznia 2018 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej 
powiększonej o 30 % opłaty rocznej. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z 
powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprze-
daży napojów alkoholowych, względnie niezapłace-
nia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o 

wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy 
od dnia wydania decyzji  o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względ-
nie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba



przegląd KOLBUSZOWSKINr 292 15

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: promocja@kolbuszowski.pl    tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Rok 2018 będzie szczególnym rokiem, w któ-
rym realizowane będą inwestycje i w którym prze-
znaczać będziemy znaczne środki finansowe na in-
westycje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Przystępujemy 
do największej w historii kolbuszowskiego szpitala 
inwestycji, która będzie służyła mieszkańcom powia-
tu kolbuszowskiego –  pacjentom szpitala. Wielkiej i 
kosztownej, ale przede wszystkim ogromnie ważnej 
pod kątem społecznym. Dzięki pozyskanej przez 
SP ZOZ w 2017 roku prawie 11 milionowej dotacji 
dojdzie do przebudowy pomieszczeń po byłej Izbie 
Przyjęć oraz dobudowana zostanie część skrzydła 
przylegającego do tych pomieszczeń. Tak powstaną 
pomieszczenia na potrzeby Bloku Operacyjnego. 
Oddział ten zostanie wyposażony w niezbędną i no-
woczesną infrastrukturę jak i sprzęt medyczny.

Ponadto przyszły rok ma być rokiem bardzo 
udanym dla szkół ponadgimnazjalnych znajdujących 
się na terenie powiatu kolbuszowskiego. Wszystko 
za sprawą pozyskanych przy dużym wsparciu Po-
sła na Sejm Zbigniewa Chmielowca środków przez 
nasz Samorząd w 2017 roku z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Mam tu na myśli realizację dwóch zadań 
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej. 

W ramach pierwszego zadania Samorząd Po-
wiatu otrzymał 331 tys. zł na budowę dwóch kortów 
tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kol-
buszowej. Wstępne prace przy tym obiekcie już się 
rozpoczęły. Drugą połowę Powiat dołożył z własnych 
środków finansowych. Ponadto w ramach zadania 
planujemy przy ZST budowę nowego i przebudowę 
istniejącego chodnika, budowę wiaty rowerowej oraz 
ogrodzenie i oświetlenie kortów tenisowych. Istotny 
jest fakt, iż korty te przystosowane będą do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

W ramach drugiego zadania przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej planujemy bu-
dowę kompleksu lekkoatletycznego – wariant 200 
m treningowy. Trwają prace przygotowawcze do 
przetargu. Samorząd otrzymał 399 tys. zł. Pozostałą 
kwotę dołożymy z własnego budżetu. W ramach tego 
projektu zostanie wybudowana bieżnia okrężna 200 
m, bieżnia prosta do biegu na dystansie 60 m, skocz-
nia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia 

Plany na 2018 rok  

kulą, piłkochwyty, a także we-
wnątrz bieżni okrężnej wykonane 
zostanie boisko z nawierzchnią 
z trawy syntetycznej. Kompleks 
sportowy uzupełni wykonany 
nowy chodnik, wiata rowerowa 
oraz oświetlenie obiektu. Do-
datkowo kolbuszowskie liceum 
zostanie wyposażone w podsta-
wowy sprzęt lekkoatletyczny.

Pragnę nadmienić, iż Wła-
dze Powiatu Kolbuszowskiego 
cały czas czynią starania zmierza-
jące do poprawy bazy sportowej szkół ponadgimna-
zjalnych, znajdujących się na naszym terenie.

W 2018 roku planujemy również kolejne in-
westycje, dotyczące remontów dróg powiatowych. 
Jest prawie pewne, że wykonany zostanie odcinek 
drogi na terenie Gminy Niwiska wraz z budową 
chodnika w ramach Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Inne inwestycje 
w zakresie remontów dróg również będą realizowa-
ne. Nadmienię, iż ich miejsce i zakres uzależniony 
będzie od pozyskanych środków finansowych, a to 
na pewno nastąpi. Jeśli chodzi o budowę chodników 
dla pieszych na ter enie powiatu kolbuszowskiego to 
zadanie to będzie realizowane przy pomocy środków 
finansowych i w porozumieniu z Włodarzami Gmin. 

Wzorem roku 2017 prowadzone będą spo-
tkania z uczniami ostatnich klas gimnazjum oraz 
organizowane akcje promocyjne, dedykowane gim-
nazjalistom, a promujące nasze szkoły: LO, ZST w 
Kolbuszowej i ZSA-E w Weryni. W dalszym ciągu 
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego dopłacał będzie 
do biletów miesięcznych uczniom już nie tylko klas 
I, ale również klas II, III i IV, a formą wparcia dla 
uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce będą 
udzielane dla nich stypendia, których wysokość i 
liczba co roku wzrasta.

Ponadto przystępujemy do realizacji projektu 
pn. PSIP - Podkarpackiego Systemu Informacji Prze-
strzennej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Założeniem programu jest 
zinformatyzowanie zasobu geodezyjno-kartogra-
ficznego oraz innych ważnych informacji tak, by dla 
całego województwa powstała jednolita baza danych 

dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i  urzę-
dów. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla 
PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, 
które będą przydatne zarówno dla interesanta (miesz-
kańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracow-
nika administracji publicznej. Planujemy również, 
aby na terenie powiatu kolbuszowskiego powstała 
profesjonalna strzelnica. Realizacja tego zadania w 
głównej mierze uzależniona będzie od tego, czy uda 
się pozyskać dofinansowanie. 

W związku z przypadającą w 2018 roku XX. 
rocznicą powstania powiatu, planujemy zorgani-
zowanie z tej okazji uroczystości, która połączona 
będzie z nadaniem i wręczeniem sztandaru dla Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. 

Czynimy już przygotowania wespół z Gmina-
mi Powiatu Kolbuszowskiego, a także różnymi insty-
tucjami i stowarzyszeniami do Powiatowych Obcho-
dów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Pragniemy spojrzeć na niepodległość przez 
pryzmat naszych mieszkańców i zachęcić do współ-
tworzenia Święta Niepodległości, bo przecież ich 
własna niepodległość realizuje się codziennie właśnie 
tutaj – w powiecie kolbuszowskim. Chcemy przygo-
tować w 2018 roku cały cykl przedsięwzięć, które 
chcielibyśmy, aby się w Powiecie Kolbuszowskim 
odbyły we wszystkich naszych gminach oczywiście 
z dużym udziałem mieszkańców, stowarzyszeń, szkół 
i instytucji. 

Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś

Przed nami kolejny rok pracy w Samorządzie Powiatu Kolbu-
szowskiego. Nasze coroczne plany zakładają wybranie najważniej-
szych działań i priorytetów dla Powiatu, skupieniu na nich środków 
finansowych i ich prawidłowej realizacji. Realizacje naszych planów w 
dużej mierze uzależnione są od tego, czy i w jakiej wysokości pozyska-
my pieniądze na ich dofinansowanie – mówi Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś.  
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PODSUmOWANIE 2017 roku w Powiecie Kolbuszowskim

Co działo się w 2017 roku w powie-
cie kolbuszowskim? Najlepiej zobrazuje 
to poniższa informacja.

Zarząd Powiatu na czele ze Starostą 
Kolbuszowskim Józefem Kardysiem patrzy z 
uwagą na działania Szpitala Powiatowego w 
Kolbuszowej, który jak co roku został wsparty 
finansowo przez Powiat. Wsparcie to wynio-
sło 1 140 000,00 zł, z czego Powiat pozyskał 
środki finansowe z rezerwy budżetu państwa w 
wysokości 744 000,00 zł przy pomocy Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. Zakupiono 
karetkę specjalistyczna typu S wraz  z wypo-
sażeniem, wyposażenie i sprzęt medyczny na 
Oddział Rehabilitacji, aparat do ultrasonografu 
wraz z wyposażeniem, sterylizator parowy wy-
posażony w wózek wsadowy i transportowy, 
stację uzdatniania wody oraz 2 agregaty prądo-
twórcze. Przez swe działania podnieśliśmy stan-
dard naszej lecznicy. Nie sposób pominąć nowo 
utworzonego Oddziału Rehabilitacji Leczniczej, 
który rozpoczął funkcjonowanie 16 października 
na III piętrze w budynku szpitala. Wyposażony 
jest w nowoczesny sprzęt, świetnie wykształconą 
i doświadczoną kadrę medyczną, komfortowe 
sale dla pacjentów, strefę rehabilitacji, świetli-
ce i inne pomieszczenia dostosowane także do 
potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu. Oddział ten 
ma 100% obłożenie. Zainteresowanie świadczo-
nymi usługami medycznymi jest tak duże, że 
tworzą się kolejki. Ponadto SP ZOZ aplikował 
o środki finansowe w ramach RPO WP na lata 
2014 – 2020 dzięki, którym pozyskał prawie 10 
milionów dofinansowania z wykorzystaniem na 
nowy blok operacyjny. Łączna wartość zadania 
opiewa na prawie 11,5 mln zł. Inwestycja ma być 
gotowa w październiku 2018 roku.

Powiat, oprócz szeroko pojętej ochrony 
zdrowia, dostrzegał potrzebę dalszego inwesto-
wania w rozwój wszystkich szkół prowadzo-
nych przez Powiat Kolbuszowski. Jeśli chodzi 
o oświatę, to należy wspomnieć, że głównym 
celem prowadzonej przez Powiat Kolbuszowski 
polityki oświatowej, jest zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz zainteresowań uczniów. W 
naszych szkołach jak co roku, również w roku 
2017, organizowano wiele przedsięwzięć, pro-
jektów, zajęć, programów, którym celem jest 
poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie 
poziomu kształcenia, umożliwienie młodym 
ludziom samorealizacji i kształcenia na odpo-
wiednim poziomie.

Szkoły z powodzeniem składały wnioski 

w ogłaszanych konkursach, m.in. do programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej Erasmus+, Po-
wer Vet gdzie dofinansowanie wynosi 100% oraz 
w ramach RPO WP na latach 2014 – 2020, które 
mają się przyczyniać do rozwijania umiejętności 
jego uczestników oraz zwiększenia ich szans 
na zatrudnienie, doradztwo edukacyjno-zawo-
dowe, kursy dla uczniów, zajęcia specjalistycz-
ne, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia 
na uczelni wyższej, wizyty w zakładach pracy, 
praktyki i staże dla uczniów (w tym wyjazdy 
zagraniczne), szkolenie i wsparcie młodzie-
ży. Ogólna kwota wniosków opiewa na około 
2 960 000,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 
ponad 2 760 000,00 zł.

Ponadto od stycznia 2018 roku realizowane 
będą wnioski z programu Power Vet:
 1)  „Aktywni w Europie” w Zespole Szkół Agro-

techniczno-Ekonomicznych o łącznej warto-
ści ponad 570 000,00 zł

 2)  „Europejska mobilność kluczem do rozwo-
ju osobistego i zawodowego” w Zespole 
Szkół Technicznych o łącznej wartości po-
nad 600 000,00 zł. 

Łączna kwota przeznaczona na praktyki 
uczniów z 3 szkół prowadzonych przez Powiat 
pozyskana w ramach wszystkich projektów opie-
wa na około 2 852 000, 00 zł.

W ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 
powiat realizuje w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszow-
skiego „NIL” 2 projekty w ZST, ZS A-E oraz 
LO. Dofinansowanie pozwoliło na zakup wy-
posażenia i modernizację szkół. Ogólna wartość 
projektów to ponad 4 100 000,00 zł. Dofinan-
sowanie wynosi około 3 430 000,00 zł, a wkład 
Powiatu stanowi kwotę około 730 000,00 zł.

Kolejne środki finansowe pozyskane zo-
stały z Ministerstwa Sportu i Turystyki dzięki 
pomocy Posła Zbigniewa Chmielowca. Umoż-
liwiły przystąpienie do budowy dwóch kortów 
tenisowych przy ZST oraz budowy obiektu lek-
koatletycznego przy LO. Łączna ich wartość to 
około 1 470 000,00 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi około 731 000,00 zł, a wkład własny 
Powiatu to około 739 000,00 zł.

Ponadto wszystkie szkoły i placówki pro-
wadzone przez Powiat Kolbuszowski, przepro-
wadziły w 2017 r. remonty, których głównym 
celem było polepszenie warunków nauczania 
oraz podniesienie atrakcyjności otoczenia szkoły 
i bazy lokalowej. Prace remontowe obejmowały 
nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale rów-
nież otoczenie szkół.

W 2017 roku doceni l iśmy sukcesy 
uczniów. 20 najzdolniejszych, którzy w poprzed-
nim roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w 
nauce, odnieśli sukcesy we współzawodnictwie 
sportowym, jak również są miłośnikami języka 
polskiego, języków obcych, matematyki, eko-
nomii a także pasjonatami logistyki otrzymało 
Stypendia Starosty Kolbuszowskiego. Samorząd 
zauważa także pracę nauczycieli, wyróżniając 
ich podczas Powiatowych Obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej.

