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lat minęło...
MiesiĘcznik Powiatowy
ukazuje siĘ bez przerwy
od 22 września 1991 r.
„...wolna prasa jest niezbędnym
i najskuteczniejszym narzędziem
obrony przed tyranią...”
Leszek Kołakowski
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Orzeł w herbie Kolbuszowej
C z y t e l n i c y p y ta ją ... (2)

Pierwszy herb Kolbuszowej

Herb miasta Kolbuszowej przyjęty w 1867 r.
Rekonstrukcja wykonana na podstawie materiałów źródłowych znajdujących się w archiwach we Lwowie, Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, wyszczególnionych w części 2 artykułu (Przegląd Kolb., r. 2018, nr 294, marzec, s. 2). Oryginalny wzór herbu z 1867 r. do dziś nie odnaleziony, różnił się zapewne
stylem rysunku (inna ręka plastyka) oraz być może barwami labrów i rękawów.
Autor rekonstrukcji: Benedykt Popek, 2018 r.
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Rodzaje heksagramów
- Nie znam się na heraldyce i się pogubiłam
w szczegółach. Nie bardzo rozumiem Pana stwierdzenie, że gwiazda Dawida obecnie w herbie nie
jest taka jakiej używali kolbuszowscy Żydzi.
Pani z Kolbuszowej
(nazwisko do wiadomości autora)
Oczywiście że nie jest. Żydzi kolbuszowscy
używali zupełnie innej gwiazdy. Ale żeby to zauważyć trzeba choć trochę zapoznać się z symbo-

Fot. 44. Wzór heksagramu – gwiazdy Dawida,
używanej przez Żydów w Kolbuszowej. Przeplecione kontury dwóch trójkątów równobocznych,
wszystkie ramiona równej długości.
liką żydowską i masońską.
Szanowna Pani. Zacznijmy od przypomnienia, że „gwiazda Dawida” nie ma nic wspólnego
z heraldyką. Wbrew upowszechnionej nazwie, nie
jest zheraldyzowanym ciałem niebieskim, jak np.
gwiazda złota, księżyc, czy słońce. One świecą.
Mają odpowiedni kształt i jasną barwę. Natomiast
gwiazda Dawida która jest heksagramem, czyli
znakiem utworzonym z dwóch konturów trójkątów
równobocznych, nie świeci na niebie. Co najwyżej
może być szkieletem gwiazdy heraldycznej sześciopromiennej.
Heksagram, podobnie jak gwiazda czy krzyż,
występuje w wielu odmianach. Różnice w symbolice są bardzo duże. Tak samo jak np. między
krzyżami - łacińskim, prawosławnym, egipskim.
Żydzi w Kolbuszowej używali gwiazdy Dawida o kształcie heksagramu złożonego z dwóch
splecionych ze sobą konturów trójkątów równobocznych, gdzie wszystkie ramiona były równej
długości (Fot. 44). Dowodzą tego: 1. Wizerunki na
polichromii sufitu kolbuszowskiej synagogi, wykonanej w 1903 r. Zachowała się fotografia z 1941 r.
z dobrze widocznymi gwiazdami Dawida (Fot. 45,
fragment), 2. Gwiazda Dawida w polu centralnym
pieczęci Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kolbuszowej używanej w latach 20 i 30
– tych XX w. (Fot. 46). Dokumenty z odciskami
w/w pieczęci, wytworzone przez Stowarzyszenie
Dobroczynne „Gemilath Chasudim” można zobaczyć w internecie, 3. Gwiazda Dawida na opaskach
noszonych przez Żydów w gettcie kolbuszowskim
w 1941 r. Dobrze czytelne wizerunki można zoba-
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czyć na fotografiach zamieszczonych w internecie,
ze zbiorów Naftalego Saleschütza.
Heksagram w herbie Kolbuszowej uchwalonym
w 2000 r. nie jest utworzony z przeplecionych
trójkątów. Jest płaski. Jak na fladze państwa Izrael.
To pierwsza różnica. Druga to taka, że nie posiada
ramion jednakowej długości, lecz górne i dolne
dłuższe (Fot. 47). Tak właśnie wyglądają klasyczne
heksagramy masońskie, których górne ramię symbolizuje cyrkiel, dolne węgielnicę (kątownik). Odmiana heksagramu z krótszymi ramionami górnym
i dolnym (wprowadzona do herbu Kolbuszowej
dyskretnie w 2012 r.) symbolizuje tak samo ukryte
godło masonerii.
Reasumując, w obecnym herbie Kolbuszowej,
wbrew rozpowszechnionej propagandzie, nie ma
gwiazdy Dawida używanej przez tutejszych Żydów, lecz jest heksagram masoński, używany przez
loże w USA oraz innych państwach. Między innymi na „świątyniach” (zborach), oraz mauzoleach
i nagrobkach wybitnych masonów. Jednym z przykładów może być mauzoleum rodziny Blumberg
na cmentarzu Highland Lawn w stanie Indiana,
USA (Fot. 48). Niedaleko Purdue University, gdzie
pracował bliski krewny Naftalego Saleschütza,
wnuk Szulimy Saleschütza – prof. Robert L. Ringel. Gość honorowy kolbuszowskiego burmistrza
i starosty pięć tygodni po zmianie herbu (Ziemia
Kolb. r. 2000, nr 5 (53) z dn. 11.VI, s. 6)

Towarzystwo Goslara a herb
- Jaką rolę w zmianie herbu odegrało Towarzystwo Goslara?
Emeryt
Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana M.
Goslara w Kolbuszowej, skupiające regionalistów,
w tym historyków, miłośników historii i zabytków,
odegrało istotną rolę w usunięciu dawnego i przyjęciu nowego herbu Kolbuszowej. Ale nie wszyscy
członkowie Zarządu zdawali sobie sprawę w jakiej
akcji uczestniczą. O szczegóły proszę pytać preze-
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Fot. 46. Gwiazda Dawida na pieczęci Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Kolbuszowej. Także
trójkąty przeplecione, ramiona równe. Rok 1938.
(https://kehilalinks.jewishgen.org/kolbuszowa)
sa tego towarzystwa Andrzeja Jagodzińskiego oraz
ówczesnego sekretarza Jacka Bardana.

Żółta gwiazda Dawida
- Maciek Skowroński, znałem go osobiście twierdził, że w herbie była gwiazda Dawida. W Korso
też się tak wypowiadał. Pan twierdzi że on i Dudzińska byli przeciwni uchwaleniu herbu z gwiazdą
Dawida […]
Jan P. rodem z Kolbuszowej
Potwierdzam to co napisałem. Dyrektora Macieja Skowrońskiego – organizatora Muzeum Kultury
Ludowej i budowniczego Skansenu w Kolbuszowej – nie tylko znałem, ale miałem przyjemność
blisko z nim, jako historykiem, współpracować
(Fot. 49). Mimo różnicy poglądów politycznych.
O tym jak dużego formatu był to człowiek świadczyć może fakt, że w połowie lat 80 – tych mimo
kłopotów jakie miał przeze mnie ze strony Służby Bezpieczeństwa (m.in. Operacja „Plastyk”)
jako dyrektor nie zmusił mnie do odejścia z pracy
w muzeum...

Fot. 45. Wizerunki gwiazdy Dawida na suficie kolbuszowskiej synagogi. Kontury przeplecione, ramiona
równe. Fragment polichromii z 1903 r. na fotografii z 1941 r., ze zbiorów N. Saleschütza. (https://sztetl.
org.pl)
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Fot. 47. Wzór heksagramu określanego jako masoński. Trójkąty płaskie (nie przeplecione), ramiona górne
i dolne dłuższe, symbolizujące cyrkiel i węgielnicę, na
niebieskim tle. Taką „gwiazdę Dawida” wprowadzono
do herbu Kolbuszowej w 2000 r.
Na temat herbu Kolbuszowej rozmawiałem
z nim kilka razy. Przeprowadziłem też wywiad,
który do tej pory nie został opublikowany. Prosił
by jakiś czas poczekać. Obawiał się osób zaangażowanych w zmianę herbu. Twierdził, że nigdy
nie zajmował się badaniem jego historii. Gwiazdę
sześciopromienną złotą (żółtą) nazywał gwiazdą Dawida. Powtarzał narrację swego stryja dr
Kazimierza Skowrońskiego. Był zdecydowanym
przeciwnikiem umieszczania w herbie heksagramu. Jednak oficjalnie nie odważył się podjąć
walki o zachowanie starego herbu. Oto fragment
(początek) wspomnianego wywiadu, jaki przeprowadziłem z M. Skowrońskim w jesieni 2004 r.
w jego mieszkaniu:
Benedykt Popek – Panie dyrektorze, interesuje mnie herb miasta Kolbuszowej. Herb
pierwotny, dawny, jaki był używany do czasów
przedwojennych. Pan jako historyk, badacz
dziejów miasta, zapewne wie jak on wyglądał.
Zna Pan jego historię.
Maciej Skowroński – Benek, ja nie chciałbym
odpowiadać na to pytanie…
Dlaczego?
- Po prostu. Nie czuję się kompetentny. Nigdy
nie badałem historii tego herbu. Nigdy się nim
nie zajmowałem. No, może z wyjątkiem kilku,
powiedzmy mało znaczących epizodów.
To kto w Kolbuszowej jest bardziej kompetentny niż pan? Pana stryj? Bardan?
- [po długim milczeniu] Mój stryj nigdy nie
zajmował się historią herbu. To co napisał w Biuletynach, to zaledwie kilka zdań. Nie precyzyjnych.
Powiedzmy sobie to otwarcie. To wszystko. Nie
pozostawił też żadnych notatek, ani źródeł na ten
temat. Och, ten stryj… No nie chciałbym się wypowiadać.
A Jacek Bardan?
- Też wolałbym przemilczeć. [długie milczenie].
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Fot. 48. Heksagramy masońskie z charakterystycznymi dłuższymi ramionami (identyczne jak
w projekcie J. Bardana), na ścianie frontowej mauzoleum rodziny Blumberg. Powyżej godło
masonerii – cyrkiel i węgielnica. Cmentarz Highland Lawn, Indiana, USA. (Fot. internet)

Benek, co on w życiu jako historyk przebadał?
Jaki temat? Proszę mi powiedzieć. Za tyle lat
pracy w muzeum. W komfortowych warunkach.
Nie polecam nikomu tej jego książki o herbie.
No… powiedzmy że książki. Grubszej broszury.
To nie jest rzetelna historia herbu. Ona miała za
zadanie pomóc w zmianie herbu naszego miasta…

To co jest niewłaściwego w projekcie herbu Bardana?
- Pozmieniał wszystko. Wyrzucił orła, który
był od zawsze. Zmienił kształt tarczy, gwiazdę…
Ale przecież, podobno, była tam gwiazda Dawida.
- Była, ale była żółta, pełna w środku. On zrobił
z tego heksagram… Przerżnął to wprost z flagi
państwa Izrael.

- Bardana. On to wymyślił. On przy tym
się upierał.
Czy zechciałby pan napisać artykuł na
temat herbu miasta do „Przeglądu Kolbuszowskiego”?
- Nie. Powiedziałem już, że nie czuję się kompetentny. Nie zajmowałem się badaniem tego herbu.
A inne powody? Nie chciałbym wchodzić w otwarty konflikt z…, powiem wprost, z władzami miasta
i biblioteką.
[…]
Na pytania czytelników
odpowiadał Benedykt Popek

To mówi pan, że ta gwiazda Dawida była
żółta, pełna?
- Taka była. Odkąd pamiętam.
Mówił pan o tym Bardanowi?
- Mówiłem. On o tym wiedział. Mówiłem również na tym spotkaniu w sprawie herbu, w sali
Urzędu Miejskiego [7 lutego 2000 r. – BP]. Zaprosili mnie tam więc poszedłem. Zabrałem ze
sobą dwie książki – Gumowskiego Herby miast
polskich i Haisiga Miasta polskie w Tysiącleciu.
Tam są najbardziej poprawne ilustracje herbu jakie
dotychczas ukazały się w literaturze fachowej.
I pokazałem tam wtedy wszystkim te ilustracje.
Wypowiedziałem się na ten temat. Również na
temat wyglądu gwiazdy Dawida.
I jaka była reakcja?
- Zignorowano mnie. Bardan z Jagodzińskim
mieli już gotowy scenariusz… [milczenie]. Więc
ja tam poczułem się zbędny. Nie mile widziany.
Wziąłem książki pod pachę i demonstracyjnie
wyszedłem. Opuściłem salę w trakcie spotkania.
[milczenie]
A to zróżnicowanie rękawów u rąk w herbie. Wprowadzenie żydowskiego chałatu.
Czyj to był pomysł. Stryja, czy Bardana?

Fot. 49. Maciej Skowroński, długoletni dyr. MKL,
budowniczy Skansenu. Współtwórca oficjalnego
wzoru herbu z orłem i gwiazdą złotą, uchwalonego
w 1990 r. (Fot. B. Popek, rok 2004)
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Odszedł na wieczną wachtę do Pana
Mieczysław Salach urodził się w 1930 roku
w Kolbuszowej Górnej. Tu się wychowywał,
uczęszczał do szkoły podstawowej nr 2 w Kolbuszowej. W 1953 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące. Po maturze zdał egzamin do Wyższej
Szkoły Ekonomicznej Wydział Morski w Sopocie,
którą ukończył w 1957 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po studiach podjął pracę w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Odra” w Świnoujściu. Po kilku latach
przeniósł się do przedsiębiorstwa „Gryf” w Szczecinie, gdzie pracował na jednostkach łowczych
w charakterze technologa . Pływając na statkach
dalekomorskich, zwiedził wiele zakątków świata.
W 1978 roku wrócił do Kolbuszowej Górnej , gdzie

Dni Weryni

W niedzielę (08.07) świętowali
mieszkańcy Weryni. O godz. 15.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Maksymiliana Kolbe odprawiona została uroczysta
msza św. Po nabożeństwie złożono kwiaty
pod pomnikiem Chrystusa Miłosiernego
oraz tablicą 500-lecia istnienia wsi.

wraz z żoną i córką zamieszkał w nowowybudowanym domu. Na emeryturę przeszedł w 1986 roku.
Od 1991 roku przez ponad 20 lat pisał poczytne
artykuły do „ Przeglądu Kolbuszowskiego”. Zmarł
8 lipca 2018 roku. Jego nazwisko zostało umieszczone w ramkach w stopce redakcyjnej „Przeglądu
Kolbuszowskiego”. Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie zmarłego
Śp. Mieczysława Salacha
Wyrazy szczerego żalu
i współczucia
składa
Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego
Kwiaty złożyli m.in. Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Marek Gil Zastępca Burmistrza, Marek
Koziorowski Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojciech Cebula Wicestarosta, Marek
Kuna V-ce Przewodniczący Rady Powiatu, Emil
Wilk Radny Rady Powiatu, Julian Dragan Radny
Rady Miejskiej w Kolbuszowej, Zbigniew Pytlak
sołtys Weryni, Franciszek Batory.
Na plenerowej scenie zaprezentował się znany

z programu ‚Mam Talent’ akordeonista Michał
Stochel. Wystąpił również zespół Jarzębinki i Grupa Folklorystyczna Ziemia Podkarpacka. Imprezie
towarzyszyła degustacja regionalnych przysmaków - pamuły weryńskiej i chleba ze smalcem.
Dla dzieci przygotowano dmuchane zjeżdżalnie
oraz gry i konkursy. Finałem niedzielnej imprezy
była zabawa taneczna z zespołem Nepal.

