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Herb Kolbuszowej z 1915 r.

HERB MIASTA KOLBUSZOWEJ NA TARCZY LEGIONÓW Z 1915 R.
Tarczę z herbem zaprojektował prof. Antoni Procajłowicz. Wykonał w drewnie lipowym  rzeźbiarz krakowski Józef Stręk, według opisu przesłanego z 

kolbuszowskiego Magistratu. Na zlecenie PKN w Kolbuszowej. Przedstawia tarczę o kształcie zbliżonym do barokowej, którą dzieliły ręce z uściśnięty-
mi dłońmi, na dwa pola o różnych barwach. W górnym jaśniejszym, prawdopodobnie czerwonym, znajdował się krzyż grecki. W dolnym ciemniejszym, 
zapewne błękitnym lub czarnym, gwiazda sześciopromienna złota, heraldyczna. Nad szczytem tarczy, na labrach stoi orzeł biały, bez korony, z okazałymi 
skrzydłami. Tarcza ta była uroczyście odsłonięta i ubogacona „gwoździami” darczyńców, w dniu 3 maja 1916 r. (Fotografia czarno biała (pocztówka), Ar-
chiwum Narodowe w Krakowie)

Orzeł w herbie Kolbuszowej



przegląd KOLBUSZOWSKINr 300 3

Z ostatniej chwili...

„Mazurskie 
Mecyje”

Gigantyczna – jak na możliwości 
jednej niewielkiej wioski – impreza rekre-
acyjna odbyła się w niedzielę 16 września 
br. w Mazurach. 
 Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób, w tym 
dwóch posłów na Sejm, przewodniczący Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego, wójt Gminy Raniżów, 
dyrektor KRUS z Kolbuszowej oraz wielu radnych 
i znanych postaci. Magnesem przyciągającym tak 
wielkie rzesze z całego regionu, był sławny zespół 
„Wawele” z Krakowa. Ale także piękne wystę-
py zespołów młodzieżowych z Raniżowa, Woli 
Raniżowskiej, Mazurów, prezentacje muzyczne 
wybitnie uzdolnionej młodzieży i dzieci z wielu 
wiosek, orkiestra dęta i recital miejscowego rapera. 
Liczne atrakcje dla maluchów oraz darmowy wstęp 
na festyn.
 Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej 
wspaniałej, świetnie zorganizowanej imprezy było 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury. Dużego 
wsparcia organizacyjnego udzielili - Sołtys i Rada 
Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Szkoła 
Podstawowa. Wszyscy pracowali społecznie.
 Więcej na temat imprezy w następnym (paź-
dziernikowym) numerze „Przeglądu”.

 BP

Na scenie zespół młodzieżowy w strojach krakowskich. Piękny występ, nie-
zwykle barwny i dynamiczny.   Fot. B. Popek

Goście honorowi imprezy – posłowie na Sejm (PIS) Zbignew Chmielowiec z Kolbuszowej i Mieczysław 
Miazga z Górna, witani przez sołtysa Jana Adamczyka.  Fot. B. Popek

Współorganizatorki imprezy – Marysia Zawada i Agata Potocka z Janem Wojdakiem, 
liderem zespołu „Wawele”, na tle wioski.

Dziecięcy oddział OSP w Mazurach podczas pokazu akcji gaśniczej. 
Pierwszy (od lewej) przy prądownicy - naczelnik Przemek Białas.

Koncert zespołu „Wawele”, przyciągnął do Mazurów tysiące widzów. Warto 
było przyjechać…
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„Robin Hood” 
- spektakl pod 

gwiazdami
Kilkaset osób, miało okazję obejrzeć 

niedzielny spektakl pod gwiazdami. Inte-
raktywne przedstawienie „Robin Hood” 
było atrakcją zarówno dla młodszych, jak 
i starszych mieszkańców. Wydarzenie zor-
ganizowano 9 września, na placu kolbu-
szowskiego liceum. 