Nie sposób pominąć infrastruktury dro-
gowej na terenie powiatu kolbuszowskiego. 
W mijającym roku zmodernizowano ponad 20 
km dróg powiatowych. W tym położono ponad 
13 km (13 633 m) warstwy bitumicznej, uzupeł-
niono kruszywem drogi o nawierzchni żwirowej 
na łącznej długości prawie 7 km (6 791 m) oraz 
wybudowano ponad 2 km (2 136 m) chodników 
ze środków zaangażowanych przez Gminy w 
wysokości 958 871,00 zł.

W ramach środków pozyskanych z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Powiat Kolbuszowski otrzymał środki w wyso-
kości 2 880 000,00 zł, za które przebudowano 3 
drogi powiatowe o długości prawie 10 km (9 842 
m) na ogólną wartość ponad 3 830 000,00 zł.

W ramach programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019 z realizacją w 2018 roku, Powiat 
Kolbuszowski w 2017 roku złożył dwa wnioski 
poprzez, które aplikuje o środki finansowe w wy-
sokości ponad 1 230 000,00 zł. Ogólna wartość 
tych zadań opiewa na kwotę ponad 2 460 000,00 
zł. Przebudowana długość nawierzchni drogi 
wynosić będzie 1 690 m, a chodnika 1909 m. 
Efekty zrealizowanych inwestycji drogowych 
dostrzegamy wszyscy, korzystając, na co dzień, 
z przebudowanych dróg i chodników. 

Pomimo wielu zadań realizowanych przez 
Samorząd, Władze Powiatu Kolbuszowskiego 
dostrzegają również szeroko pojmowaną kultu-
rę, sport i potrzebę rozwoju. Wspierając wiele 
imprez i działań o zasięgu lokalnym, jak również 
promujących nasz Powiat w regionie i kraju oraz 
organizację rocznic upamiętniających ważne 
wydarzenia z historii Polski.

Jak co roku, również w 2017 Powiat doto-
wał Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Kolbuszowej w wysokości 73 000 zł, 2 kościoły 
na terenie powiatu w wysokości 22 000,00 zł.

Oprócz powyższych zadań, Powiat realizu-
je również zadania związane z pomocą rodzinie 
i osobom niepełnosprawnym, polityką rynku 
pracy i ochroną zdrowia oraz prowadzi punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Przykładem po-
wyższego jest przekazanie środków finansowych 
przez Powiat m.in. dla: 
 -  Gminy Czersk 20 000,00 zł na wsparcie fi-

nansowe na usuwanie skutków nawałnicy 

Rok 2017 to kolejny, bardzo pomyślny rok, w którym Samorząd Powiatu Kolbu-
szowskiego konsekwentnie realizowali założone plany i projekty inwestycyjne. Samo-
rząd Powiatowy, jako zadania priorytetowe, przede wszystkim traktował i traktuje: 
ochronę zdrowia, edukację, przebudowę i modernizację dróg powiatowych. W roku 2017 
zaplanowano bardzo dużo inwestycji, których realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu 
znacznych środków zewnętrznych i współpracy z niektórymi Gminami Powiatu.
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poprzez wypłatę zasiłków celowych poszko-
dowanym. Powiat Kolbuszowski jako jeden 
z pierwszych zareagował na ludzki los.

 -  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego „NIL” dotacja w wyso-
kości 60 000,00 zł na prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Po-
wiatu Kolbuszowskiego.

 -  Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego „Dobry Dom” w Korczowi-
skach na bieżące utrzymanie kwotą ponad 
270 000,00 zł.

Powiat w porozumieniu z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie przekazał na bieżące 
funkcjonowanie ponad 97 000,00 zł dla Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej oraz 
ich fili w Cmolasie oraz 10 000,00 zł dla Domu 
Pomocy Społecznej w Cmolasie.

Warto dodać, iż PCPR w ramach wniosku 
unijnego pozyskało z RPO WP 20142020 środki 
finansowe na wsparcie dla rodzin zastępczych i 
ich wychowanków z terenu powiatu w wysoko-
ści ponad 324 000,00 zł. Ogólna kwota wniosku 
opiewa na ponad 345 000,00 zł. Wkład Powiatu 
wynosi 20 000,00 zł.

Powiat ze swoich środków finansowych 
prowadzi Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, 
z której mogą korzystać mieszkańcy powiatu. 
Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

Dobrowolnie pracownicy Starostwa Po-
wiatowego wraz z pracownikami jednostek na 
apele o pomoc innym, otworzyli swoje serca i 
wrażliwi na ludzkie cierpienie i krzywdę wsparli 
pogorzelców z Weryni, chorą dziewczynkę oraz 
obdarowali świątecznymi paczkami dwie rodzi-
ny z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Władze Powiatu Kolbuszowskiego jako 
jedne z pierwszych poparły stanowisko Premie-
ra Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
pomnika Św. Jana Pawła II we francuskiej gmi-
nie Ploërmel. Władze zadeklarowały przyjęcie 
pomnika na teren powiatu kolbuszowskiego, 
a  Polak mieszkający za granicą zadeklarował 
pokrycie wszystkich koszów związanych z trans-
portem.

Podsumowując rok 2017 można powie-
dzieć, że był to rok dalszego rozwoju powiatu 
kolbuszowskiego mimo „mizerni” budżetowej.

Reasumując, można stwierdzić, że działa-
nia realizowane przez Władze Powiatu obecnej 
kadencji, przyczyniają się do poprawy jakości 
życia wszystkich jego mieszkańców, spełniając 
postawione prze nich oczekiwania.

Wspólne kolędowanie, łamanie opłatkiem oraz Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju towarzyszyło pracownikom Starostwa Powiatowego oraz 
jednostek podległych podczas wigilijnego spotkania, które odbyło się w 
środę (20 grudnia).

 
„W Tobie jest światło” to hasło, które przyświecało ubiegłorocznej sztafecie Betlejem-

skiego Światła Pokoju. Jego uroczyste przekazanie nastąpiło podczas spotkania świąteczne-
go. Delegacja hufca harcerskiego wraz z panią komendant Julitą Stępień, przekazała światło 
na ręce Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia. 

Wspólne kolędowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz jed-
nostek podległych to już tradycja. Rok rocznie pracownicy urzędu spotykają się, aby połamać 
się opłatkiem, zjeść wspólnie posiłek i kolędować. 

Ubiegłoroczne spotkanie wigilijne otworzył Starosta Kolbuszowski, który złożył wszyst-
kim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia, jednocześnie podziękował wszystkim 
pracownikom za całoroczną pracę.

Spotkanie wigilijne w Starostwie Powiatowym

Spotkanie wigilijne 
w Starostwie Powiatowym.