Remont budynku byłej synagogi
Blisko 3 mln zł, wyniesie modernizacja dawnej synagogi.

Budynek przechodzi gruntowny remont. Jesienią
planowane jest otwarcie odnowionego obiektu,
w którym będzie działał Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej. Na realizację inwestycji, uzy-

skano prawie 2 mln zł dotacji w ramach projektu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Po remoncie, w budynku będzie się znajdować:
galeria miejska, gromadząca obrazy z Plenerów
Malarskich, multimedialne muzeum, prezentujące

historię Kolbuszowej i regionu, magazyn zbiorów
regionalnych oraz sala koncertowa. Ponadto, oddział będzie prowadził warsztaty i lekcje muzealne,
skierowane do dzieci i młodzieży.
J. Mazur
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Opowieści z dreszczykiem

22 lipca (12.00 – 18.00) w ramach cyklu „Co niedzielę w zagrodzie” odbędzie się spotkanie pod hasłem „Boginki, gnieciuchy
i płanetnicy. Opowieści z dreszczykiem”. Zwiedzający poznają bohaterów ludowej wyobraźni – gniotka, mamunę, chmurnika i inne
niesamowite postaci z dawnych ludowych wierzeń.
W tajemniczy świat ludowych demonów wprowadzi zwiedzających Sylwia
Zawiślak. Artystka opowie o nich, a potem przeprowadzi warsztaty linorytnicze, podczas których z pomocą drewnianych łyżek i rękawic chętni będą
odbijać wizerunki bohaterów ludowych wierzeń.
Panie z Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego
opowiedzą o tym, jak dawnej odczyniało się uroki rzucone przez czarownice,
a Joanna Rey z pracowni „Splot” pokaże, jak wykonuje się lalki motanki
z kolorowych tkanin, kaszy i innych naturalnych materiałów.
Dla tych najodważniejszych została przygotowana gra terenowa. Jej temat
związany jest z ludowymi wierzeniami, a ci, którzy przejdą jej trasę, wzbogacą
się o wiedzę na temat tego, jak nazywały się niektóre postaci zamieszkujące
wyobraźnię wiejskiej społeczności i jaką pełniły w niej rolę.
W tym dniu regionalne potrawy sprzedawać będą gospodynie z Przecławia
i Rzemienia.
Wstęp do skansenu wynosi 12 zł – bilet normalny, 9 zł – bilet ulgowy, 34
zł – bilet rodzinny, a dzieci do 7. roku życia – bezpłatnie.
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Agata Front
tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl

„Przybyli ułani…”

Od wielu już lat w pierwszą niedzielę sierpnia w skansenie spotykają się miłośnicy koni. I w tym roku tradycji stanie się zadość,
może tylko uda się pokazać te piękne zwierzęta trochę od innej strony.
Tego dnia skansen ożyje nie tylko dzięki turystom, ale także dzięki ułanom i ich
koniom, które będą głównymi bohaterami imprezy. Między godz. 12.00 a 19.00
odbędzie się pokaz klaczy rasy małopolskiej, parada koni, a także widowisko
plenerowe pod hasłem „Przybyli ułani…” w wykonaniu Oddziału Kawalerii
Ochotniczej w Barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
W planach są również zawody i pokazy jeździeckie, przejażdżki bryczką lub
wozem, a dla najmłodszych – konno.
Wśród zagród swoją pracę i swoje wyroby będą prezentować rzemieślnicy:
zabawkarz Jan Dudziak oraz rymarze. Jak zawsze przy takich okazjach na
terenie skansenu można się posilić. W szkole z Trzebosi smakołyki własnej
roboty będą sprzedawać gospodynie ze Świerczowa, a w karczmie z Hadli
Kańczuckich – z Kolbuszowskiego Koła Kobiet.
W spichlerzu z Bidzin otwarta będzie wystawa malarstwa Kingi Kolouszek
„Cząstki codzienności”, w chałupie z Żołyni – wystawa fotograficzna „Z rodziną
najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, a w stodole z Glin Małych – wystawa maszyn i sprzętów rolniczych. Jak w każdą wakacyjną niedzielę dla zwiedzających
otwarty jest kościół z Rzochowa i jedna z zagród. 5 sierpnia będzie to zagroda
z Brzózy Stadnickiej w sektorze rzeszowskim. To w niej stoi niewielka olejarnia, chałupa ma piękne podcienie z wygodną ławą i to tutaj powstawały
niektóre sceny do filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń”.
Współorganizatorami imprezy są Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie oraz Zagroda Jeździecka „Mustang” w Dzikowcu.
Wstęp do skansenu tego dnia wynosi: 12 zł – bilet normalny, 9 zł – bilet
ulgowy, 34 zł – bilet rodzinny, dzieci do 7. roku życia wstęp bezpłatny.
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Katarzyna Dypa
tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl
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Kolędnicy pod lupą

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z radością informuje, że niebawem rozpocznie realizację wyjątkowego projektu pn.
„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”. Jego celem jest zebranie informacji dotyczących kolędowania i jego współczesnych przemian.
Kolęda w folklorze
Sam folklor jest jedną z najbardziej wrażliwych
na zmiany i nowe trendy sfer dziedzictwa kulturowego. Można to zaobserwować właśnie na
przykładzie tradycji kolędniczych, gdzie zauważa
się nie tylko pogłębianie rozpadu starej tradycji,
ale też powstawanie nowych
zjawisk. Dlatego
KOLBUSZOWSKI
też rejestracja tych przejawów przeprowadzona
w sposób profesjonalny przez doświadczonych
etnomuzykologów, etnografów, etnologów i folklorystów, opracowana naukowo, transkrybowana
i prawidłowo archiwizowana powinna stanowić
działanie priorytetowe dla wszystkich instytucji
zajmujących się tradycyjną kulturą ludową. Potrzeba szybkiej rejestracji wiąże się także z naturalnym
odchodzeniem starszej generacji osób, które doskonale pamiętają dawne tradycje i zwyczaje oraz
są świadkami ich przemian.
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LEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

ZENIE

Nazewnictwo obszaru badań

2017 czwartek
na wieczór czytania
eszki Czachor
bielone na kość”
rza Wójcickiego.

Korzyści
Projekt umożliwi zapoznanie się z bogatymi
tradycjami związanymi z Godnimi Świętami
i kolędowaniem. Pozwoli na stworzenie kompendium wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych
i kolędniczych na Rzeszowszczyźnie oraz przyczyni się do szerokiej popularyzacji tego zagadnienia.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w
Szczegóły: www.muzeumkolbuszowa.pl
moim wieczorze autorskim,
który
odbył się 12
ytają:
kontakt: Jolanta
Dragan
tel. Uli
17 227
12 96, wew. 37 za propaździernika, dziękuję
Kaczmarczyk
Katarzyna Dypa
e-mail: zbiory@muzeumkolbuszowa.pl
wadzenie w Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
szula Kaczmarczyk
za świetną organizację. Równocześnie gorąco
zapraszam na teatralną promocję mojej nowej
Karol Wesołowski
książki pt.: „Świerszcze wybielone na kość”,
szowa, Ul. Mickiewicza 15
która odbędzie
się
i kolęd życzących
z te-26 października o godz. 19:00
Obszar, na którym będzie realizowany projekt, zo- i melodii kolęd, pastorałek
stał nazwany Rzeszowszczyzną nie tyle ze względu renu Lasowiaków i Rzeszowiaków zarchiwizowaWolny
w „Galicji”.
na to, że Rzeszów jest stolicą regionu, ale z tego nych w latach wcześniejszych.
Badania terenowe
powodu, że w przybliżeniu określa tereny znajdujące się w północnej części województwa podkar- Działania projektowe obejmą również przygotopackiego. A te właśnie są celem działania Muzeum wanie kwestionariusza do badań terenowych i ich
Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
przeprowadzenie w wyznaczonych punktach. KoKwerenda w archiwach
lejne etapy to zebranieapozyskanych
n g a ż o wmateriałów,
ało się
Tereny Lasowiaków i Rzeszowiaków to obszary, dokonanie opracowań, transkrypcji i właściwej
osób.
gdzie bardzo długo – bo do lat 80. XX w. – obser- archiwizacji w zbiorachkilkadziesiąt
Muzeum Kultury Ludowej
wowano tradycyjne formy kolędowania w żywym w Kolbuszowej, w końcu
przygotowanie i wydanie
Uczniowie
mieobiegu kulturowym. W związku z tym badacze publikacji pt. „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”,
li okazję
poznać
planują przeprowadzenie kwerend w archiwach która będzie kompendium
o Godnich Świętach,
i bibliotekach działających przy instytucjach kolędowaniu i kolędach na terenie Lasowiaków
dziedzictwo kultukultury na wspomnianym obszarze. Umożliwi i Rzeszowiaków.
edycji
uczestnicy
mają
do
wyboru
trzy
tematy:
to zebranie możliwie największej liczby tekstów
rowe i historyczne

Moja kultura
cja konkursu

ej
Ze starego albumu”, „Bez tego człowieka ta wieś
ie byłaby taka sama” i „Moje miejsce”.

regionu,
a Muzeum – pozyskać ciekawe materiały ze-
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JAZZ NA NIEPOGODĘ NAD NILEM
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Prawdziwą miłością do dobrej muzyki wykazali się widzowie kolejnej edycji ,,Jazzu nad Nilem 2018” kolbuszowskiej imprezy muzycznej, która łączy
w sobie dwa pokrewne oparte na improwizacji
o wspólnych korzeniach gatunki muzyczne jazz i blues.
Pierwsze edycje poświęcone były Henrykowi Majewskiemu legendzie i twórcy polskiego jazzu i
grano na nich głównie jazz tradycyjny, z czasem
zaczął ewoluować w kierunku współczesnych odmian tej muzyki i bluesa. Sześć godzin, mimo
,,sakramenckiego” zimna (niespotykanego prawie
nigdy 1 lipca) spędzili wierni swingowi widzowie,
którzy nie zauważali otrzymywanego co chwilę
gratisu w postaci deszczu. Całkowicie pochłonięci dobiegającą ze sceny muzyką najwyższej
jakości a było czego posłuchać. Doskonałym
brzmieniem rozgrzała wszystkich Bluesferajna i
Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa.
Nowoorleańską muzykę usłyszeliśmy za sprawą Młodzieżowego Big Bandu Jazzowego, New
Bone, Michała Wierby oraz Stanleya Breckenridga
i Jazz Band Ball Orchestry. Tegoroczna (2018r)
dwunasta edycja festiwalu rozpoczętego w 2006
roku ( w ciągłości był rok przerwy) udowadnia
że muzyka jazzowa i bluesowa przyciągnąć może
liczną rzeszę fanów i to niezależnie od pogody. Już
tradycyjnie na tym festiwalu występujący dają z
siebie wszystko i chcą wobec swoich renomowanych kolegów wypaść jak najlepiej. Od poprzedniej edycji mamy też lokalną reprezentację. W
tym roku był to debiutujący na tej imprezie młodzieżowy zespół, który prowadzi Wojciech Front.
Trzon zespołu to uczniowie szkoły muzycznej
w Niwiskach. Instruktor zespołu to kontrabasista z dużym doświadczeniem w graniu swingu
i zrozumieniem jego istoty, potrafiący umiejętnie
przekazać swoją wiedzę i umiejętności. Big Band
gra dobrze. Z koncertu na koncert co raz lepiej i
miejmy nadzieję że za rok również otworzy kolbuszowską imprezę, prezentując jazzowe fascynacje
młodych i ich lidera. Pozostałe występy wszystkie
na charakterystycznym dla imprezy optymalnym
muzycznie poziomie. Świetnie w wydarzenie
wpisał się Michał Wierba popularyzując w ciekawy sposób jazz wśród rodziców i ich dzieci. Ten
świetny pianista złapał z nimi kontakt ( i niechby
zainteresował choćby jednego małolata to już spory sukces). Koncert Wierzcholskiego i ,,Staszka”
( jak kazał się nazywać) z JBBO to jak zwykle
majstersztyk improwizacji. Mimo włożonej przez
artystów energii występ stracił na klimacie, przez
klimat właśnie, temperatura spadła poniżej 10 stopni ( na pierwszej edycji temp. w cieniu wynosiła
39 stopni). Cały ten jazzowy zgiełk prowadziła i
opanowywała Elżbieta Lewicka, dla której od lat
jest to też bliskie sercu wydarzenie muzyczne.
Od samego początku Jazz nad Nilem, kreci się
korzystając ze wsparcia Kazimierza Fryca prezesa
firmy FiN SA, wyjątkowego kolbuszowianina,
biznesmena i miłośnika dobrej muzyki, kiedyś zapalonego puzonisty. Zimno sprawiło że nie odbyło
się Krokodyl Jam Session, cóż w takich warunkach
nawet krokodyle stają się bardziej ospałe.
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Spinacz 2018

W niedzielę, 8 lipca zabrzmiały
dźwięki kolejnej edycji festiwalu „Spinacz”. Wydarzenie muzyczne zorganizowano na stadionie miejskim. Impreza
zgromadziła setki osób.

Festiwal rozpoczął koncert rockowej grupy Audioties. Na scenie wystąpili również: Barking Irons
- rzeszowski zespół grający muzykę z pogranicza
hardrocka i rocka oraz SubLubar. Kolbuszowę
reprezentował Le Moor. Gwiazdą festiwalu był
zespół pop-rockowy Poparzeni Kawą Trzy.
Impreza została sfinansowana z budżetu Gminy Kolbuszowa.
J. Mazur

„Wolna
i Niepodległa”

Pod taką nazwą Starostwo w Kolbuszowej zorganizowało IV Powiatowy
Konkurs Twórczości Patriotycznej.