Bohaterów zagrali wolontariusze amatorzy. Na 
scenie zobaczyliśmy: Sylwię Mytych, Pawła 
Świdra, Grzegorza Serafina, Magdę Jerzuchow-
ską, Karola Wesołowskiego, Katarzynę Bojdę - 
Kulig, Rafała Zubę oraz Jakuba Stąpora. Autorski 
scenariusz przygotowały Katarzyna Bojda-Kulig 
i Małgorzata Lubera. 
Spektakl poprzedził koncert uczniów LO oraz pod-
opiecznych stowarzyszenia „Iskierka”. Kolejnym 
punktem imprezy był recital Norberta Tomaki i 
Patryka Jaszcza. Dla dzieci przygotowano strefę 
animacji i zabaw. 
Niedzielne wydarzenie było okazją do uczczenia 
5-lecia działalności Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej Dolnej 
„Iskierka”. Podczas części oficjalnej na ręce preze-
sa stowarzyszenia Stanisława Sybickiego złożono 
życzenia i podziękowania. 
Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na wspar-
cie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

MUZYKA Z NADZIEJĄ
 W niedzielę 29 sierpnia 2018 roku wrażliwi na muzykę kolbuszowianie mieli możliwość, wysłuchania i zobaczenia chrześcijan 

ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sprawą Amerykańskiego Chóru Menonitów ,, Hope Singers’’. 
Menonici to radykalny odłam protestantyzmu, 
powstałego w Holandii, za swój radykalizm, 
nieaprobowany nawet przez Lutra. Bycie me-
nonitą to skrajna skromność codziennego życia, 
niezwykła pracowitość, absolutny pacyfizm, w 
ograniczonym zakresie korzystanie ze zdobyczy 
cywilizacji i życie, w którym najważniejszy jest 
Bóg i jego przykazania. Chór, który przyjechał 
do Kolbuszowej, powstaje za oceanem w cieka-
wy sposób. Dyrygenci chóru, którymi są obecnie 
Lloyd Kauffman i Titus Barnhart angażują zespół 
w całym kraju, następnie wysyłają partytury i ro-
bią zaledwie jedną wspólną próbę. W ten sposób 
powstały zespół przylatuje do Polski i tutaj odbywa 
się kilkudniowa intensywna praca nad repertu-
arem i koncerty. Niezwykłe zdyscyplinowanie 
i pracowitość oraz talenty muzyczne pozwala-

ją grupie osiągnąć bardzo dobry poziom wy-
konawczy. Repertuar ,,Hope Singers” to pie-
śni kościelne i utwory klasyczne wybitnych 
kompozytorów światowych. Co ciekawe, 
większość programu śpiewana była po pol-
sku (co tym bardziej dziwi, że tylko jedna 
z wokalistek miała polskie pochodzenie). Chór 
jest zespołem mieszanym i składa się z osób 
w różnym wieku. W naszym kraju koncertuje 
po raz piąty. Ich przodkowie do Polski przed 
prześladowaniami uciekli w dawnych wiekach 
z Holandii. Osiedlili się w Gdańsku i okoli-
cy. Stworzyli żuławskie poldery, chroniąc się 
przed prusakami. W poszukiwaniu tolerancji, 
rozjechali się po świecie (głównie do USA i 
Kanady). Przyjazd do Polski jest więc dla nich 
podróżą do korzeni wspólnoty. Dla niewielkiej 