Fot. A. Stec

Moment przekazania Staroście Kolbuszowskiemu 
Józefowi Kardysiowi Betlejemskiego Światła Pokoju.
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P O W I A t O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: promocja@kolbuszowski.pl

Wyzbycie się żalów, wzajemnych pretensji, dostrzeganie 
i pielęgnowanie dobra, które należy pomnażać i się nim za-
chwycać – to główne przesłania występu jasełkowego, zapre-
zentowanego przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno
-Ekonomicznych w Weryni podczas tegorocznego spotkania 
opłatkowego. 

 W spotkaniu opłatkowo-noworocznym, które odbyło się we wtorek 
(9 stycznia) udział wzięły wszystkie Samorządy Uczniowskie ze szkół 
ponadgimnazjalnych z naszego powiatu oraz ich opiekunowie. Uczest-
niczyli w nim również: władze Powiatu Kolbuszowskiego, dyrektorzy 
szkół oraz zaproszeni goście.

 Głównym punktem wtorkowej uroczystości był występ uczniów Ze-
społu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Młodzi aktorzy 
w niezwykle poruszający sposób zaprezentowali jasełka, podczas których 
opowiedzieli historię o miłości. Zaznaczyli, iż Święta Bożego Narodze-
nia to wyjątkowy czas dla ludzi, dla których rodzina i ciepło domowego 
ogniska są największą wartością w życiu. Nie zabrakło tradycyjnych 
polskich kolęd, barwnych kostiumów oraz doskonałej gry aktorskiej. 

Spotkanie opłatkowe z Samorządami Uczniowskimi
Przedstawienie wspólnie z uczniami przygotowały nauczycielki: Kata-
rzyna Wachowska oraz Beata Bryk.  

 Podczas wtorkowego spotkania Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś, podkreślił, iż obecny rok ma być rokiem bardzo udanym dla szkół 
ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu kolbuszow-
skiego. Wszystko za sprawą pozyskanych przy dużym wsparciu Posła 
na Sejm Zbigniewa Chmielowca środków przez Samorząd Powiatowy 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Mam tu na myśli realizację dwóch 
zadań w ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej: budowę dwóch kortów tenisowych przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej i budowę kompleksu lekkoatletycznego – wariant 
200 m treningowy przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej – 
dodał Starosta Kolbuszowski.

 Proboszcz Kolbuszowskiej Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych Ks. 
kanonik Lucjan Szumierz  natomiast odwołał się do występu jasełkowego 
uczniów ZSA-E w Weryni podkreślając, że dużo trudniejsza do przeżycia 
od chłodu i mrozu jest obojętność. - Życzę wam, abyście nigdy nie byli 
obojętni ani na zło, ani na dobro, które trzeba dostrzegać i pomnażać – 
zaznaczył.

 Następnie po wspólnej modlitwie zebrani połamali się opłatkiem i 
zasiedli do wspólnego posiłku, przygotowanego przez uczniów Zespołu 
Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Po poczęstunku ucznio-
wie wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Występ uczniów z ZST w Kolbuszowej. Fot. A. Stec

Wtorkowe spotkanie opłatkowe otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

W tym roku jasełka przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno
-Ekonomicznych w Weryni.
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Kolbuszowa 11.01.2018 r
AB.6740 .6. 1. 2018

ZAWIADOmIENIE 
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

z a w i a d a m i a m
że w 05.01.2018 r zostało wszczęte na żąda-

nie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa 
drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104100 
R „Droga do SKR” na działkach położonych 
w Brzostowej Górze i w Majdanie Królewskim:

1. działki w całości wchodzące pod inwe-
stycję: 

a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 1510, 343/3;

2. działki dzielone pod inwestycję: 
a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednost-

ka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, 
działki nr ewid. gr: 345/1 (345/3 i 345/4), 1509 
(1509/1 i 1509/2), 1520 (1520/1 i 1520/2), 340/2 
(340/3, 340/4 i 340/5), 338 (338/1, 338/2, 338/3, 
338/4, 338,5 i 338/6), 351 (351/1, 351/2 i 351/3), 
336 (336/1 i 336/2), 335 (335/1 i 335/2), 334 
(334/1 i 334/2

b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 974 (974/1 i 974/2), 973 (973/1 i 
973/2), 972 (972/1 i 972/2), 971 (971/1 i 971/2);

W nawiasach wskazano działki po podzia-
le, ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału przeznaczo-
ne pod inwestycję i przechodzące na własność 
inwestora.

3. Nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone (położone w li-
niach rozgraniczających teren inwestycji ozna-
czony linią przerywaną w kolorze granatowym)

a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 963/1, 1318 i 345/2;

b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 1246 i 1127/2,

4. Działki, które są planowane do przejęcia 
na rzecz Gminy Majdan Królewski: 

a. obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, dział-
ki nr ewid. gr: 1510, 345/3, 1509/1, 1520/1, 340/4, 
338/1, 338/4, 338/6, 351/1, 336/1, 335/1, 334/1;

b. obręb 0005 Majdan Królewski, jednost-
ka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski, 
działki nr ewid. gr: 974/1, 973/1, 972/1, 971/1.

Zainteresowani mogą w terminie czternastu 
dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomie-
nia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez 
wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 

PANU  
WACŁAWOWI BRYK

Pracownikowi Wydziału  
Architektury i Budownictwa

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAmY
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady,  

Radni Powiatu Kolbuszowskiego
oraz Pracownicy Starostwa  

Powiatowego w Kolbuszowej 

PANU  
tADEUSZOWI KOPCIOWI

Przewodniczącemu III kadencji Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

tEŚCIA
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni 

Powiatu Kolbuszowskiego

1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 
Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć 
swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Kolbuszowa 15.01.2018 r
AB.6747.3.5.2017

ZAWIADOmIENIE 
Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) i w 
związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

z a w i a d a m i a m
że w 29.12.2017 r zostało wszczęte na żą-

danie Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszo-
wej ul. 11 Listopada 10, postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej p.n.: Budowa ciągu pieszo-ro-
werowego przy drodze powiatowej Nr 1 204 R 
Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Rani-
żów w km: od 3+750 do 5+705” na działkach 
położonych w Brzostowej Górze:

1. działki w całości wchodzące pod inwe-
stycję: 

a. obręb Brzostowa Góra: 1318, 1229, 
840/2, 841/2, 842/5, 843/2;

b. obręb Wola Rusinowska: 329.
2. działki dzielone pod inwestycję: 
a. obręb Brzostowa Góra: 1310 (1310/1, 

1310/2), 1309 (1309/1, 1309/2), 1308 (1308/1, 
1308/2), 1307 (1307/1, 1307/2), 1306 (1306/1, 
1306/2), 1305 (1305/1, 1305/2), 1304 (1304/1, 
1304/2), 1303 (1303/1, 1303/2), 1239/1 (1239/5, 
1239/6), 1239/2 (1239/7, 1239/8), 1322/3 
(1322/4, 1322/5), 1322/1 (1322/6, 1322/7), 1324 
(1324/1, 1324/2), 958 (958/1, 958/2), 1327/2 
(1327/3, 1327/4), 1326 (1326/1, 1326/2), 1323/13 
(1323/14, 1323/15), 1323/7 (1323/16, 1323/17), 
1323/8 (1323/18, 1323/19), 1323/3 (1323/20, 
1323/21), 1323/2 (1323/22, 1323/23), 1323/1 
(1323/24, 1323/25); 

b. obręb Wola Rusinowska: 3 (3/1, 3/2), 13 
(13/1, 13/2). 