Uczestniczyła w nim młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz średnich, w trzech kategoriach – literackiej, plastycznej i prezentacji multimedialnej.
Zgłoszono w sumie 72 prace. Wyniki konkursu,
czyli przyznane przez jury miejsca oraz nazwiska
osób są zamieszczone na portalu internetowym
Starostwa Powiatowego: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/wyniki-iv-powiatowego-konkursu-tworczosci-patriotycznej-wolna-iniepodlegla,2650.html
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu
10 czerwca b.r. na rynku w Kolbuszowej, z udziałem pani premier Beaty Szydło.
(BP)

Jedna z laureatek
konkursu, zdobywczyni
I miejsca w kategorii
plastycznej - Kinga
Cesarz z Liceum
Ogólnokształcącego w
Kolbuszowej.
(Fot. B. Popek)
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NA DOBREJ FALI LASOWIACKIEJ MUZYKI

Kapela Jurka Wrony powstała w sierpniu 2017 roku przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Liderem kapeli jest wybitny
klarnecista ludowy Jerzy Wrony wykształcony muzyk i świetny muzykant.
W swojej grze jest kontynuatorem wielopokoleniowych rodzinnych tradycji muzycznych. Grając
przez trzydzieści lat z wybitnym muzykantem lasowiackim Władysławem Pogodą jest bezsprzecznie
najlepszym kontynuatorem twórczości autentycznego muzykanta (niedawno zmarłego w wieku
bez mała 98 lat) ludowego skrzypka samouka.
Ze względu na swoje umiejętności techniczne był
zapraszany do gry w najlepszych kapelach, przez
co poznał wszystkich najlepszych muzykantów.
Kapela powstała z inicjatywy lidera i potrzeby
nagrania płyty firmowanej nazwiskiem klarnecisty.
Już na pierwszej próbie wywiązała się pomiędzy
jej członkami wyjątkowa współpraca oparta na
wzajemnym szacunku dla siebie i zrozumieniu
muzyki, którą grają. O członkach kapeli wybitnym skrzypku prymiście Kazimierzu Marcinku,
Wiesławie Malcu sekundziście i Zdzisławie Ziarkiewiczu basicie powiedzieć można to, co o liderze
(wyjątkowy talent, tradycje rodzinne i współpraca
z najlepszymi). Każdy zna swoje miejsce w kapeli
i każdy w swojej dziedzinie jest najlepszy. Wydaje
się, że członkowie kapeli bardzo długo się szukali
by w końcu się odnaleźć w zespole w którym czują

się świetnie i rozumieją bez słów. Debiutując w 52
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zdobyli pierwsze
miejsce. Debiutując w XV Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru Karpat - Trzcinica 2018 zdo-

byli pierwsze miejsce. Najbliższe plany to koncert
w Lublinie, gdzie zagrają z wybitnym jazzmenem
Wojtkiem Mazolewskim. Żywa gra kapeli nie tylko
podoba się jurorom, ale wzbudza też olbrzymi
entuzjazm publiczności.

POŻEGNANIE PANA WŁADKA

W ostatni poniedziałek czerwca tego roku, na cmentarzu w Kosowach zakończyła się życiowa droga człowieka-legendy, ludowego skrzypka Władysława Pogody. Żegnały go tłumy wielbicieli jego muzyki, mieszkańcy rodzinnej Huciny i okolic, a także z Rzeszowa, Mielca oraz wielu innych miejscowości Podkarpacia. Zakończył się pewien ważny okres w dziejach lasowiackiej muzyki.
Władysław Pogoda urodził się w 1920 roku we
wsi Hucina w powiecie kolbuszowskim, w rodzinie
wiejskiego kowala. Ojciec widział we Władku
swojego następcę. Syn od najmłodszych jednak
lat zafascynowany był muzyką i nie chciał słyszeć o zamiarach ojca. Po piaszczystych wiejskich
dróżkach i ścieżkach w swojej wsi biegał tam gdzie
było wesele albo jakaś potańcówka i słuchał lasowiackich muzykantów. Ta determinacja sprawiła,
że po jakimś czasie stał się posiadaczem „prawdziwych”, fabrycznych skrzypiec i zaczął samodzielne muzyczne „raczkowanie”. Niesamowita energia
jaka nie opuszczała Go przez całe życie sprawiła,
że w różnych składach instrumentalnych rozpoczął
dzięki muzycznym umiejętnościom zarabiać na
wiejskich imprezach. Jako, że los jest nieprzewidywalnym reżyserem, w życiu Pana Władka
nastąpił niespodziewany kiedyś zwrot. Stało się
to w czasie gdy Polska znalazła się pod niemiecką
okupacją. Podczas jednej z wędrówek do Kolbuszowej, za sprawą tzw „łapanki” znalazł się
w grupie młodych kolbuszowian wywiezionych na
przymusowe roboty do Niemiec. Szczęście jednak
nie opuszczało Go, bowiem znalazł się w rolnym
gospodarstwie „bauerów” w których rodzinie były
muzyczne tradycje, a w domu fortepian. Któregoś wolnego od pracy wieczoru, kiedy zasiadł do

pisania listu do rodziny w Hucinie, podeszła do
niego ”bauerka” i spytała: Władek, co ty „schreiben”? Odpowiedział zgodnie z prawdą, że pisze
do domu, żeby przysłano mu „Geigen”. A, to my

mamy skrzypce i po chwili przyniosła instrument.
Od tego momentu życie było nieco łatwiejsze,
w wolnych chwilach mógł grać, a nawet spotykać
się z Polakami z sąsiednich miejscowości. Dzięki
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temu poznał także swoją późniejszą żonę. Kiedy nastąpił upadek Rzeszy, wprawdzie nie zaraz,
ale powrócili do Huciny, zostali małżeństwem,
wybudowali dom i zaczęli gospodarowanie. Ale
muzyka znów zawładnęła Panem Władkiem. Zaczęło się granie wspólnie z okolicznymi muzykantami, a że po wojnie nastąpiła wielka akcja
dokumentowania polskiego folkloru, sława Pana
Władka dotarła do Redakcji Muzycznej ówczesnej
Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, gdzie
pracując w charakterze redaktora muzycznego
opracowywałem cykl audycji Z MIKROFONEM
PRZEZ RZESZOWSKĄ WIEŚ. W szóstej audycji
z tego cyklu wyemitowanej 25 października 1974
roku wystąpiła kapela ludowa z Ostrów Baranowskich, a z nią skrzypek - sekundzista Władysław
Pogoda, który poza częścią muzyczną opowiadał
ze swadą o tym, jak to bywało na weselach w tej
wsi i w okolicy. Audycja ta zachowana jest do
dziś w radiowej taśmotece. Moje drugie spotkanie
z Panem Władkiem nastąpiło pod koniec 1977
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roku, kiedy postanowiłem poprosić Go o opowieść
o lasowiackich zwyczajach świątecznych. Wybrałem się do Huciny z reporterskim magnetofonem
moim prywatnym TRABANTEM. Mimo, że była
to dopiero końcówka listopada, spadł obfity śnieg.
Tuż po skręceniu w Kosowach w lewo, na drogę
prowadzącą do Huciny, mój FORD-KARTON - jak
nazywano wówczas ten model samochodu - zarył
podwoziem w zaspę i dalszą drogę, prawie 4 kilometry, odbyłem pieszo. Było dużo czasu, żeby
nagrać z gospodarzem rozmowę, pogadać o tym
i owym, no i bliżej się poznać, co było bardzo
przydatne podczas realizowania w późniejszych
latach audycji o folklorze już w Telewizji Rzeszów.
Pan Władysław związał się organizacyjnie
z Powiatowym, przemianowanym z czasem na
Miejski Domem Kultury w Kolbuszowej, liderował już własnej kapeli, pod własnym nazwiskiem,
a ta współpraca stawała się coraz bardziej owocna
w sukcesy, zwłaszcza, że muzyka była zawsze na
pierwszym planie. Opowiadał kiedyś, jak w czasie
żniw, któregoś dnia, okłamał żonę. Skrzypce wyjął
z futerału i włożył w to miejsce niewielki ciężarek,
żeby wydawało się, że instrument jest na swoim
miejscu. Tymczasem skrzypce zawinął w jakąś
szmatkę i po kryjomu, żeby nie zdenerwować
żony, zamiast w pole do żniw, pojechał na próbę
do Kolbuszowej.
Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, przy wsparciu miejscowych władz samorządowych podjęła akcję dokumentowania dorobku Pana Władka. Dzięki temu doszło do nagrań
płyt CD: LASOWIACKI DOM, WŁADEK NA
ŚWIĘTA, KUSZENIE WŁADYSŁAWA, WŁADYSŁAW POGODA Z ZESPOŁEM LUDOWYM
GÓRNIACY, WŁADYSŁAW POGODA Z KAPELAMI. Ten ostatni album był dwuczęściowy.
Obok płyty z nagraniami CD umieszczona została
płyta DVD na której, wraz z moim komentarzem,
znalazło się 8 obszernych fragmentów trwających
po ok. 15 minut programów z telewizyjnego cyklu
SPOTKANIE Z FOLKLOREM zarejestrowanych
w latach 1994 - 2012. Ostatnie nagranie odbywało

NIECH MUZYKA POGODY
NIGDY NIE ZAMILKNIE!

Władysław Pogoda urodził się 20 lipca 1920 roku w Hucinie niedaleko Kolbuszowej w rolniczej, kowalskiej rodzinie. Chłopiec, najmłodsze dziecko kowala od
małego wykazywał zainteresowanie grą na skrzypcach. Od szesnastego roku życia
grał już z kapelami, był samoukiem uczył się od starszych lasowiackich muzykantów.
Obdarzony wyjątkowym słuchem wrażliwością oraz talentem twórczym realizował się
na potańcówkach i weselach. Podczas wojny wywieziony na przymusowe roboty do
Niemiec, pracuje w gospodarstwie rolnym. Szczęście, połączone z talentem i ciężką
pracą towarzyszy mu przez całe życie. Tym razem sprawiło, że trafił do gospodarstwa
uzdolnionej muzycznie Niemki. Gospodyni pozwala mu grać i wspomaga rozwój jego
talentu, uczy go nut, których znajomość posiadł na poziomie wystarczającym dla własnych potrzeb zapisu i odczytu prostych melodii.
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się w kolbuszowskim Skansenie w upalne lato.
Miałem do dyspozycji materiału dźwiękowego
na dwa programy. Nagranie odbywało się bardzo
sprawnie, ale upał był coraz większy, a Pan Władek
już miał „swoje” lata. Zacząłem się trochę bać,
że dojdzie do jakich problemów ze zdrowiem.
Na szczęście twardy lasowiacki organizm zniósł
dzielnie tę próbę.
Kapela cieszyła się wielką sympatią, występowała na wielkich imprezach w Warszawie,
z Pospieszalskimi, Steczkowskimi, z Tadeuszem
Nalepą. Kiedyś ja otrzymałem propozycję zagrania
z mieszaną kapelą na swoim saksofonie sopranowym. Nie bez początkowych oporów propozycję
przyjąłem i dziś mogę powiedzieć z satysfakcją,
że zagrałem na estradzie w Kolbuszowej z Władysławem Pogodą !
Był zawsze zafascynowany muzyką, otwarty
na ludzi, pełen radości życia, mimo, że nie zawsze było ono lekkie. Miał poczucie humoru,
który udzielał się jego otoczeniu. Kiedy z okazji
90 rocznicy urodzin MDK zorganizował wielką
plenerową imprezą zgodził się polecieć balonem,
ale skrzypce zostawił na ziemi. Zapytany dlaczego,
odpowiedział krótko: bo jakbym się zabił, po mnie
zostałyby moje skrzypce. Innym razem podczas
nagrania którejś telewizyjnej relacji w Kolbuszowej namówiłem Go na jazdę wraz z małżonką na
karuzeli. Temat „ kupił” bez szemrania.
W ciągu kilku ostatnich lat zmniejszała się koncertowa aktywność, czas robił swoje. Pod koniec
lipca 2017 roku pojechałem z dyrektorem MDK
Wiesławem Sitką i pracownikiem tej placówki
Mateuszem Starcem z kwiatami i życzeniami
urodzinowymi do Huciny. Zostaliśmy przyjęci
bardzo miło, rozmowa toczyła się gładko. Jubilat
zagrał nam na skrzypcach, wychylił nawet jedną
„dwudziestkę piątkę”. Gdyby los był jeszcze tym
razem życzliwy pod koniec lipca obecnego roku
obchodziłby dziewięćdziesiąte ósme urodziny,
a tymczasem miesiąc wcześniej zakończyła się
Jego droga życiowa i ważny okres lasowiackiej
muzyki.
Jerzy Dynia
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Po powrocie z żoną Walerią do kraju, (pobrali się
w Niemczech) zajął się pracą w niewielkim gospodarstwie, zajmując się jednocześnie prowadzeniem
sklepu oraz skupem jaj. Muzyka grana na weselach
festynach i potańcówkach sprawiała mu nie tylko
satysfakcję, ale wspomagała byt materialny jego
rodziny.
W tym czasie w kapelach i zespołach mimo swoich zdolności nigdy nie pełnił wiodącej roli, chętnie
był zapraszany na granie, ożywiając swoją dynamiką i spontanicznością każdy występ. Na sakshornie
i trąbce próbował grać w kolbuszowskiej orkiestrze
dętej, bez powodzenia z powodu zbyt małej biegłości w czytaniu nut. W tym czasie na całe życie
związał się z Powiatowym a później Miejskim
Domem Kultury w Kolbuszowej. W tym środowisku spotykał się z wybitnymi muzykantami i miał
najlepsze warunki do pracy twórczej. Folklor jako