grupy miejscowych melomanów pobyt menoni-
tów w Kolbuszowej był rzadką okazją nie tyl-
ko wysłuchania świetnej muzyki, ale kontaktu 
z odmienną kulturą. Usłyszeliśmy tradycyjne 
pieśni religijne oraz utwory wybitnych kompo-
zytorów Felixa Mendelssona Bartholdego, Ser-
giusza Rachmaninowa, Lowell Masona, Wayne 
Hoopera i wielu innych. Chór śpiewał nie ze sceny 
a na poziomie publiczności, często otaczając ją  
z każdej strony. W kameralnych warunkach i 
dobrej akustyce Sali Miejskiego Domu Kultury 
wyszło znakomicie. Piękne pieśni i niezwykle 
sympatyczni wykonawcy dostarczyli publiczności 
wielu artystyczno – duchowych wrażeń i nadziei 
na lepszy świat. Menonici nie mogą oglądać tele-
wizji, ale mogą używać komórek i komputerów, 
z czego skwapliwie po koncercie korzystali. Byli 
też zachwyceni tradycyjną polską gościnnością, z 
jaką zostali przyjęci w Kolbuszowej. 
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Koncert Psalmów Dawidowych
Już po raz drugi Kolbuszowa gościła wybitnych artystów w ramach koncertu Psalmów Dawidowych. Wspaniała polska i ży-

dowska muzyka zgromadziła 22 sierpnia br. tłumy mieszkańców Kolbuszowej oraz okolic.
Festiwal Psalmów Dawidowych jest hołdem dla Pola-
ków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej, 
a wzorem takiego postępowania jest Rodzina Ulmów 
z Markowej. Głównymi adresatami festiwalu są od-
znaczeni medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów 
Świata i ich rodziny.
Podczas koncertu wystąpili światowej sławy kantorzy 
żydowscy: Shulem Lemmer i Yaakov Lemmer przy 
akompaniamencie pianisty Menachem Bistowskie-
go. W drugiej części wystąpili: Andrzej Lampert, 
Mieczysław Szcześniak, Dariusz Malejonek, Lidia 
Pospieszalska, Agnieszka Cudzich, Agnieszka Musiał 
i Katarzyna Bogusz pod batutą Marcina Pospieszal-
skiego. Repertuar muzyczny był ubogacony recytacją 
psalmów dawidowych przez Igora Michalskiego.
W tym roku festiwal składał się z trzech koncertów. 
Artyści wystąpili (21.08) w Filharmonii Podkarpac-
kiej w Rzeszowie, (22.08) w Kolbuszowej na stadio-
nie sportowym oraz (23.08) w synagodze w Łańcucie.
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Skansen otworzy młyny
Muzeum przystąpiło do realizacji dwuletniego projektu pn. „Dawny przemysł wiejski – młynarstwo. Siła wiatru i wody. Mo-

dernizacja wystawy stałej”.
Nadrzędnym celem zadania jest udoskonalenie ekspozycji prezen-
tującej tradycyjne młynarstwo.  Mąka i przetwory zbożowe  (np. 
chleb, kasze) były podstawą żywienia społeczności wiejskiej,  
a wiatrak czy młyn wodny był stałym elementem krajobrazu dawnej wsi. 
Dlatego ta gałąź przemysłu wiejskiego ma specjalne znaczenie w pre-
zentacjach muzealnych reali-
zowanych w skansenach, które 
posiadają w swoich zbiorach za-
bytkowe młyny wodne i wietrzne 
– obiekty znikające bezpowrotnie  
z krajobrazu współczesnej wsi.
W  parku etnograficznym  znajduje 
się osiem eksponatów nieruchomych 
służących do tradycyjnego przetwór-
stwa zbóż: młyn wodny z Żołyni 
Dolnej, wiatraki koźlaki z Zarębek, 
Trzęsówki, Trzęsówki-Kłodzin i 
Markowej, wiatraki holendry z Pad-
wi i Zarównia oraz wiatrak paltrak z 
Rudy. Pięć z nich zostanie poddanych 

zabiegom konserwatorskim i działaniom modernizacyjnym, a następnie w 
dwóch zostaną zorganizowane wystawy multimedialne – w młynie z Żołyni 
Dolnej ekspozycja młynarstwa wodnego, a w wiatraku z Trzęsówki – mły-
narstwa wiatrowego.
Zrealizowanie projektu umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z historią mły-

narstwa i jego ogromnego znaczenia w 
codziennym życiu dawnej wsi. Z kolei 
poszerzona oferta wystawiennicza pod-
niesie walory edukacyjne i estetyczne 
kolbuszowskiego skansenu.
Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Szczegóły:  
www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Wojciech Dragan 
tel. 17 227 10 71
e-mail: parketnograficzny@muzeum-
kolbuszowa.pl