W nawiasach wskazano działki po podzia-
le, ponadto wytłuszczoną czcionką zaznaczono 
działki powstałe w wyniku podziału przeznaczo-
ne pod inwestycję i przechodzące na własność 
inwestora.

3. Nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone: 

a. obręb Brzostowa Góra: 839/5, 840/1, 
841/1, 1350, 1349, 1434, 1309 (1309/2), 1308 
(1308/2), 1239/1 (1239/6), 1326 (1326/2), 
1323/13  (1323/15), 1323/7 (1323/17), 1323/8 
(1323/19), 1323/2 (1323/23), 1323/1 (1323/25);

b. obręb Wola Rusinowska: 3 (3/2).
W nawiasach wskazano działki po podziale.
4. Działki, które są planowane do przejęcia 

na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego: 
a. obręb Brzostowa Góra: 1310/1, 1309/1, 

1308/1, 1307/1, 1306/1, 1305/1, 1304/1, 1303/1, 
1239/5, 1239/7, 1322/4, 1322/6, 1324/1, 958/1, 

1327/3, 1326/1, 1323/14, 1323/16, 1323/18, 
1323/20, 1323/22, 1323/24

b. obręb Wola Rusinowska: 3/1, 13/1.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu 

dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomie-
nia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez 
wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1600, 
zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 
1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 
Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć 
swoje ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

PANU  
JANOWI WIĄCKOWI

Radnemu Rady  
Powiatu Kolbuszowskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY
składają:

Starosta i Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady oraz Radni 

Powiatu Kolbuszowskiego
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Wspólne kolędowanie (niedziela 14 
stycznia 2018 r), to spotkanie artystów 
działających w parafialnych zespołach śpie-
waczych w parafiach Matki Bożej Pociesze-
nia w Lipnicy (Diecezja Sandomierska) i  
Św. Brata Alberta w Kolbuszowej (Diecezja 
Rzeszowska). Parafiami zarządzają Ks. dr 
Piotr Setlak i Ks. Dziekan Jan Pępek. 

Integracja ruchów artystycznych parafii odby-
wa się dzięki Sylwii Rauch, która prowadzi grupy  
w obu parafiach. Dzięki animatorce która jest jedno-
cześnie organistką kościoła w Lipnicy i wspomaga 
muzycznie tamtejsze zespoły. Pełna sala miłośników 
kolędowania miała przyjemność oglądnięcia rozbu-
dowanych, ciekawych jasełek Liturgicznej Służby Oł-
tarza i Scholii Parafialnej Sikorki. Dzieci i młodzież 

magia wspólnego kolędowania Pod Sokołem
była z zainteresowaniem oglądana przez życzliwą 
publiczność. Liczba występujących i poziom wy-
stępu zrobił ogromne wrażenie na widzach. Po nich 
krótko i bardzo dobrze wystąpił Chór z Parafii Pw. 
Św. Brata Alberta pod dyrekcją Sylwii Rauch, który 
kolędy śpiewa w prosty sposób, wręcz zachęcając 
do wspólnego śpiewania publiczność. Z radością i 
wesoło zaśpiewała Schola z Parafii Św. Brata Alberta 
przy akompaniamencie Andrzeja Sondeja. Izabela 
Karkut, prowadząca spotkania ze śpiewaniem kolęd 
od trzech lat, w przerwie zachęciła publiczność do 
wspólnych wokalnych popisów. Prowadząca wpro-
wadza od lat uczestników wydarzenia w ciepły ra-
dosny świąteczny klimat. Wisienką na kolędniczym 
torcie był koncert kolęd w wykonaniu Kapeli Jurka 
Wrony z Przyjaciółmi. Mistrz Wrona zagrał perfek-

SYNOWI I CóRCE
WRAZ Z RODZINAmI

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY 
mARII mAZAN

wieloletniej pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej

składają:
Burmistrz Kolbuszowej

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

cyjnie na klarnecie, zaaranżował utwory muzyczne, 
towarzyszyli mu: Kazimierz Marcinek, skrzyp prym, 
Wiesław Malec skrzypce sekund, Zdzisław Ziarkie-
wicz – gitara basowa, Andrzej Serafin cajón, Adrian 
Nowak – organy elektryczne, Henryk Puk, wokal, 
Edyta Wiącek wokal, oraz Patrycja Wiącek flet, 
spontanicznie zaśpiewała druga najmłodsza córka 
Emilka Wiącek. Ci ostatni wykonawcy to wszyscy 
z rodziny Jerzego Wrony (córka, wnuczki). Fani 
wspólnego kolędowania nie chcieli pozwolić zejść 
ze sceny artystom. 

Rzeczywiście folkowa świąteczna propozycja, 
pomysł lidera kapeli był świetnie zagrany i zaśpie-
wany, radość emanowała ze sceny powodując aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności.

KOLEDZE
JANOWI WIĄCKOWI

Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY
Składają:

Burmistrz Kolbuszowej
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego

KOLEDZE
JANOWI WIĄCKOWI

Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmY
Składają:

Przewodniczący
oraz

Radni Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej
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FINANSOWO

Jaki budżet UE po roku 2020? To 
obecnie najważniejsze pytanie stawiane 
we wszystkich krajach członkowskich. Za-
równo w tych, które są największymi bene-
ficjentami, jak i tych, które są największymi 
płatnikami. Ci pierwsi boją się przykręcenia 
kranu z unijnymi środkami. Ci drudzy do-
magają się racjonalizacji wydatków, szcze-
gólnie po Brexicie, który znacznie uszczupli 
unijną kasę. Pomysł KE na nową perspek-
tywę finansową poznamy wiosną. Teraz zo-
baczmy, gdzie dotąd płynęły pieniądze z UE. 