przeciwstawny kulturze mieszczańskiej, stał się
w tym czasie, preferowaną dziedziną kultury. Muzykanci, często zapominając o tradycji i formach
wypracowanych przez przodków, zaczęli tworzyć
folklor ogólnonarodowy, zapominając o jego pięknie wynikającym z lokalnej odrębności.
Wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych
z kolbuszowskiej kapeli odszedł jej dotychczasowy
lider, wiodącą rolę w zespole zaczął pełnić Władysław Pogoda. Przemiany ustrojowe spowodowały
zainteresowanie małymi ojczyznami. Kapela Władysława i jej lider ze swoją swojską, wręcz wzorcową archaiczną osobowością będącą zbiorem narodowych cech polskich. Został zauważony i zaczął
robić niebywałą jak na lokalnego muzykanta karierę. Występy w radiu i telewizji udział w wielkich
i prestiżowych koncertach stały się dla kapeli
codziennością. Niewielkiego wzrostu skrzypek
o mocnej, pełnej werwy postawie stał się z dnia na
dzień najbardziej rozpoznawalną twarzą naszego
folkloru. Kochał media a ludzie mediów kochali
jego z wzajemnością. Z swoją ,,Kapelą Władysława Pogody” występował w Kazimierzu nad Wisłą, byli laureatami pierwszych nagród nigdy (nie
zdobyli Złotej Baszty). Docenieni zostali Oskarem
Kolbergiem. Najważniejsza zawsze była kapela i tu
musiało ,,pięknie chodzić”. Rzadko występował
jako solista. Przez kapelę przewinęło się kilkudziesięciu muzykantów. Lider zawsze wybierał najlepszych, słabsi szybko odpadali ze składu. Pierwszą nagraną płytę trafili do panteonu najlepszych
autentycznych kapel wydanych w serii ,,Polish
Folk Music”. Po niewielkiej stagnacji na przełomie
wieku kapela z kopyta ruszyła w 2004 roku. Na
rynku miasta odbyła się pierwsza biesiada urodzinowa Pogody. Cóż to była za okrągła 84 rocznica.
Wystąpiło 11 kapel z Podkarpacia, Małopolski
i Śląskiego. Zrobił się szum medialny. Z całej Południowo Wschodniej Polski zjechało się kilka
tysięcy fanów jego talentu. Byli wszyscy wysłannicy instytucji doceniających Mistrza i jego kapelę
z dyplomami i pucharami. Władysław Pogoda
był muzykantem spełnionym i cieszącym się
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uznaniem różnych szczebli władzy i powszechnie
szanowanym w środowisku. Spotykała go też co
jest normą przy tak licznych sukcesach i licznych
talentach zawiść w środowisku ze strony mniej
zdolnych. Był jednak wyjątkowym muzykantem
i człowiekiem, łączył tradycję ze współczesnością,
był niesamowicie twórczy. Charakter i wartości
miał żelazne, przy tym był otwarty spontaniczny, był zaprzeczeniem nudy i szarości życia. Po
biesiadzie przypomniały sobie o nim media, co
niesamowicie zmobilizowało go do realizacji zarzuconych wcześniej pomysłów. Z kapelą i sam
w latach 2008 -2013 przy pomocy domu kultury
w Kolbuszowej nagrał pięć płyt, które są bezcennym dokumentem, zapisem jego niebagatelnego
talentu i wkładu w zachowanie naszego dziedzictwa narodowego.
Odszedł w otoczeniu kochającej go rodziny
w Hucinie Staszówce w dniu 20 czerwca 2018
roku. Ostatni raz ze swoją kapelą zagrał na swoich urodzinach w poprzednim roku. Uroczystości
pogrzebowe z liczną rzeszą żałobników odbyły
się w Kościele Parafialnym w Kosowach. Towarzyszyła mu orkiestra i koledzy muzykanci, którzy
zagrali na cmentarzu jego ulubione utwory. Mając
wyjątkowo swobodny stosunek do śmierci Władysław Pogoda żartował, że chce żeby pochować go
ze skrzypcami, bo nawet jak już będzie w trumnie
to jeszcze zagra gdy usłyszy swoją ulubioną muzykę, którą kochał i którą grał, żeby rozweselać
ludzi. Dla wszystkich nas jest teraz ważne, żeby
realizować jego przesłanie, nie zapominać o naszym lasowiackim graniu.

Pogrążonej w smutku Rodzinie
Wybitnego Muzyka

Władysława Pogody

Wyrazy współczucia składają:
Dyrektor, pracownicy i inni wielbiciele
Jego talentu skupieni przy
Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej

PLENER W JAROSŁAWIU W MIEŚCIE
KUPCÓW I JARMARKÓW

W kolbuszowskim plenerze ,,Wiatraki” biorą udział od lat uczniowie szkół z terenu naszego powiatu i sąsiednich. Uzdolnione
artystycznie dzieci i młodzież wraz z nauczycielami udają się w ciekawe miejsca i wyżywa plastycznie realizując swoją pasję. Tak
samo był tym razem (16 maja 2018 maja), gdy grupa ponad siedemdziesięciu osób zawitała do gościnnego Jarosławia.
Na miejscu powitała nas para jarosławskich
kupców. Odgrywający rolę dawnych mieszczan,
ciekawie opowiadali o historii i tradycji swojego
wyjątkowego miasta. Jarosław to miejsce, wyjątkowe lokowane na szlaku pomiędzy wschodem
a zachodem, południem i północą. Przez wiele
wieków należało do najważniejszych i najbogatszych ośrodków handlowych w Europie.
Tutaj odbywał się jeden z dwóch największych
jarmarków europejskich. Bardzo duże znacze-

nie dla jego rozwoju podobnie jak i dla Kolbuszowej miała magnacka rodzina ,,Lelewitów”
Tarnowskich. Dyrektor miejscowego ośrodka
kultury (plastyczka) Elżbieta Śliwińska zadbała o to, żeby młodym artystom malowało się jak
najlepiej. Nic też dziwnego w tym, że kilka godzin wytężonej twórczej pracy upłynęły w komfortowych warunkach. Posileni smaczną pizzą
i lemoniadą po zwiedzeniu wyjątkowego muzeum jakim jest trasa podziemna, poprowadzona

dawnymi kupieckimi piwnicami pod kamienicami zadowoleni plenerowicze z udanymi pracami
plastycznymi powrócili do Kolbuszowej. Organizator pleneru z przyjemnością ogląda poczynania i efekty pracy tych wyjątkowych młodych
twórców. Wracając do Jarosławia, jest to miasto
dla koneserów, nie jest oblegane przez turystów
chociaż ma wyjątkowe na tym terenie ,,alibi”.
Jarosławianie zapoznający nas z jego historią
to nie tylko przewodnicy ale też pasjonaci i mi-
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łośnicy swojej pięknej małej ojczyzny. Miejski
Ośrodek Kultury, który nas z tak życzliwie przyjął, mieści się podobnie jak Miejski Dom Kultury
w Kolbuszowej w dawnej sokolni. Co ciekawe
jarosławski zaprojektował Teodor Talowski najwybitniejszy architekt polskiej secesji, który kilka lat
dzieciństwa spędził w Kolbuszowej i odwiedzał ją
jako student. Tutaj mógł zafascynować się Egiptem
słuchając legend miejskich o rzece Nil i dwóch
stawach nazywanych morzem Czarnym i Czerwonym. Pobyt przyszłego architekta w Kolbuszowej
miał związek z pracą jego ojca Jana w sądzie powiatowym.
Wernisaż prac plastycznych odbył się w dniu
20 czerwca w Galerii pod Trąbami i Bębnem
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Prace
zaprezentowały się rewelacyjnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, (tylko różnego stopnia)
pyszne lody i inne słodycze. No cóż nawet najlepszą sztukę ogląda się lepiej z pełnym żołądkiem.
Na wernisażu mieliśmy zaszczyt gościć dyrektor
z Jarosławia, którą tak jak nas urzekło jej miasto,

tak ją prace naszych młodych plastyków. Pani
dyrektor obiecała zabrać wystawę do miasta nad
Sanem jesienią, gdy już upora się z remontem
obiektu pięknej sokolni, siedziby MOK, którym
administruje. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to będziemy możliwość obejrzenia po raz drugi

Biesiada u Widelan

Koncerty muzyczne, atrakcje dla dzieci, turniej piłkarski – w niedzielę, 15 lipca,
mieszkańcy bawili się w Widełce. ”Biesiadę u Widelan” zorganizowano na placu przy
Wiejskim Domu Kultury.
Imprezę rozpoczęły piłkarskie pojedynki z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości na Orliku
w Widełce. Amatorzy i oldboje zagrali o Puchar
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
Bogdana Romaniuka. Uczestniczyło w nich blisko

100 zawodników. Zespoły rywalizowały w sześcioosobowych składach. Pierwsze miejsce (oldboje)
zajęła Kolbuszowa, drugie Raniżów, trzecie Majdan Królewski. Tytuł Najlepszego Strzelca otrzymał Tomasz Warzocha (Kolbuszowa), najlepszym
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tego pięknego miasta. Prace plastyczne ze znawstwem wybrał i nagrodził Ryszard Sziler, który
jako dziecko nauczycieli pomieszkiwał w pobliżu
Jarosławia. Za co organizatorzy dziękują, podobnie jak artystycznej młodzieży ich nauczycielom
za zaangażowanie.

Bramkarzem został – Sebastian Gul (Cmolas),
a Drużyną Fair Play – Dzikowiec. Zwycięzcami
amatorskich drużyn został zespół Actimel Widełka,
drugie miejsce wywalczyli strażacy OSP Widełka,
a trzecie Amatorzy Kolbuszowa.
W programie niedzielnej biesiady nie zabrakło gier
i zabaw dla dzieci. Na scenie wystąpiła: kapela
podwórkowa Negro, Andrzej Cierniewski i zespół
disco polo MeGustar. Do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół Gryf.
J. Mazur
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Inwestycje
sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Kolbuszowej Górnej, Otwarte Strefy
Aktywności oraz przebudowa kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie to najważniejsze inwestycje sportowe realizowane
w tym roku.

We wrześniu, uczniowie szkoły podstawowej
w Kolbuszowej Górnej będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Trwają zaawansowane
prace. Budowane boisko ma charakter obiektu
ogólnodostępnego, przeznaczonego dla dzieci
i młodzieży. Boisko o wymiarach 44m x 24m będzie obejmowało: boisko do piłki ręcznej, boisko
do koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz kort
tenisowy. Nawierzchnia boiska wykonana będzie
z trawy syntetycznej. Na placu stanie trybuna na
100 miejsc. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony. Przebudowane będą również chodniki.
Zadanie realizowane jest w ramach działania „Roz-

wój szkolnej infrastruktury sportowej na terenie
Gminy Kolbuszowa” – „Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej 2017”. Na jego wykonanie pozyskano prawie 200 tys. zł, ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączny
koszt wyniesie ponad 400 tys. zł.
W tym roku, rozpocznie się przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie. Ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji.
Boisko ma się składać z czterotorowej bieżni i sześciotorowej na „setkę”. Będzie też dostosowane do
rzutu młotem, skoku w dal, skoku wzwyż, rzutu
oszczepem, rzutu dyskiem, a także do pchnięcia
kulą. W kompleksie pojawi się również skocznia
do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu z przeszkodami i nowe boisko piłkarskie z nawierzchni
z trawy naturalnej.
Nowoczesny obiekt sportowy będzie do dyspozycji
mieszkańców w 2019 roku. Na jego budowę Gmina Kolbuszowa zdobyła dotację w kwocie 1,5 mln
zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Trzy kolejne miejsca do aktywności sportowej
i rekreacji powstaną w gminie. Otwarte Strefy
Aktywności zaplanowano w Kolbuszowej Górnej,

Kolbuszowej Dolnej oraz na ul. Bora Komorowskiego. Na realizację zadania przyznano prawie
100 tys. zł dotacji. Cała inwestycja wyniesie ponad 200 tys. zł. Prace rozpoczną się na wakacjach
i zakończą w tym roku.
Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym (siłownia i strefa relaksu) powstaną
w Kolbuszowej Dolnej obok budynku wielofunkcyjnego oraz w Kolbuszowej Górnej obok szkoły.
Trzecia, największa z dodatkowym placem zabaw
o charakterze sprawnościowym w Kolbuszowej
na ul. Bora Komorowskiego. Siłownie zostaną
wyposażone m.in. w urządzenia takie jak koła Tai
Chi, krzesełko do ściągania i wyciskania, rower/
jeździec, talia/wahadło, czy ławeczka/prostownik
pleców. W strefach relaksu do dyspozycji będzie
stolik do gier (warcaby + chińczyk) oraz ławeczki.
Na placu zabaw przy ul. Bora Komorowskiego
stanie czworokąt sprawnościowy, Street Workout
Park oraz ukośny zestaw sprawnościowy. Dodatkowo w Kolbuszowej Górnej będzie piaskownica
oraz dwa sprężynowce wraz z bezpieczną nawierzchnią.
J. Mazur
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Rozbudowa PSZOK

Do końca września potrwają prace przy rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej.
Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys. zł., z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa
Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Inwestycja wyniesie 1,2 mln zł.
Projekt zakłada przebudowę budynku byłej betoniarni - dostosowanie pomieszczeń magazynowych betoniarni pod działalność PSZOK. Ponadto,
przebudowanych zostanie szesnaście wiat garażowych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. W ramach zadania wyremontowana
zostanie również droga i plac przywagowy oraz
wybudowana waga samochodowa.
Głównym celem inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, oraz ich magazynowania.
J. Mazur

Przegląd inwestycji drogowych

Trwają prace przy przebudowie ulicy 11-go Listopada. Inwestycję za ponad 1,2 mln zł, planuje się zakończyć do sierpnia br.
Wykonano już nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowane zostały chodniki oraz powstała ścieżka rowerowa. Na ukończeniu są prace przy budowie dodatkowych miejsc parkingowych. Zakres robót obejmował również przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Ponadto, wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz nasadzona nowa zieleń.
Do końca sierpnia potrwa przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowej w km
0+000 – 0+220 w Kolbuszowej. Zadanie obejmuje: roboty ziemne, wykonanie odwodnienia drogi,

ułożenie warstwy z betonu asfaltowego oraz krawężników. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł.
W sierpniu ma zostać przebudowany łącznik ul. S.
Krzaklewskiego i ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbu-

szowej. Prace będą tu prowadzone na odcinku 139
m. Koszt zadania wyniesie 186 tys zł.
Podpisano umowę z wykonawcą - rozbudowy
ul. Piaskowej oraz przebudowy ul. Krakowskiej.

przegląd KOLBUSZOWSKI

16

Nr 298

Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji
deszczowej, ułożenie krawężników oraz ułożenie
warstwy z betonu asfaltowego. Na ulicy Krakowskiej wyremontowany zostanie odcinek o dł. 500
m., na ul. Piaskowej rozbudowa obejmie odcinek
o dł. 200 m. Inwestycja zostanie zakończona we
wrześniu. Koszt obu zadań wynosi ponad 950 tys.
zł.
Wybrano również wykonawcę budowy chodnika
w Kupnie w km 1+365,55 do km 1 +585,55. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik o długości 220 m. Planowany termin zakończenia prac to
połowa września. Koszt przedsięwzięcia 94 tys zł.
J. Mazur

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Kolbuszowej, działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 30, art. 54
ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405)

zawiadamia

że został opracowany projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata
2017 - 2022”.
Dane o projekcie ww. dokumentu znajdują się pod
nr X/38/2018 w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez
Burmistrza Kolbuszowej, który znajduje się w Biu-

OGŁOSZENIA uMiG

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE:
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl – zakładka
Ochrona Środowiska oraz w siedzibie tut. Urzędu.
W myśl art. 46 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku przedmiotowy dokument
może być zaliczany do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Mając na względzie powyższe, Burmistrz Kolbuszowej zgodnie z art. 48 ww. ustawy wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem
o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu „Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017
- 2022”.
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa,
przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.)
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Od najmłodszych lat zapraszał do świata swoich niepowtarzalnych melodii.
Muzyka była treścią, którą prowadziła go przez życie.
Zawsze uśmiechnięty, tam gdzie grał i śpiewał budził radość.
Jego wyjątkowy talent poznała cała Polska.
Z głębokim żalem żegnamy

wybitnego muzyka

Władysława Pogodę

Rodzinie, wszystkim bliskim i przyjaciołom zmarłego
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Burmistrz Kolbuszowej, pracownicy Urzędu Miejskiego
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z projektem przedmiotowego dokumentu
oraz możliwością składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w pokoju
nr 2, w godzinach urzędowania, tj.: pon. 800 –
1600, wt. – pt. 730 – 1530 w terminie od 17 lipca
2018 r. do 7 sierpnia 2018 r.

Rodzinie zmarłego

Śp. Stanisława Kapusty

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego

Pani Janinie Chmielowiec
Nauczycielowi Szkoły Podstawowej
w Domatkowie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

Składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Koleżance
Annie Pastuła

Wieloletniej Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Kolbuszowej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

Składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Wymiana edukacyjnych doświadczeń

Ośmioosobowa delegacja z Ukrainy przebywała przez trzy dni w powiecie kolbuszowskim. Goście zza wschodniej granicy, będąc
u nas, zapoznawali się z zasadami funkcjonowania oświaty, jej finansowaniem oraz strukturą organizacyjną poszczególnych placówek.
Aktualnie na Ukrainie trwają działania zmierzające do zreformowania tamtejszego systemu
oświaty. Dlatego też dyrektorzy ukraińskich szkół
i przedszkoli udali się do naszego powiatu z wizytą, podczas której chcieli dowiedzieć się jak
system oświaty funkcjonuje u nas. Wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz wiedzy w zakresie sposobu finansowania szkół i przedszkoli,
ich struktury organizacyjnej oraz obejrzenie baz
dydaktycznych poszczególnych placówek oświatowych, ich wyposażenia i dostępnej infrastruktury
to główne cele, jakie chcieli zrealizować goście
z zaprzyjaźnionego z powiatem kolbuszowskim powiatu romanowskiego na Ukrainie.
W przedszkolach i szkołach
Delegacja, chcąc poznać poszczególne etapy
kształcenia, gościła w przedszkolach, szkołach
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz
szkołach średnich. Grupa z Ukrainy odwiedziła
niepubliczne placówki oraz te prowadzone przez
samorządy. Gościła m.in. w Niepublicznym Przedszkolu w Raniżowie, prowadzonym przez Stowa-

rzyszenie, Przedszkolu nr 3 w Kolbuszowej, Szkole Podstawowej w Siedlance, Szkole Podstawowej
nr 2 w Kolbuszowej, Niepublicznym Przedszkolu
i Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
w Majdanie Królewskim, Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, Zespole Szkół Technicznych
w Kolbuszowej, Zespole Szkół Agrotechniczno
-Ekonomicznych w Weryni oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
Wzajemna współpraca
Goście z Ukrainy byli pod wrażeniem bardzo
dobrego utrzymania szkół oraz ich bogatego wyposażenia. Szczególnie ujęła ich dobra współpraca
między organem prowadzącym poszczególne placówki, ich dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami.
– Widać, że wszyscy pracują na wspólne dobro –
podkreślali podczas podsumowującego spotkania.
Ich zdaniem to właśnie bardzo dobra współpraca
skutkuje efektami, które mogli obejrzeć i usłyszeć,
podczas pobytu w naszym powiecie.
Spotkanie w Starostwie
Podczas spotkania zorganizowanego w Sta-

rostwie Powiatowym w Kolbuszowej, w środę
(4 lipca), ze Starostą Kolbuszowskim Józefem
Kardysiem, Wicestarostą Wojciechem Cebulą oraz
członkami Zarządu Powiatu Kolbuszewskiego
delegacja z Ukrainy wymieniała się swoimi spostrzeżeniami po trzydniowej wizycie w naszym
powiecie. Delegaci z Ukrainy zaznaczyli, że sposób finansowania oświaty jest bardzo podobny
do tego, obowiązującego w Polsce. Z tym tylko,
że polskie szkoły, pisząc projekty i wnioski na
doposażenie czy modernizację placówek, mogą
liczyć na unijne wsparcie, w Ukrainie tego brakuje.
Podkreślali również, że ukraińskie reformy oświaty są dyktowane przez szczebel wyższego rzędu
i czasami nie przystają do warunków i okoliczności
panujących w małych wioskach czy miasteczkach.
Rozmawiano również o kształceniu zawodowym
oraz niżu demograficznym. Ukraińcy zaznaczali,
że chcą stawiać na kształcenie zawodowe, a szczególnie na zawody, które mogą przyczynić się do
rozwoju gospodarki.
Barbara Żarkowska

Podczas pobytu w naszym powiecie delegacja z Ukrainy odwie- Pamiątkowe zdjęcie.
dziła publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska

Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w Raniżowie. Fot. A. Stec
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Wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego

We wtorek (12 czerwca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się
uroczyste wręczenie nagród laureatom XV Konkursu Plastycznego „Nasze lasy”.
Z racji tego, że w tym roku obchodzimy Stulecie
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, postanowiliśmy przyznać nagrody setce laureatów. Jeśli
do tego dodamy trzy nagrody Grand Prix otrzymamy wynik 103. W sumie tyle nagród wręczyli
we wtorek Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech
Cebula, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa
Bartłomiej Peret oraz Kazimierz Kriger, były szef
kolbuszowskiego Nadleśnictwa i jednocześnie
jeden z pomysłodawców konkursu.
Szybka zmiana planów
Wręczenie nagród, w tym roku, wyjątkowo od-

bywało się w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, ze względu na niesprzyjające
warunki pogodowe. Szybka zmiana miejsca jednak nie pokrzyżowała nikomu planów, bowiem
uczestnicy wraz z opiekunami zjawili się u nas
niemal w komplecie. Pełna sala laureatów była
najlepszym dowodem na to, że konkurs plastyczny cieszy się sporym zainteresowaniem wśród
uczniów. Wszystkich przybyłych przywitał Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, który
pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym pasji,
zaangażowania oraz talentu.

Nr 298
Tysiące uczestników
Konkurs plastyczny, organizowany jest przez
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa już od 2003 roku. W sumie,
przez ten czas, wzięło w nim udział 4500 dzieci.
W tegorocznej edycji Komisja Konkursowa, której
przewodniczyła Natalia Wrona – pracownik Nadleśnictwa Kolbuszowa, obejrzała 252 prace z 35
szkół podstawowych. Były to prace wykonane
przez uczniów klas IV, V i VI, jedną z czterech wybranych przez nich technik. Do wyboru pozostawały: rysunek, grafika, malarstwo oraz collage. Celem
konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej,
kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży
oraz promocja walorów przyrodniczych powiatu
kolbuszowskiego. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy już za rok!
Barbara Żarkowska

Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie plastycznym. Fot. B. Żarkowska

Pamiątkowe zdjęcie.

Uroczyste wręczenie nagród.

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
podaje do publicznej wiadomości, że
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony
został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10
na okres 21 dni wykaz pomieszczeń użytkowych
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy. Wykaz ten został również
zamieszczony na stronach internetowych:
(Powiat Kolbuszowski) http://powiat.kolbu-

szowski.pl

Strona BIP - Powiat Kolbuszowski http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10, pok. 214 tel.
17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 05.07.2018 r
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Muzyka płynie teraz z nieba…

Władysław Pogoda – założyciel kapeli, skrzypek, jeden z najwybitniejszych muzykantów ludowych 30 lipca skończyłby 98 lat.
Niestety Bóg miał dla niego inny plan i zabrał go do siebie. Władysław Pogoda zmarł 20 czerwca.
„Na świecie nic piękniejszego od muzyki nie
ma” – to motto przyświecało Władysławowi Pogodzie z Huciny przez całe życie. Muzykę ukochał,
ona towarzyszyła mu od dziecka, z nią szedł przez
życie.
Tak to się zaczęło…
Pierwsze skrzypce Władysław Pogoda zrobił,
gdy miał 6 lat. Ojciec widząc jego zapał do muzykowania udał się do stolarza, który to z desek
wystrugał skrzypki. Były one dalekie od ideału,
jednak pan Władysław próbował na nich grać. Kilka lat później ojciec kupił mu prawdziwe skrzypce.
Nowy instrument jeszcze bardziej podsycił w panu
Władysławie chęć nauki. Muzyk z Huciny uczył
się grać, stroić, podpatrywał jak robią to inni, od
innych uczył się wytrwale.

Iskra Boża…
Pan Władysław, na początku swojej muzycznej
przygody, nie znał nut, ale miał ucho. „Nuty czytać – nie sztuka. Sztuka wydzielić nuty w tempie,
wyliczyć pauzy. To jest cała filozofia ludowego
grania. Najważniejsze jest ucho. Trzeba mieć
ucho…” – mawiał.
„Władek, z Warszawy dzwonili, mamy grać”
Muzyka dawała mu się utrzymać, ale w niej
znajdował też ukojenie. Mając 17 lat został sierotą.
W tych trudnych chwilach w muzyce szukał oparcia i ukojenia. Potem przyszła wojna. Poniewierka
po świecie, małżeństwo z Walerią i… powrót do
Huciny. Tu kupił plac, wybudował dom i zajął się
muzykowaniem. Państwo Pogodowie prowadzili
gospodarstwo, doczekali się pięciorga dzieci. Pracy

Władysława Pogody, który mawiał: „Muzyka to
dla mnie całe życie. Jakby nie ona, nie wiem, czy
bym te swoje dzieci tak spokojnie wyżywił, wychował, czy bym im mógł pomagać. Pensja nie
była wielka, z gospodarką też nie za dobrze: u nas
ziemie lasowe, kiepskie, piątej i szóstej klasy przeważnie: te dwie krowy, konia, świnkę dla siebie to
się jeszcze uchować dało, ale coś więcej – już nie
bardzo. A nam jakoś szło, jedzenia nie brakowało.
Skrzypce zawsze ratowały…”.

Prawdziwa muzyka
Wieloletnia twórczość artystyczna kapeli
Władysława Pogody i jej sukcesy przyczyniły
się w znaczący sposób do rozwoju kulturalnego
powiatu kolbuszowskiego. Kapela wielokrotnie
gościła w murach Starostwa Powiatowego, czy to

Władysław Pogoda wraz z kapelą w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej W domu Władysława Pogody.
w 2012 roku.
na podwórku i w polu było zawsze dużo, ale muzy- z okazji wspólnego świątecznego kolędowania czy
ka zawsze wygrywała. Pani Maria Mazurkiewicz innych uroczystości. Wizyty te zawsze były wesoz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, tak łe, pełne pozytywnych emocji i muzyki płynącej
wspomina jedno ze spotkań z panem Władysła- prosto z serca…
wem: Pojechaliśmy raz do Huciny zaprosić Władka
Opr. Barbara Żarkowska
na prezentacje w skansenie. Żona, pani Walerka,
chyba nie była zadowolona, bo zaraz powiedziała,
że Władek plewi ziemniaki i nigdzie nie będzie grał.
Ale powiedziała, gdzie jest: na drugim stajonku.
„Nie umiera ten, kto trwa
Podjeżdżamy na to stajonko; kiedy nas usłyszał, to
zaraz tak podskoczył z radości, że konia spłoszył;
w pamięci żywych”
poszedł w las… Władziu niezrażony: „O jak doZ głębokim żalem przyjęliśmy
brze, żeście przyszli”, powiedział, i wyciągnął spod
wiadomość o śmierci
skiby zawinięte w coś tam skrzypce. Już był gotowy
grać, zostawić robotę, zostawił płużek – no i tego
Władysława Pogody
konia w lesie…”. Podobną historię powtarzał nieWybitnego Artysty Ludowego,
żyjący już Roman Styga. Zadzwonił do niego Jan
Wspaniałego Muzykanta,
Pospieszalski z zaproszeniem do kapeli „Swojskich
Dobrego Człowieka
klimatów”. Pan Roman udał się do pana Władysłałączymy się w bólu
wa Pogody, ale ten akurat wtedy zajęty był orką.
z Rodziną i Bliskimi Zmarłego
Zawołał go, a pan Władysław odpowiedział: „Nie
mogę, musze skończyć stajonko”, pan Styga na to:
zachowując śp. Władysława Pogodę
„Władek, z Warszawy dzwonili, mamy grać”. Jak
w naszej pamięci
to usłyszał, zostawił orkę, zostawił konia; on już
Starosta Kolbuszowski,
idzie grać”. Historie te znaleźć można w książce
Zarząd Powiatu,
„W Hucinie zawsze Pogoda” Waldemara Bałdy.

Władysław Pogoda – z uśmiechem na ustach i muzyką w sercu szedł przez życie…

Skrzypce na ratunek
Wiele historii można by jeszcze przytoczyć,
wiele wspomnień przywołać… Jednak w pamięci dla wielu zatrzyma się obraz uśmiechniętego

Przewodniczący Rady
oraz Radni Powiatu
Kolbuszowskiego
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Działając na podstawie art. 24a ust. 4 – 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 ze zm.)

Działając na podstawie art. 24a ust. 4 – 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 ze zm.)