Żaden kraj w Unii Europejskiej nie dorzuca do 
wspólnotowej kasy tyle, ile nasi zachodni sąsiedzi. 
W 2016 roku Niemcy wpłaciły prawie 13 miliardów 
euro więcej, niż z niej dostały. Nic dziwnego, że od lat 
Berlin jest orędownikiem rozsądnej wielkości budże-
tu i sprawiedliwego podziału ciężaru jego utrzymania. 
Są jednak niemieccy politycy, którzy głęboko wierzą 
w unijną solidarność, tak jak szef MSW tego kraju 
Sigmar Gabriel. Niedawno w Brukseli deklarował, 
że kalkulowanie, ile dochodów podatkowych idzie 
z jednego kraju do budżetu UE, a potem dalej do in-
nego państwa członkowskiego, to najgorsza narracja 
tego, czym jest UE. Na drugim miejscu zestawienia 
największych płatników netto w UE, czyli krajów, 
które zdecydowanie więcej wkładają niż wyjmują z 
unijnej kasy, uplasowała się Francja. W przypadku 
tego kraju nadwyżka wpłat wynosi 8,2 mld euro. Do 
tej pory Paryż stał w negocjacjach wokół unijnych bu-
dżetów po stronie Polski, broniąc środków na Wspól-
ną Politykę Rolną. Teraz jednak nie tylko postuluje 
zmianę struktury wydatków, ale także znalazł się w 
obozie państw, które domagają się ukarania m.in. 
Polski za naruszenia zasady praworządności. Trzecim 
największym płatnikiem netto w UE w 2016 r. była 
Wielka Brytania. Była, bo już wkrótce w unijnej kasie 

 Jaki budżet UE po roku 2020?
może zostać gigantyczna dziura, jeśli tylko spełnią się 
zapowiedzi Brexitu. Równie znaczącym płatnikiem 
netto w Unii Europejskiej są pamiętające wciąż kry-
zys 2008 r. Włochy. W 2016 r. ponad 2,3 mld euro 
trafiło od nich do wspólnej kasy. Nic dziwnego, że 
w przeprowadzanych sondażach nie brakuje wśród 
Włochów eurosceptyków. Pod koniec ubiegłego roku 
nawet co trzeci mieszkaniec tego kraju deklarował 
wolę opuszczenia Unii Europejskiej. Ostatnim krajem 
w wyliczance pięciu największych płatników netto w 
Unii Europejskiej jest Holandia. W 2016 r. dorzuciła 
do wspólnej kasy ponad 2 mld euro. Jest to jedno-
cześnie jedno z najbardziej stabilnych państw we 
Wspólnocie, co potwierdziły ubiegłoroczne wybory 
wygrane przez Partię Ludową na rzecz Wolności i 
Demokracji (VVD). Premier Mark Rutte pokonał 
antyunijną Partię Wolności spychając na margines 
wszelkie pomysły opuszczenia Wspólnoty. 

Na przeciwległym końcu naszego zestawienia 
znajduje się Polska, która od lat jest największym 
beneficjentem środków unijnych. Warszawa dostała 
w 2016 roku 7,1 mld euro więcej z unijnego budżetu 
niż do niego wpłaciła. Szersze spojrzenie na unijne 
przepływy środków robi jeszcze większe wrażenie. 
W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła 
dla naszego kraju 82,5 mld euro. Jednak zapowiadana 
zmiana priorytetów w unijnym budżecie oznaczać 
będzie dla Polski mniejsze transfery. Teraz to na 
migrację i obronność mają być przede wszystkim 
przekazywane pieniądze kosztem funduszy struktu-
ralnych i spójności, z których obecnie w największym 
stopniu korzysta Polska. Obok Polski krajem, który 
najwięcej zarobił na członkostwie w Unii, jest z pew-
nością Rumunia. W ciągu dekady członkostwa do 
tego kraju popłynęło prawie 40 mld euro, a fundusze 
europejskie były potężną trampoliną dla rumuńskiego 
PKB. W 2016 r. Rumunia otrzymała prawie 6 mld 
euro więcej niż wpłaciła do unijnej kasy. Obok no-

wych państw UE, takich jak Polska czy Rumunia, w 
trójce największych beneficjentów netto utrzymuje 
się Grecja. Kraj pogrążony w kryzysie od lat syste-
matycznie reanimowany jest strumieniem unijnych 
środków. W gronie największych beneficjentów UE 
znalazły się także Węgry. Jednak ten kraj, tak samo 
jak Polska, jest ostatnio na cenzurowanym i musi 
się liczyć z groźbą ograniczenia funduszy unijnych. 
Z Brukseli płyną sygnały ostrzegawcze, że zarówno 
Warszawa, jak i Budapeszt będą musiały zapłacić wy-
soki rachunek za brak solidarności w czasie kryzysu 
uchodźczego czy łamanie reguł praworządności. No 
i wreszcie Czechy. Praga, obok Budapesztu i Warsza-
wy, jest stawiana w gronie państw, którym strumień 
unijnych funduszy może zostać przykręcony przez 
odmowę przyjęcia uchodźców.  

Marek Kowalski

Autor jest magistrem ekonomii i absolwen-
tem handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie zawodowe – pracując na stanowi-
skach kierowniczych w sferze finansów, zarządzania 
projektami (w tym restrukturyzacji) oraz importu w 
największych firmach Podkarpacia

Mecz Noworoczny
Tradycyjnie 1 stycznia, na stadionie 

sportowym przy ul. Wolskiej w Kolbuszo-
wej, rozegrany został Noworoczny Mecz o 
Puchar Burmistrza Kolbuszowej. 

Punktualnie o godz. 12 rozpoczęło się spo-
tkanie pomiędzy MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna 
a drużyną Gminy Kolbuszowa.  W wyrównanym i 
emocjonującym meczu, spotkanie zakończyło się 

remisem 4:4. Seria rzutów karnych zdecydowała o 
wygranej drużyny Gminy Kolbuszowa.

Puchar zwycięzcom wręczył Jan Zuba Bur-
mistrz Kolbuszowej, natomiast statuetka dla strzel-
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stowarzyszeNie „lokalNa GruPa rybacka Puszczy saNDoMierskiej” (lGr)
działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Rado-

myśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski
ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, w ramach działania „Realizacja lokal-

nych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w 
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Czas trwania wszystkich naborów wniosków: od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" ul. Słowackiego 1a, lokal 16, 39-460 Nowa Dęba
Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej

www.lgr-puszczysandomierskiej w zakładce „Nabory wniosków”
Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybac-

ka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-ma-
il: biuro@lgr- puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Poniżej zamieszczamy zestawienie podstawowych informacji o przeprowadzanych naborach wniosków.