że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 800 do 1500, w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony
do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Domatków, Huta Przedborska,
Poręby Kupieńskie i Przedbórz w gminie Kolbuszowa.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.
Dz.U.2016.1034 ze zm.) i obejmuje rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr
lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży
w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego
z modernizacją ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane
osoby powinny przybyć w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości,
dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntu oraz innymi dokumentami
mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia
wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś

że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 800 do 1500, w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony
do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kopcie, Lipnica i Mechowiec w gminie Dzikowiec.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego został opracowany na podstawie
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034
ze zm.) i obejmuje rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteki
budynków, kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży
w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego
z modernizacją ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane
osoby powinny przybyć w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości,
dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntu oraz innymi dokumentami
mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody
do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia
wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
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że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 800 do 1500, w budynku Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony
do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Zapole, Leszcze i Hucisko
w gminie Niwiska.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego został opracowany na podstawie
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034
ze zm.) i obejmuje rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteki
budynków, kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży
w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego
z modernizacją ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane
osoby powinny przybyć w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości,
dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntu oraz innymi dokumentami
mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody
do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia
wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (jednolity tekst Dz. U. z 2016
r, poz. 23), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/18 z dnia 20.06.2018 r
(znak sprawy: AB.6747.4.2.2017)
dla Burmistrza Kolbuszowej z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00 ” w jednostce
ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZACE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) obręb 0009 Kolbuszowa
Górna: 1184/2, 1157/4, 1173/3;
2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)- obręb 0009 Kolbuszowa Górna:
1157/1(1157/5, 1157/6, 1157/7), 1156/3 (1156/6, 1156/7), 1156/4 (1156/8,
1156/9), 1156/14 (1156/16, 1156/17), 1156/15 (1156/18, 1156/19), 1205
(1205/1, 1205/2), 1158 (1158/1, 1158/2, 1158/3), 1204 (1204/1, 1204/2),
1161/2, (1161/11, 1161/12), 1161/3(1161/13, 1161/14), 1161/4 (1161/15,
1161/16), 1161/5(1161/7, 1161/8), 1161/6(1161/9, 1161/10)1203/1(1203/3,
1203/4), 1203/2(1203/5, 1203/6), 1164(1164/1, 1164/2), 1202(1202/1,
1202/2), 1165 (1165/1, 1165/2), 1201 (1201/1, 1201/2), 1166 (1166/1,
1166/2), 1200 (1200/1, 1200/2), 1167/1 (1167/3, 1167/4), 1167/2 (1167/5,
1167/6), 1199 (1199/1, 1199/2), 1198(1198/1, 1198/2), 1169 (1169/1, 1169/2),
1196/2 (1196/3, 1196/4), 1195/2 (1195/3, 1195/4), 1194/2 (1194/3, 1194/4),
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1172/1 (1172/6, 1172/7), 1193/2(1193/3, 1193/4), 1172/2(1172/8, 1172/9),
1192/2(1192/3, 1192/4), 1172/3 (1172/10, 1172/11), 1191/2 (1191/3, 1191/4),
1172/4 (1172/12, 1172/13), 1190/2 (1190/4, 1190/5), 1188/7 (1188/8, 1188/9),
1187/2 (1187/3, 1187/4), 1186/2 (1186/3, 1186/4), 1185/2 (1185/3, 1185/4)
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję i przechodzące na własność inwestora).
3. DZIAŁKI PRZEWIDZIANE POD OBIEKTY BUDOWLANE (czasowe zajecie) 1151/4, 1156/12, 1156/7 (1156/3), 1156/9 (1156/4), 1156/16
(1156/14), 1156/18 (1156/15), 1157/3, 1157/7 (1157/1), 1158/3 (1158), 1161/7
(1161/5), 1161/9 (1161/6), 1167/5 (1167/2), 1168, 1169/2(1169), 1170, 1171,
1172/7 (1172/1), 1172/13(1172/4), 1172/5, 1173/1, 1173/5, 1173/6, 1173/7,
1174/3, 1174/4, 1174/5 1174/2, 1183/2, 1185/4 (1185/2), 1186/4 (1186/2),
1187/4 (1187/2), 1188/9, (1188/7), 1188/5, 1190/5(1190/2), 1191/4 (1191/2),
1192/4 (1192/2), 1193/4 (1193/2), 1194/4 (1194/2), 1195/4 (1195/2), 1196/4
(1196/2), 1197/4, 1197/3, 1197/2, 1199/2 (1199), 1200/2 (1200), 1201/2
(1201), 1202/2 (1202), 1203/6 (1203/2), 1203/4 (1203/1), 1204/2 (1204),
1205/2 (1205)

OBWIESZCZENIE
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. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.
U. z 2017 r, poz. 1496)

zawiadamiam

że w 11.07.2018 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej publicznej klasy D wraz
z odwodnieniem w miejscowości Huta Komorowska na działkach położonych w Hucie Komorowskiej:
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze fioletowym):
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 949, 11018, 942/4;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
945: (podlegająca podziałowi na działki: 945/1, 945/2, 945/3);
943: (podlegająca podziałowi na działki: 943/1, 943/2);
942/1: (podlegająca podziałowi na działki: 945/5, 942/6);
941: (podlegająca podziałowi na działki: 941/1, 941/2);
939/3: (podlegająca podziałowi na działki: 939/6, 939/7);
939/1: (podlegająca podziałowi na działki: 939/4, 939/5);
937: (podlegająca podziałowi na działki: 937/1, 937/2);
926: (podlegająca podziałowi na działki: 926/1, 926/2);

OBWIESZCZENIE
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. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.
U. z 2017 r, poz. 1496)

zawiadamiam

że w 11.07.2018 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce 104106R
„Jasionka - Rębisze” na działkach położonych w Krzątce:
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (po-
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(w nawiasach wskazano działki przed podziałem)
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby przebudowy, rozbudowy drogi i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8,00 do 16,00, zaś
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 – 15,30 w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 313.
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

P O W I A T o W Y
q

powiat

q

rada

q

starostwo

q

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
933: (podlegająca podziałowi na działki: 933/1, 933/2);
936: (podlegająca podziałowi na działki: 936/1, 936/2);
953: (podlegająca podziałowi na działki: 953/1, 953/2);
954: (podlegająca podziałowi na działki: 954/1, 954/2);
955: (podlegająca podziałowi na działki: 955/1, 955/2);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:
obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
949, 1018, 942/4, 945/1 i 945/2 (945)*, 943/1 (943)*, 942/5 (942/1)*, 941/1
(941)*, 939/6 (939/3)*, 939/4 (939/1)*, 937/1 (937)*, 926/1 (926)*, 933/1
(933)*, 936/1 (936)*, 953/1 (953)*, 954/1 (954)*, 955/1 (955)*
*w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
granatowym, niebieskim i jasnobrązowym)
obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
921/2, 946, 926, 751/1, 956, 951, 948/2, 948/1, 923, 945, 942/1, 941, 939/3.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

łożone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze fioletowym):
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1649
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1647: (podlegająca podziałowi na działki: 1647/1, 1647/2, 1647/3);
1648: (podlegająca podziałowi na działki: 1648/1, 1648/2);
1734: (podlegająca podziałowi na działki: 1734/1, 1734/2);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.

przegląd KOLBUSZOWSKI

22

Nr 298

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:
obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1649, 1647/1 (1647)*, 1648/1 (1648)*, 1734/1 (1734)*;
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
granatowym, jasnobrązowym, zielonym)

obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1542, 1575, 1131, 1773/2.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

OBWIESZCZENIE

1517: (podlegająca podziałowi na działki: 1517/1, 1517/2);
1516: (podlegająca podziałowi na działki: 1516/1, 1516/2);
1515/1: (podlegająca podziałowi na działki: 1515/3, 1515/4);
W nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono
działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję.
III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI:
obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1510, 1509/1 (1509)*, 1506/10 (1506/7)*, 1506/8 (1506/6)*, 2242/1 (2242)*,
1507/9 (1507/3)*, 1507/7 (1507/2)*, 1511/1 (1511)*, 1517/1 (1517)*, 1516/1
(1516)*, 1515/3 (1515/1)*,
*w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią przerywaną w kolorze
granatowym, niebieskim i jasnobrązowym)
obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski:
1517, 1518, 1516, 1519, 1520/2, 1523/5, 1523/4, 1525/3, 1524/1.
Zainteresowani mogą w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawcę, w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w godz.
730 – 1430 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
– Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 313 i w tym terminie złożyć swoje
ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

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. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.
U. z 2017 r, poz. 1496)

zawiadamiam

że w 11.07.2018 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim „ul.
Strażacka str. zachodnia” na działkach położonych w Majdanie Królewskim:
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą
w kolorze fioletowym):
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan
Królewski: 1510;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1509: (podlegająca podziałowi na działki: 1509/1, 1509/2);
1506/7: (podlegająca podziałowi na działki: 1506/10, 1506/11);
1506/6: (podlegająca podziałowi na działki: 1506/8, 1506/9);
2242: (podlegająca podziałowi na działki: 2242/1, 2242/2);
1507/3: (podlegająca podziałowi na działki: 1507/9, 1507/10);
1507/2: (podlegająca podziałowi na działki: 1507/7, 1507/8);
1511: (podlegająca podziałowi na działki: 1511/1, 1511/2);

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (jednolity tekst Dz. U. z 2016
r, poz. 23), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1496)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/18 z dnia 20.06.2018 r
(znak sprawy: AB.6747.4.2.2017)
dla Burmistrza Kolbuszowej z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00 ” w jednostce
ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZACE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) obręb 0009 Kolbuszowa
Górna: 1184/2, 1157/4, 1173/3;
2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)- obręb 0009 Kolbuszowa Górna:
1157/1(1157/5, 1157/6, 1157/7), 1156/3 (1156/6, 1156/7), 1156/4 (1156/8,
1156/9), 1156/14 (1156/16, 1156/17), 1156/15 (1156/18, 1156/19), 1205
(1205/1, 1205/2), 1158 (1158/1, 1158/2, 1158/3), 1204 (1204/1, 1204/2),
1161/2, (1161/11, 1161/12), 1161/3(1161/13, 1161/14), 1161/4 (1161/15,
1161/16), 1161/5(1161/7, 1161/8), 1161/6(1161/9, 1161/10)1203/1(1203/3,
1203/4), 1203/2(1203/5, 1203/6), 1164(1164/1, 1164/2), 1202(1202/1,
1202/2), 1165 (1165/1, 1165/2), 1201 (1201/1, 1201/2), 1166 (1166/1,
1166/2), 1200 (1200/1, 1200/2), 1167/1 (1167/3, 1167/4), 1167/2 (1167/5,
1167/6), 1199 (1199/1, 1199/2), 1198(1198/1, 1198/2), 1169 (1169/1, 1169/2),

1196/2 (1196/3, 1196/4), 1195/2 (1195/3, 1195/4), 1194/2 (1194/3, 1194/4),
1172/1 (1172/6, 1172/7), 1193/2(1193/3, 1193/4), 1172/2(1172/8, 1172/9),
1192/2(1192/3, 1192/4), 1172/3 (1172/10, 1172/11), 1191/2 (1191/3, 1191/4),
1172/4 (1172/12, 1172/13), 1190/2 (1190/4, 1190/5), 1188/7 (1188/8, 1188/9),
1187/2 (1187/3, 1187/4), 1186/2 (1186/3, 1186/4), 1185/2 (1185/3, 1185/4)
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję i
przechodzące na własność inwestora).
3. DZIAŁKI PRZEWIDZIANE POD OBIEKTY BUDOWLANE (czasowe zajecie) 1151/4, 1156/12, 1156/7 (1156/3), 1156/9 (1156/4), 1156/16
(1156/14), 1156/18 (1156/15), 1157/3, 1157/7 (1157/1), 1158/3 (1158), 1161/7
(1161/5), 1161/9 (1161/6), 1167/5 (1167/2), 1168, 1169/2(1169), 1170, 1171,
1172/7 (1172/1), 1172/13(1172/4), 1172/5, 1173/1, 1173/5, 1173/6, 1173/7,
1174/3, 1174/4, 1174/5 1174/2, 1183/2, 1185/4 (1185/2), 1186/4 (1186/2),
1187/4 (1187/2), 1188/9, (1188/7), 1188/5, 1190/5(1190/2), 1191/4 (1191/2),
1192/4 (1192/2), 1193/4 (1193/2), 1194/4 (1194/2), 1195/4 (1195/2), 1196/4
(1196/2), 1197/4, 1197/3, 1197/2, 1199/2 (1199), 1200/2 (1200), 1201/2
(1201), 1202/2 (1202), 1203/6 (1203/2), 1203/4 (1203/1), 1204/2 (1204),
1205/2 (1205)
(w nawiasach wskazano działki przed podziałem)
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby przebudowy, rozbudowy drogi i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedziałki od 8,00 do 16,00, zaś
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 – 15,30 w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10,
pokój 313.
Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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Minister Infrastruktury w Kolbuszowej

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, w sobotę (23 czerwca), gościł w Kolbuszowej. Podczas spotkania poruszany był
problem dotyczący m.in. przejazdów kolejowych, chodników przy drodze krajowej nr 9 oraz ustawy o transporcie zbiorowym. Mówiono również o budowie autostrady na trasie Korczowa – Lwów.
W spotkaniu uczestniczyła Wicewojewoda Podkarpacka Lucyna Podhalicz, Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Wszystkich zebranych gości, samorządowców oraz mieszkańców powiatu
kolbuszowskiego przywitał Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec.

Sprawy lokalne i nie tylko

Podczas spotkania poruszone zostały problemy
ogólnopolskie, dotyczące planów budowy autostrady na trasie Korczowa – Lwów, ale również
mówiono o kłopotach i bolączkach lokalnych. Pojawił się temat dotyczący poprawy bezpieczeństwa
poprzez budowę chodników, w ciągu drogi krajowej nr 9, w Widełce, Kolbuszowej Dolnej oraz
Zarębkach. Mówiono o potrzebie budowy węzła

autostradowego w naszej okolicy oraz budowie
obwodnicy Kolbuszowej, celem odkorkowania
miasta. Zgłaszane były również problemy dotyczące ewentualnej likwidacji przejazdów kolejowych,
znajdujących się w ciągu dróg prywatnych, m.in.
temat ten dotyczy Kolbuszowej Górnej, Kupna
i Widełki.

Fundusze na drogi

Sporo miejsca podczas sobotniego spotkania poświęcono Funduszowi Dróg Samorządowych, który ma być uruchomiony jesienią. Jak zapewniał
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk program ten pozwoli zmienić polską rzeczywistość,
jeśli chodzi o drogi samorządowe. W tym roku na
ten cel ma zostać przeznaczonych miliard trzysta
milionów złotych. – Chcemy, aby dofinansowanie
do remontów dróg wynosiło do 80 proc., w zależ-

Wizyta Ministra Andrzeja Adamczyka w powiecie kolbuszowskim.

ności od dochodów samorządu. Chcemy również,
aby w ramach tych funduszy realizowane były
inwestycje, które łączą powiaty i gminy – zapowiadał Minister.

Transport zbiorowy

Starosta Kolbuszowski z kolei poruszył temat dotyczący nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym. Szef powiatu pytał, kiedy ta ustawa wejdzie
w życie. Zapisy tej ustawy bowiem w znaczący
sposób rozwiązałyby problem dotyczący organizacji transportu zbiorowego na terenie poszczególnych gmin. Obecnie bowiem trasy, które są dla
przewoźników nierentowne, są likwidowane, co
znacznie utrudnia dostanie się młodzieży do szkół
średnich, znajdujących się w naszym powiecie.
Minister Infrastruktury odpowiedział, że wszelkie
zmiany w zakresie ustawy o transporcie zbiorowym spotykają się z protestem. - Nasi partnerzy
gospodarczy bardzo ostro protestują, ale trzeba
znaleźć kompromis – wyjaśniał Minister Andrzej
Adamczyk. Mówił także o pomyśle przeprowadzania przetargów na obsługę poszczególnych
linii, jednak takie rozwiązanie również spotyka
się z dezaprobatą.
Rekonesans
Minister Adamczyk pokrótce omówił także dotychczasowe działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wymienił co do tej pory udało się zrobić,
poinformował również o inicjatywach, jakie w najbliższym czasie zostaną wdrożone. Minister Adamczyk podkreślił, że program PiS dostosowany był
do wymogów czasu i okoliczności, a wszystkie
działania rządu wynikały ze swoistej umowy danej
Polakom na początku rządów.
Barbara Żarkowska

Kolbuszowa na MotoLegends w Sosnowcu

16 i 17 czerwca w Expo Silesia w Sosnowcu, odbył się Festiwal Klasyków Motoryzacji MotoLegends KLASYKI NA NOWO.

Na 10 000 m2 powierzchni wystawienniczej
prezentowano całą gamę zabytkowej motoryzacji.
Ekspozycja obejmowała nie tylko stare i klasyczne
auta, ale również i oryginalne jednoślady. Kolekcję zabytkowych rowerów zaprezentował Marcin
Kamiński z Kolbuszowskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Wystawę unikalnych, ręcznie robionych
lamp, które są wykonywane wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu, przygotowali
właściciele firmy LIGHT MY FIRE - Patrycja
i Mateusz Nowakowie z Kolbuszowej.
Była to również okazja do promocji gminy na
jednej z największych imprez motoryzacyjnych
w Polsce. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
J. Mazur
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„Rywalizacja mobilizuje
do działania”

Czwartek 07.06.2018r. to bardzo ważny dzień dla MRM IX kadencji. W tym dniu
młodzi radni przystąpili do gry miejskiej, której celem było zapoznanie się z publicznymi, powiatowymi i gminnymi instytucjami działającymi na terenie Kolbuszowej.
Uczestnicy podzieleni na 4 mieszane drużyny
pod opieką nauczycieli – opiekunów wyposażeni w mapki, instrukcje i karty do gry rozpoczęli
rywalizację na kolbuszowskim rynku . Podczas
zmagań konkursowych młodzież miała do wykonania zadania w różnych miejscach na terenie

miasta. Odwiedzili min. Starostwo, Straż Miejską,
Urząd Gminy, Urząd Pracy . Wymagały one dużej
aktywności, umiejętności współdziałania w grupie,
kreatywności i organizacji działań w trakcie gry.
Po przybyciu na metę na stadionie na uczestników
czekały dwa następne zadania tj. rozwiązywanie
testu podsumowującego zdobyte wiadomości i uło-
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żenie hasła reklamujące nasze miasto. Z całym
zestawem zadań drużyny poradziły sobie doskonale, a rezultaty pracy twórczej mile wszystkich
zaskoczyły. Gdy czas zmagań konkursowych dobiegł końca, podsumowano efekty pracy drużyn
i ogłoszono wyniki.
I miejsce zajęła drużyna w składzie M. Bańka, E.
Komaniecka, D. Bajor, A. Łagoda,
K. Proczek
II miejsce drużyna w składzie – J. Harchut, W.
Peret, G. Pawłowska, K. Niezgoda
III miejsce drużyna w składzie- G. Zawisza, D.
Syper, N. Puzio, J. Piórek
IV miejsce drużyna w składzie- W. Białek, M.
Magda, M. Białek, E. Zawadzka
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali
dyplomy i nagrody ufundowane przez MRM. Po
zakończeniu współzawodnictwa wykorzystując
piękną aurę i okoliczności przyrody wspólnie zasiedliśmy do ogniska i dokonaliśmy podsumowania pracy MRM IX kadencji. W tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
pracownikom instytucji, które zgodziły się współpracować z MRM przy realizacji gry. Nasze przedsięwzięcie nie przebiegłoby w tak miłej i sympatycznej atmosferze, gdyby nie życzliwość i pomoc
ze strony władz i pracowników Fundacji na rzecz
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Mam
nadzieję, że podjęta w tym roku inicjatywa, będzie
kontynuowana w następnych kadencjach.
Opiekun MRM
Lucyna Urban

Nagrody sportowe

21 młodych sportowców otrzymało w tym roku nagrody sportowe. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba przyznał je w oparciu
o wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono zawodników dyscyplin indywidualnych i zespołowych.
Spotkanie ze sportowcami odbyło się 21 czerwca,
w Urzędzie Miejskim.
Wysokość nagrody zależała od osiągnięcia sportowego. Tegoroczni nagrodzeni: Szymon Zięba
(lekkoatletyka), Monika Zielińska (karate), Konrad
Płoch (badminton), Szymon Maciąg (badminton),
Kamil Woźniak (pływanie), Magdalena Niemczyk

(lekkoatletyka), Monika Węgrzyn (lekkoatletyka),
Wiktoria Wrońska (lekkoatletyka), Radosław Maciąg (lekkoatletyka), Paweł Sawuła (lekkoatletyka),
Rafał Jagodziński (lekkoatletyka), Julia Ozimek
(lekkoatletyka), Katarzyna Kutacha (badminton),
Paweł Kopański (badminton), Aleksandra Białek
(badminton), Karolina Jamróz (lekkoatletyka),

Dominika Zięba (lekkoatletyka), Regina Gul (lekkoatletyka), Wiktoria Rzucidło (lekkoatletyka),
Karolina Czachor (lekkoatletyka),
Adrian
Gul (lekkoatletyka).
Nagrody otrzymali również trenerzy Jacek Żądło
(lekkoatletyka), Bartosz Pietryka (pływanie) oraz
Piotr Surowiec (badminton).
J. Mazur
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Kolbuszowianka Kolbuszowa wicemistrzem kraju

W dniach 23, 24 czerwca br. odbyła
się V edycja mistrzostw Polski Oldbojów
drużyn sześcioosobowych.

W Sosnowcu o tytuł walczyło 20 drużyn. W turnieju udział wzięli również piłkarze z Kolbuszowej.
Kolbuszowianka Kolbuszowa została wicemistrzem kraju. W finałowym meczu przegrała z Zagłębiem Sosnowiec. Tomasz Warzocha (Kolbuszowianka) został Najlepszym Strzelcem turnieju.
Zdobył 18 goli.
Kolbuszowska drużyna zagrała w składzie: Stanisław Pastuła, Stanisław Pruś, Mariusz Mokrzycki,
Marcin Hopek, Łukasz Cetnarski, Tomasz Warzocha, Wojciech Szydło, Paweł Skupiński, Waldemar
Mazurek.
J. Mazur

Festyn Sobótkowy w Domatkowie

W okresie letniego przesilenia mieszkańcy Domatkowa spotykają się, aby
wspólnie świętować sobótki. Tegoroczny
festyn zorganizowano 24 czerwca, przy
szkole podstawowej.

Imprezę rozpoczęły prezentacje taneczne i wo-

kalne dzieci z miejscowej szkoły oraz zespołów
Miejskiego Domu Kultury.
Dla sympatyków muzyki ludowej zagrała kapela
Jurka Wrony oraz Lasowiackie Hulaki.
Na najmłodszych czekały ciekawe gry i konkursy.
Dodatkową atrakcją były konne przejażdżki.
O Puchar Dyrektora Miejskiego Domu Kultury

zagrali strażacy z OSP i panie z KGW Domatków.
Pojedynek piłkarski zakończył się remisem.
Wieczorem rozpalono sobótkowe ognisko. Finałem niedzielnego festynu była wspólna zabawa taneczna.
J. Mazur
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Wydarzenia z życia Fundacji i Muzeum
od maja do lipca 2018 r.

Podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie w dniu 19 maja 2018 r. oficjalnie
otwarto wystawę „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adama Kozłowiecki SJ (1911-2007)”. Było to kolejne miejsce
w stolicy, gdzie można było poznać działalność misyjną tego wielkiego Polaka pochodzącego z Huty Komorowskiej.
Publiczna Szkoła Podstawowej im. ks. Kardynał
Adam Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej przy współpracy z Stowarzyszaniem Przyjaciół Huty Komorowskiej w dniu 24 maja 2018 r.
zorganizowała turniej sportowy na terenie parku
Muzeum. Dzieci mogły wziąć udział w zabawach,
grach sportowych i meczu piłkarskim o Puchar
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.
Do wyjątkowego wydarzenia doszło 25 maja 2018
r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim odbył się spektakl „Serce bez granic”
wystawiony przez aktorów Teatru Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa.
Spektakl został wystawiony na deskach sceny
GOK i B dzięki wsparciu Fundacji i pomocy dyrektora, pracowników GOK i B z Gminy Majdan Królewski.
Na spektaklu obecni byli J. E. Edward Frankowski
prezes Fundacji ,, Serce bez granic”, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej wraz z reżyserem.
Przybyłych gości powitali Dyrektor Teatru Jan
Nawara z dyrektorem Muzeum ks. Danielem Korycińskim. Na zakończenie spektaklu wszystkim
aktorom i przybyłym gościom podziękował J.E.
bp Edward Frankowski. W dniu 26 maja 2018 r.
wystawa „In nomine Domini” już po raz szósty
została oficjalnie otwarta na G2 Arena Centrum
Wystawienniczo- Konferencyjnego Jasionka
w ramach uroczystości dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości pod hasłem „Polska
jest wolna. To jest moja matka ta ziemia”. W tym
dniu w Hucie Komorowskiej na terenie parku Muzeum odbył się VII Podkarpacki Festiwal Piosenki
Ewangelizacyjnej pod hasłem „Serce bez granic”.
Tym razem na nowo wybudowanej scenie plenerowej, która powstała pod koniec 2017 r. dzięki
pozyskanym środkom i wkładowi własnemu diecezji sandomierskiej.
Organizatorami festiwalu była Fundacja im. Ks.
Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
SJ w Hucie Komorowskiej,
Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.
Honorowy Patronat objęli: Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz, Ambasador Jana Wieliński,
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.
Patronat medialny: TVP Rzeszów, TV SANTEOS,
Niedziela Sandomierska,
Niedziela Rzeszowska, Gość Niedzielny, Korso
Kolbuszowskie, Radio Fara .
Super Nowości, Katolickie Radio VIA, Radio
Rzeszów, Radio Leliwa, Radio Cmolas, Przegląd
Kolbuszowski.
Protokół z dnia 26 maja 2018 r.
Jury w składzie:

Ks. Marek Flis Przewodniczący fundator Fundacji
,, Serce bez granic|”
Renata Bebło muzyk GOK Majdan Królewski
Monika Haptaś muzyk Kolbuszowa
Paweł Galek red. Radio Leliwa.
Po wysłuchaniu 21 wykonawców przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii soliści, wiek do 13 lat
Aleksandra Szumierz
Aleksandra Gil
Zuzanna Buczek
Wyróżnienie: Natalia Szyba
W kategorii zespoły wiek do 13 lat
Schola z Woli Raniżowskiej
Zespół Wokalny z PSP w Majdanie Królewskim
Zespól SONIK Huta Komorowska
Zespół Wokalny z PSP Brzostowa Góra
Wyr. Zespół wokalny z PSP Komorów.
W kategorii soliści wiek 14-18 lat
1.Oliwia Nowicka
2.Dominika Piątek
2.Marcelian Karkut
3 Mariola Chrząstek
Wyr. Weronika Tereszkiewicz.
W kategorii zespoły, wiek 14-18 lat
1.Zespół z LO w Kolbuszowej
2.Zespół z Baranowa Sandomierskiego
2.Zespół Conkordia z ZSA-E w Weryni
Wyr. Oaza z parafii św. Bartłomieja Majdan Królewski
Wyr. Duet z Huty Komorowskiej.
W dniu festiwalu zostały też wręczone nagrody
ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie i Województwo Podkarpackie. Nagrody zostały wręczone laureatom konkursu przez
przedstawicieli Jury oraz Sekretarza Fundacji im.
Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce
bez granic” Dariusza Bździkota. Festiwal prowadzili: Elżbieta Szczur Dyrektor Festiwalu wraz
z ks. Dyrektorem Danielem Korycińskim. Na nowej scenie znajdującej się na terenie parku po raz
pierwszy po raz pierwszy jako gwiazda festiwalu
zaprezentowała się Paulina Kodyra, mieszkanka
Huty Komorowskiej i jednocześnie wieloletnia
laureatka naszego Festiwalu.
W dniu 27 maja 2018 r. w Radomyślu nad Sanem
odbył sie diecezjalny piknik rodzinny z okazji 200
rocznicy istnienia Diecezji Sandomierskiej i 100
rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas pikniku wystawiono wystawę pt.,, Książę Kościoła…”
wraz z banerem promującym gminę Kolbuszowa .
Wystawie towarzyszyły zajęcia plastyczne pod kierunkiem kustosza muzeum K. Cesarz. W wystawę
i piknik zaangażował się również organizacyjnie

ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum, prezentując misyjne rzeźby świata z 7 kontynentów.
W dniach od 16 do 24 maja 2018 roku wystawa
pt. ,, Książę Kościoła Kard. Adam Kozłowiecki
SJ była prezentowana w kościele p.w. MB królowej Polski w Sandomierzu. A następnie w dniach
29 maja do 6 czerwca 2018 r. w parafii Pniów
oraz od 7 do 13 czerwca w Chwałowicach .
Ekspozycję o Kardynale Kozłowieckim pokazano
również w parafii w Annopolu w dniach 14- 16
czerwca 2018 r. a także w Mydłowie w kościele
NMP Wniebowziętej od 22 do 27 czerwca 2018
r. W dniach 29 czerwca- 9 lipca 2018 r. wystawa
o Kardynale Kozłowieckim odwiedziła parafię
Włostów, w której urodził się bł. Wincentego Kadłubek, patron diecezji sandomierskiej.
Podczas prezentacji każdej wystawy „Książę Kościoła Kardynał Adam Kozłowiecki” towarzyszył
baner promując gminę Kolbuszowa, która wspiera
działalność Fundacji i Muzeum.
Pragniemy poinformować, że wiceminister Andrzej Papierz uhonorował odznakami Bene Merito
wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmę, marszałka
województwa podkarpackiego Władysława Ortyla,
wicemarszałka Bogdana Romaniuka oraz Terry
Tengazian, założycielkę wydawnictwa Aquila Polonica. Uroczystość odbyła się 22 czerwca w siedzibie MSZ w Warszawie. – Tragedia rodziny
Ulmów i tragedie wielu polskich rodzin zasługują
na upamiętnienie – powiedział wiceminister Papierz składając podziękowanie osobom zaangażowanym w powstanie muzeum rodziny Ulmów
w Markowej. Marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk zdecydowali o utworzeniu w Markowej pierwszego w Polsce muzeum
dokumentującego bohaterstwo i tragiczne losy
Polaków ratujących Żydów, a sama inwestycja była
finansowana z budżetu marszałka województwa
podkarpackiego. Wiceprezes IPN Mateusz Szpytma był jednym z inicjatorów powstania placówki
muzealnej w Markowej, poświęcił wiele lat swojej działalności naukowej przywróceniu pamięci
o rodzinie Ulmów. Honorowe odznaczenie „Bene
Merito” ustanowione w 2009 r. przyznawane jest
przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu
zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W dniu
24 czerwca 2018 r. w Stalowej Woli odbyły się
uroczystości z udziałem prezesa IPN dr Jarosława
Szarka z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz w 100. rocznicę
urodzin abpa Ignacego Tokarczuka i 80. rocznicę
urodzin bp Edwarda Frankowskiego.
W kościele akademickim przy ul. Ofiar Katynia
odprawiona została uroczysta msza święta konce-
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lebrowana pod przewodnictwem JE bp dr Edwarda
Frankowskiego, podczas której homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek. Po mszy
świętej zebrani udali się na nowo powstałe rondo,
gdzie nastąpiło jego poświęcenie przez bp. Edwarda Frankowskiego.
Już po raz siódmy 25 czerwca 2018 r. wystawa ,, In
nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam
Kozłowiecki SJ (1911-2007)” została pokazana
tym razem w Krakowie. Honorowy patronat nad
tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Pan
Marek Kuchciński oraz Biskupa Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusza Diecezji Sandomierskiej;
W poniedziałek o godzinie 9.00 sympozjum otworzył dyrektor Muzeum UJ prof. dr hab. Krzysztof
Stopka, witając zaproszonych i przybyłych gości.
Przybliżając historię Muzeum Collegium Maius,
usytuowanego u zbiegu ulic Św. Anny i Jagiellońskiej. Następnie Dyrektor Muzeum Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ, ks. Daniel Koryciński podziękował władzom uczelni za możliwość
spotkania w murach Muzeum Collegium Maius
i stworzenie idealnych warunków dla przypomnienia mieszkańcom Krakowa i turystom wielkiego
Polaka i misjonarza Zambii Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ .
Na sympozjum obecni był dziekan Wydziału Filozoficznego Ignatianum dr hab. Tomasz Homa SJ,
prof. AIK, ks. dr hab. Stanisław Cieślak prof. AIK,
bratanica księdza kardynała Adama Kozłowieckiego siostra Oktawia Kozłowiecka oraz siostry Urszulanki z Krakowa, ks. Marek Flis z Sandomierza
i delegacja z Muzeum.
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak prof. AIK, podczas
sympozjum wygłosił okolicznościowy referat do-
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tyczący życia i działalności duszpasterskiej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, który urodził się
1 kwietnia 1911 w Hucie Komorowskiej, zm. 28
września 2007 w Lusace w Zambii. Pełniąc posługę misyjną przez 61 lat jako misjonarz działający
głównie w Zambii, arcybiskup Lusaki, kardynał
prezbiter, obywatel Polski i Zambii.
Po bardzo interesującym referacie, ks. Daniel Koryciński zaprosił obecnych do oglądnięcia filmu
w reż. Pawła Zarzyckiego ,, Serce bez granic. Kardynał Adam ” .
Po projekcji filmu odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy z udziałem wcześniej wymienionych,
znamienitych gości oraz Fundatorów Fundacji ,,
Serce bez granic” Pana Dariusza Bździkota i ks.
Marka Flisa.
Po uroczystym otwarciu, gości oprowadziła po
wystawie kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz.
Wy s t a w a z o s t a ł a z r e a l i z o w a n a d z i ę ki wsparciu głównych sponsorów: Totalizatora Sportowego Sp. S.A, Firmie Ursus,
Polskiej Grupie Energetycznej Dystrybucja S.A.
Pragniemy poinformować, że Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał Muzeum
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie
Komorowskiej CERTYFIKAT GREEN VELO
2018, czyli miejsca przyjaznego rowerzystom.
Zapraszamy do Muzeum kolekcjonerów pamiątkowych pieczątek z podróży oraz po aktualne
mapy tras rowerowych a także po Paszport Green
VELO, który otrzymaliśmy dla Państwa z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W ostatnich miesiącach Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odwiedzili liczni zwiedzający. Były to zarówno grupy
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zorganizowane, wycieczki szkolne i osoby prywatne. Odwiedzili nas 22 maja 2018 r. uczniowie klasy
I z SP im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Jadachach wraz z wychowawczynią i mamami.
W dniu 12 czerwca 2018 r. kapłani z Suchowoli
i Białegostoku ( Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej) oraz przedstawiciele parafii św.
Piotra i Pawła w Kaszycach diecezja. przemyska
na czele z proboszczem.
Gościem Muzeum był także misjonarz z Zambii
ks. Wojciech Kozłowicz przyjaciel Kardynała
razem z ks. Markiem Flisem fundatorem fundacji, grupa z ZS z Dzikowca i uczniowie wraz
z wychowawcami Gimnazjum nr 1 w Nowej
Dębie (II B). Przybyli do nas uczniowie wraz
z opiekunem z PSP w Hucie Komorowskiej, dla
których wykład z historii kościoła przedstawił
ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum, zaś zajęcia warsztatowe poprowadziła K Cesarz. Młodzież
uczestniczyła również we mszy świętej w kościele
w Hucie Komorowskiej. Spotkanie podsumowano
przy grillu w parku.
W dniu 15 czerwca 2018 r. Muzeum zwiedzała grupa rowerowa ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. H. Sienkiewicza, oddział gimnazjalny w Nowej Dębie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali paszport Green Velo
i mapy tras rowerowych
Od 3 lipca 2018 r. w Muzeum rozpoczęły się półkolonie, które trwały do 13 lipca 2018 r. Dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem Towarzystwa
Przyjaciół Huty Komorowskiej i GOK w Majdanie
Królewskim na dzieci czekały liczne atrakcje: gry,
zabawy, wycieczki autokarowe, rowerowe, plener
malarski i mecze piłki nożnej.

XVIII Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski

Zakończył się XVIII Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Przez dwa tygodnie w Kolbuszowej przebywali malarze
i rzeźbiarze z Polski oraz zagranicy m.in. z Ukrainy, Słowacji czy Stanów Zjednoczonych. Artyści podczas pleneru malowali oraz
uczyli różnych technik malarstwa miejscową młodzież.
Co roku, w plenerze biorą udział uzdolnione dzieci
z gminy Kolbuszowa. Warsztaty, które prowadzą
artyści, to dla nich okazja do rozwijania talentów

i umiejętności. Dorobek pleneru został zaprezentowany na wernisażu wystawy poplenerowej. 7
lipca w Galerii G-2, w budynku Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego spotkali się
artyści i uczniowie biorący udział w tegorocznym
plenerze, nauczyciele, przedstawiciele instytucji
kulturalnych oraz amatorzy sztuki.
J. Mazur

przegląd KOLBUSZOWSKI

28

Nr 298

Nowy wóz strażacki dla OSP Kupno

Ochotnicza Straż Pożarna w Kupnie będzie miała nowy wóz strażacki. Samochód trafi do jednostki najpóźniej w październiku.
Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Gmina Kolbuszowa uzyskała dotację na zakup wozu z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W piątek (06.07) w Warszawie w obecności: Marcina Warchoła Wiceministra Sprawiedliwości, Mikołaja Pawlaka Dyrektora Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich Ministra Sprawiedliwości,
posła Zbigniewa Chmielowca, posła Kazimierza
Gołojucha, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej
i Stanisława Zubera Skarbnika Kolbuszowej została podpisana umowa.
Wyposażenie jednostki w nowoczesny samochód
ratowniczo-gaśniczy podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli na szybsze
prowadzenie akcji ratowniczych.
J. Mazur

Budowa kanalizacji w Mazurach

Kilkanaście lat czekali mieszkańcy wioski Mazury (gm. Raniżów) na kanalizację sanitarną. Marzyli o niej dużo wcześniej.
Przez ten czas ścieki trafiały do przydomowych szamb. Stamtąd zaś do gruntu, przydrożnych rowów, lub były wywożone beczkowozami do podleśnych dołów. Zanieczyszczały środowisko, w tym najbardziej rzekę Turkę. W ubiegłej kadencji, gdy wreszcie udało
się złożyć wniosek i przyznano środki, Gmina zarządzana przez patologicznego wójta & spółkę… wycofała się z budowy kanalizacji
w Mazurach. W obecnej kadencji starania ruszyły ponownie. Dzięki zaangażowaniu wójta Władysława Grądziela udało się pozyskać odpowiednie środki unijne i ruszyć z inwestycją.
W dniu 25 kwietnia b.r. dokonano podpisania
umowy między Gminą Raniżów jako zamawiającym, czyli inwestorem a wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Wodno-Kanalizacyjnych „ROKAN” Dawida Rościa z Rzeszowa, na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Mazury gm. Raniżów”. W połowie maja cztery brygady rozpoczęły prace ziemne
w czterech częściach wioski. Trwa wytyczanie tras
sieci zgodnie z dokumentacją, zakopywanie rur,
osadzanie studzienek, wiercenie pod głównymi

drogami i fundamentami ogrodzeń. Jak wszędzie,
tak i tu trafiają się drobne problemy z niektórymi
właścicielami posesji.
Prace idą pełną parą. Mają obejmować: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której długość
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC-USN
8, ø160 mm do ø200 mm będzie wynosić - 11 625
m, 2. Budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE ø
90 mm, której długość będzie wynosić – 3510 m
(tłoczenie ścieków pod górkę, w kierunku oczyszczalni w Raniżowie), 3. Przepompownie ścieków
z zasilaniem energetycznym – 3 szt., 4. Studzienki

kontrolne betonowe ø1000 mm – 98 szt., 5. Studzienki kontrolne PVC-U ø 400 mm – 398 szt.,
6. Przekroczenia kanalizacją drogi powiatowej,
asfaltowej – 4 szt., 7. Rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg gminnych, 8. Odbudowę przerwanych ciągów drenarskich, 9. Budowę przyłączy do
zabudowań z rur PVC-U ø SN 8160 mm – 1534 m
/170 szt. Termin zakończenia wszystkich w/w prac
uzgodniony został na 30 sierpnia 2019 r.
Koszt inwestycji ma wynieść - 3 846 179, 89 zł
brutto, w tym przyłączy do zabudowań – 124 996,
78 zł.
Benedykt Popek
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XX-lecie Środowiskowego Dom
Samopomocy w Kolbuszowej

W środę 13.06.2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej obchodził jubileusz XX-lecia swojego istnienia.
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy ŚDS wraz z rodzinami i pracownicy ŚDS. Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni
goście między innymi: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk z Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewą Draus, Dyrektor PFRON
w Rzeszowie Maciej Szymański, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wraz ze współpracownikami, jak również przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających Środowiskowy Dom Samopomocy.		
Uroczystość rozpoczęła się projekcją filmu podsumowującą działalność placówki. Podczas oficjalnej
części uroczystości Wicewojewoda Podkarpacki
Lucyna Podhalicz, wręczyła Złote, Srebrne oraz
Brązowe Medale za Długoletnią Służbę kierownictwu oraz pracownikom. Następnie głos zabrali
zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach

przekazali wiele ciepłych słów. Z ich strony, na
ręce kierownika pana Marka Chmielowca złożono
życzenia, kwiaty i prezenty.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej
jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Zapewnia dowóz uczestników oraz gorący posiłek
przygotowany w pracowni terapii kulinarnej.

Placówka zapewnia oparcie społeczne dorosłym
osobom niepełnosprawnym, które mają trudności
z codziennym funkcjonowaniem w środowisku.
Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych
problemów osób niepełnosprawnych. Pomaga im
w usamodzielnianiu, integracji społecznej i rozwijaniu swoich pasji. Działające w Ośrodku pracownie terapii zajęciowej, prowadzone treningi
oraz propozycje zajęć pozwalają na zaspokajanie
potrzeb i oczekiwań uczestników. To wielowymiarowa pomoc, której celem jest podniesienie jakości
życia i zapobieganie izolacji społecznej.
Dla wszystkich osób związanych z ŚDS był to
szczególny dzień podczas, którego podsumowano
20 lat działalności, nie obyło się bez wspomnień,
chwili refleksji i odniesień do przeszłości.
Pracownicy ŚDS

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

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

Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa
Do Państwa dyspozycji:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

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

zAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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SALON URODY AURIL

płytki
ceramiczne
kosMetyka estetyczna i laserowa
fryzjerstwo, solariuM

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 Bezigłowa r ultradŹwiĘki r Peeling kawitacyjny r zaBiegi kosmetyczne 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.

Z. P. U. H. stalbet
Kolbuszowa,
ul. J. Wiktora 15
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Specjalistyczny
sPecjalistyczny
Gabinet Lekarski
gaBinet lekarski
DR
dr N.n.MED
Med. .

ARKADIUSZ
arkadiusz FLIS
flis

SPECJALISTA
sPecjalista GINEKOLOG
ginekolog--POŁOŻNIK
PoŁoŻnik
36-100
Kolbuszowa
36-100 kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com
ul. nowe Miasto 51 (i piętro)
ul./przy
Nowe
Miasto
(I piętro)
aptece
Pani mgr51
furmańskiej/

(boczna
ul. Rzeszowskiej)

/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

tel./fax 17 22 73 047

q genetyczne q sutka
q genetyczne
q sutka
q jamy brzusznej
q jamy
brzusznejq cytologia
q przepływy
naczyniowe
q przepływy
naczyniowe
q cytologia
godziny
PrzyjĘć:

kom 510 463 899

auril
zapraszamy
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej
szkoŁy kosMetycznej
Beata 00
kolis
w godz
7do00piątku- -od.16
czynne od.pon.
9.00- 18.00

00
w
soboty
70018- tel.13
Kolbuszowa,
ul. Obr. Pokoju
603 754 349
sobota od 8.00-13.00

usg 4D
4d
USG

Godziny
przyjęć:
wtorek,
Piątek
17.15 – 19.15
Wtorek,
Czwartek
17.15
19.15
/pozostałe dni tygodnia
po–kontakcie
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
telefonicznym/
REJESTRACJA:
17 314;
22 74601
739;257
601537
257 537
telefon:Telefon:
17 22 73

abakus

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

druk

ul. Wiktora 21
36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230
studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

fotograa

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

Dowóz na terenie miasta gratis!

reklama

tel. 17 744 40 77
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

Miejsce
na Twoją
reklamę
KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513
17 22 71 456, 604 54 12 86
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P. H. U.

S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

zapraszamy
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW

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

OferUjeMY:
q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe
q PArKIeTY eGZOTYCZne
q MOZAIKI
q Kleje, lAKIerY, GrUnTY
q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA
PArKIeTW
I SCHODW
DreWnIAnYCH
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CENTRUM DZIECIECE
Zapraszamy:
smoczki

akc. do pielegnacji

butelki

foteliki samochodowe

zabawki

5%

wózki 3w1, spacerówki

stronie
szczegóły na

rabatu
przy pierwszej
rejestracji

www.e-babylandia.pl
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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

Warsztat
samochodowy
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

Promocja Kredytu Gotówkowego!
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

905,2
7

696,34

100000 zł rata już od:

4 431,61

2 348,04

1 656,82

1 460,38

1 109,70

Spłać kredyt w innym Banku!
Cel dowolny, różne formy dochodu
(także krótkie zatrudnienie),
brak ograniczeń wiekowych.
Decyzja w 10 minut.
Także na oświadczenie.

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

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 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.