  
 

 
lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej 

ul. Słowackiego 1 a , 39-460 Nowa Dęba       tel. +48 15 814 21 97 
e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl     www.lgr-puszczysandomierskiej.pl 
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Nr 
naboru Zakres tematyczny Dostępne środki 

Odniesienie do 1) LSR i 2) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 6 września 2016 r. 
 (Dz. U. 2016 Poz. 1435).i 

8/2017 

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich, 
2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli, 
3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty 

innowacyjne 

355 537,50 zł 
1) LSR Cel szczegółowy I.1 
2) § 4 ust. 1 lit. a)  

Rozporządzenia 

9/2017 

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich, 
2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli, 
3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty 

innowacyjne 
4) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw 

200 000 zł 
1) LSR Cel szczegółowy I.2 
2) § 4 ust. 1 lit. b)  

Rozporządzenia 

10/2017 1) Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich  
o  nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką, 318 053,42 zł 1) LSR Cel szczegółowy II.2 

2) § 5 ust. 1 lit. a) 

11/2017 1) Szkolenia przedstawicieli sektora rybackiego w zakresie umożliwiającej 
             dywersyfikację źródeł dochodów. 50 000 zł 1) LSR Cel szczegółowy II.3 

2) § 5 ust. 1 lit. c) 

12/2017 1) Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu 
zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami 50 000 zł 1) LSR Cel szczegółowy IV.1 

2) § 8 ust. 1 
 

                                                           
i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 
finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące 
i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435). 

ca I bramki w 2018 roku ufundowana przez Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm   RP, powędrowała w ręce Tomasza Chmielowca. Mecz, który już na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez sportowych, był również okazją do złożenia noworocznych życzeń. Andrzej Selwa
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WIDZIANE Z GREENPOINtU CZYLI 
KRONIKA BURSZtYNOWEGO KLUBU CZ.2

oPłatek w klubie
Tuż przed Bożym Narodzeniem w naszym klubie mieliśmy spotkanie opłatkowe. 

Najpierw życzenia świąteczne złożył nam dr Kamil wraz z dyrekcją. Później Victoria 
Arvanitis z Florydy zaśpiewała piękną amerykańską kolędę. Podzieliliśmy się opłatkiem, 
który poświęcił ks. Sławomir Szucki z parafii św. Cyryla i Metodego. Razem odśpiewa-
liśmy kilka kolęd i zasiedliśmy do wspólnego wigilijnego posiłku. Pod choinką czekały 
na nas prezenty.

 kolęDy w bursztyNowyM klubie
"Magia polskich Świąt Bożego Narodzenia" to recital poetycko- wokalny, łączący 

piękne wiersze okresu Bożego Narodzenia z kolędą w duchu tradycyjnej, polskiej Wigilii. 
Z programem tym wystąpili w klubie Amber: Kasia Drucker- śpiew, Tadeusz Turkowski- 
recytacja, oraz David Musial- oprawa muzyczna.

Wydarzeniem w naszym klubie był bożonarodzeniowy koncert „Christmas Time 
with Polish Carols”. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zaśpiewał Chór Cantores 
Varmienses, działający przy Filharmonii Warmińsko -Mazurskiej w Olsztynie. Chórem 
dyrygował prof. Benedykt Błoński. Byliśmy zauroczeni i wzruszeni pięknym śpiewem...

Rozśpiewana grupa uczniów ze szkoły St. Stanislaus Kostka Catholic Academy 
wraz ze swoją nauczycielką muzyki panią Bożeną Konkiel, wystąpiła w pierwszym tygo-
dniu nowego roku w Amber z programem kolęd. Był to niezwykły  koncert uświetniający 
Bożonarodzeniowy czas. Po raz pierwszy polskie kolędy mogliśmy usłyszeć także w 
przekładzie na język angielski. Spotkanie rozpoczęła Angelina Podkalicki, która zagrała 
na keyboardzie „Gdy śliczna panna”. Dużymi oklaskami nagrodziliśmy solowy śpiew 
Nicolasa i kilkanaście kolęd całej grupy.

Koncertu wysłuchaliśmy ze wzruszeniem i radością. Była to ogromna dawka 
duchowej strawy- stwierdziła jedna z naszych seniorek. Licząca ponad 30 osób grupa 
składała się z dzieci i młodzieży od trzeciej do ósmej klasy. Mimo, że nie jest to profe-
sjonalny chór, a raczej rozwijanie muzycznych pasji pod okiem świetnej nauczycielki, 
młodzi śpiewacy zaprezentowali bardzo bogaty repertuar na wysokim poziomie.

Tradycyjnie końcem grudnia wyruszamy z gwiazdą i kolędą po polskim Greenpo-
incie. Do melodii „Wśród nocnej ciszy” słowa napisała nasza klubowiczka pani Danusia 
Piekut. Z tą oryginalną kolędą i staropolskimi życzeniami odwiedziliśmy CitiBank, 
Markową Aptekę, Christina Restaurant, Instytut Piłsudskiego i Radio Rampa, skąd 
transmitowano audycję, w której wzięliśmy udział. Wszędzie przyjmowano nas z wielką 
serdecznością i częstowano słodyczami. Idąc Manhattan Ave. i Greenpoint Ave. przechod-
nie z ciekawością i sympatią reagowali na nasze czerwono-zielone pelerynki i czapeczki.

 NoworoczNe MarzeNia
ANIA: Moje marzenie to zdrowie i dobre samopoczucie na codzień, energia która 

pozwoli mi realizować codzienne plany z radością i bez nadmiernego wysiłku. Chciałabym 
również aby czasem zaskoczyły mnie miłe niespodzianki, bym nigdy nie czuła się samotna.

KRYSIA: Mam za sobą bardzo gorący okres. Na najbliższe tygodnie 2018 roku 
marzy mi się trochę więcej ciszy i spokoju. Chcę mieć czas na trochę samotności, pobycia 
sama ze sobą i refleksje. Czas chcę spędzić na czytaniu, milczeniu i braku telefonów, które 
zwiastują nowe rachunki i problemy. Moje marzenie na Nowy Rok to odrobina ciszy przed 
codziennym huraganem życia.

STEFAN: Myślę o wyjeździe na stałe do Polski. Na ten rok najważniejsze jest dla 
mnie podjęcie właściwych decyzji. Po ponad 20 latach spędzonych w USA niełatwo będzie 
wrócić do korzeni, odneleźć przyjaciół i znaleźć własne miejsce w kraju. Poza tym chciałbym 
spotkać kogoś bliskiego, kto będzie dzielił ze mną pogodne i smutne dni.

ANIA: Ja nie mam marzeń do spełnienia. Mam wszystko co jest dla mnie ważne. 
Znalazłam swoje miejsce w NY ponieważ jest przy mnie rodzina. Są dzieci, wnuki a teraz 
oczekuję  na trzeciego prawnuka.  Czy może być coś piękniejszego? A  to o czym marzę to 
tylko zdrowie. Jestem szczęśliwa i w dalszym ciągu chcę być potrzebna najbliższym –tego 
sobie życzę na najbliższy rok.

KRYSIA: Moje marzenie na najbliższą przyszłość to długa i ciekawa wycieczka  w 
miejsca dotąd mi nieznane. Być może uda mi się wyjechać gdzieś daleko, gdzie jeszcze 
nie byłam...

DANUSIA: Ja nic nie planuję bo zgodnie z porzekadłem Pan Bóg by się uśmiał z na-
szych planów ponieważ ma swoje wobec nas. Moje życzenia to zdrowie całej mojej rodziny.

Marakuja
Po lipcowym obfitym i pięknym kwitnieniu, w styczniu doczekaliśmy się własnych, 

dojrzałych owoców passion fruit czyli po polsku męczennicy jadalnej lub po hiszpańsku 
marakui. Nasz „ogrodnik”, dyr. Janusz Skowron był cały w skowronkach.  –Kiedy z zasa-
dzonej w doniczce pestki przywiezionej z "ciepłego kraju" wyrośnie roślina, to cieszy. Gdy 
zakwitnie- jest radośnie. A gdy zaowocuje- to uskrzydla ogrodnika- powiedział pan Janusz.

wystawy, zaProszeNia...
Na Greenpoicie dużo się dzieje. W grudniu zostaliśmy zaproszeni do oddziału 

Citibank do obejrzenia zbiorowej wystawy malarstwa pt. „Paintings From Happines”, 
w której udział biorą: Beata Szpura, Valerie Sokolova, Maria Majka Nowak, Zbigniew 
Nowosadzki, Maksymilian Starzec, Janusz Skowron, Artur Skowron, Artur Popek i 
Aleksander Majerski. Naszymi przewodnikami byli organizatorzy tej pięknej wystawy: 
Halina Wójtowicz i Janusz Skowron.

W styczniu klub Amber był organizatorem „Wieczóru ze sztuką”. Z „Pastorał-
kami” wystąpił kabaret Szopa Biss, kierowany przez Andrzeja Jakubca a nasz klubowy 
kabaret Cukier przedstawił „Dzień Babci i Dziadka”.  Podczas wieczóru  humoru i 
piosenki odbyła się loteria fantowa i były niespodzianki. W przerwie występów na 
scenie uroczyście otwarto wystawę grafiki pt.„In the World of Prints” w sąsiadującej 
z klubem Galerii A.R.

 - Kronikę przygotował Janusz Skowron,  
dyr. Klubu Amber Health
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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

„Przegląd  
kolbuszowski” 

liczy na młode talenty!!!
Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją?

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
kontakt tel: 

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 219 25

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

r ekspresowa gotówka
r w domu klienta
r dogodne spłaty rat
r pożyczki od 300 zl
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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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sPecjaLista  GinekoLoG - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

usG 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej 
q przepływy naczyniowe q cytologia

Godziny PrzyjĘć:
wtorek, czwartek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

rejestracja: telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 

sPecjaListyczny 
Gabinet Lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz FLis

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!
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sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
/przy aptece Pani mgr furmańskiej/

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

szkoŁy kosMetycznej - Beata kolis
czynne od pon. do piątku od. 9.00- 18.00

sobota od 8.00-13.00

auril oferuje:
zaBiegi na twarz, ciało, dłonie i stopy.
laser  iPl+ rf:
r depilacja laserowa
r fotoodmładzanie
r laserowe zamykanie naczynek, 
   likwidacja rumienia
r usuwanie przebarwień laserem
r laserowe leczenie trądziku pospolitego
   i trądziku różowatego
r likwidacja rozstępów laserem
fale radiowe rf
r odmładzanie r liposukcja nieinwazyjna tkanki tłuszczowej
r wyszczuplanie  r ujędrnianie r lifting 
Body health- endomasaż:
r redukcja cellulitu 
r wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
r spłycenie zmarszczek
MikroderMaBrazja diamentowa  r  MezoteraPia Bezigło-
wa  r  ultradŹwiĘki  r  Peeling kawitacyjny  r  zaBiegi ko-

smetyczne dla Pań i Panów  r  MakijaŻ Profesjonalny
  r  PrzekŁuwanie ciała – Percing  r  Manicure, Pedicure, 

tiPsy Żelowe  r  MasaŻ twarzy szyi i dekoltu
  r  solariuM  r  fryzjerstwo daMsko- MĘskie

-  r  koloryzacja, stylizacja, uPiĘcia, koki
najnowsze techniki ciĘcia.

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

Kolbuszowa, ul. Obr. Pokoju 18   tel. 603 754 349

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
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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

KONtAKt
tel. 17 22 73 658,  781 075 513

       17 22 71 456,  604 54 12 86

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

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, 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. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 17 22 70 
230, e-mail: studio@abakuskolbuszowa.pl  Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. 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 CENY

NA WYKONYWANIE ZDJĘć!!!

1

N
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HURtOWNIA tECHNICZNA

SPRZEDAż HURtOWA I DEtALICZNA
OFERUJEmY:

r pasy klinowe r łożyska r tuleje r segery  
r  uszczelnienia r opaski r smarowniczki  

r  przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 28 00, 17 227 58 00, 

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

www.walor.com.pl

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

wARSZtAt 
SAmOCHODOWY

przykłady rat równych (liczby m-cy):
Kwota kredytu np.: 24 48 72 84 120
4000 zł rata już od: 205,87 113,15 82,73 x x
15000 zł rata już od: 692,10 380,37 277,81 x x
30000 zł rata już od: 1 356,68 732,25 525,85 467,44 363,82
60000 zł rata już od: 2 686,08 1 436,50 1 022,65 905,27 696,34
100000 zł rata już od: 4 431,61 2 348,04 1 656,82 1 460,38 1 109,70

Promocja Kredytu Gotówkowego!
Spłać kredyt w innym Banku!

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 17 22 71 521
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem 
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Opłata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora.

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

Cel dowolny, różne formy dochodu 
(także krótkie zatrudnienie), 
brak ograniczeń wiekowych. 
Decyzja w 10 minut. 
Także na oświadczenie.
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5% przy pierwszej 
rejestracji 

rabatu

Zapraszamy:

zabawki

foteliki samochodowe

akc. do pielegnacji

wózki 3w1, spacerówki

smoczki

butelki

szczegóły na stron
ie

CENTRUM DZIECIECE

www.e-babylandia.pl
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

36-100 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14
tel./fax 17 22 73 200, kom. 605 281 968

www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

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.  607 333 471
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW
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