Jak pamiętam…
29 i 30 września Muzeum zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach kampanii „60+Kultura”, w której centrum znaj-

dują się seniorzy i której patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skansenie najintensywniej dawne czasy będą wspominane w niedzielę. 
Między godz. 11.00 a 17.00 odbędą się międzypokoleniowe spotkania w 
jednej z zagród, przy kuchni oraz na wystawie „Z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciach”.

Pracownicy Muzeum będą prowadzić rozmowy z seniorami, a ci odmalują 
przed nami panoramę dawnych czasów i obyczajów. W tym roku wypytają 
naszych rozmówców o to, jak przed laty przyozdabiało się wnętrze izby z 
okazji świąt i jakie były obrzędy towarzyszące weselu.

Stanisława Paryz pokaże, jak wykonywało 
się lasowiackie wycinanki z półpergaminu i 
kwiaty z bibuły, a Zofia Dąbrowska przypomni 
weselne pieśni obrzędowe. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich  z Krzemienicy koło Łańcuta 
będą częstować regionalnymi przysmakami.
Nasi goście będą mieli także okazję obejrzeć 
etnoperformans weselny pt. „Tam, gdzie jesz-
cze pieją koguty”, który łączy w sobie przekaz 
o dawnych ludowych zwyczajach ze sztuką 
teatralną. Widowisko zostanie wykonane 
przez Anetę Pepaś-Skowron wraz z grupą 
sympatyków z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Dynowie.
W ciągu tych dwóch dni wstęp do skansenu 
dla seniorów wynosi 1 zł.

Szczegóły:  
www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Agata Front 
tel. 17  227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl
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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE...

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

ZAPROSZENIE
26 Październik  2017 czwartek

Serdecznie zapraszamy na wieczór czytania
opowiadań Agnieszki Czachor  

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

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

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

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

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

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

kultura wsi. Moja kultura  
– druga edycja konkursu

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

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

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

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

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

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

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

Miejsce na Twoją reklamę!
Kontakt tel: 

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

Weekend za pół ceny!
Od 5 do 7 października Muzeum zaprasza na spacer po skansenowskiej wsi w promocyjnych cenach biletów!

Muzeum włączyło się w ogólnopolską akcję „Polska zobacz więcej – weekend 
za pół ceny” organizowaną przez Polską Organizację Turystyczną. W ramach 
tego przedsięwzięcia w weekend 5 – 7 października ceny biletów wyniosą 5 
zł – bilet normalny, 3,50 zł – bilet ulgowy oraz 14 zł – bilet rodzinny.
Skansen to jedno z najlepszych miejsc na rodzinne spacery!

Szczegóły:  
www.muzeumkolbuszowa.pl
kontakt: Agata Front 
tel. 17  227 12 96, wew. 35
e-mail: promocja@muzeumkolbu-
szowa.pl

10 lecie Lesian
26 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Kupnie Zespół Pieśni Tańca „Lesianie” obchodził 10 – lecie swojego funkcjonowania.

Gratulacje jubilatom złożyli: w imieniu Zbigniewa 
Chmielowca Posła na Sejm RP Roman Ząbczyk 
Prezes Zarządu OSP w Kupnie, Ewa Draus Radna 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w imieniu 
Józefa Kardysia Starosty Kolbuszowskiego Marek 
Kuna Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu 
oraz Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Krzysztof 
Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej.
Grupy taneczne oraz kapela zaprezentowały dla 
publiczności specjalny jubileuszowy program ta-
neczno- muzyczny.

Zespół Lesianie liczy obecnie 13 os. grupy młod-
szej i 12 os. grupy starszej. Pierwszym kierow-
nikiem kapeli był Paweł Płudowski, a od 7 lat 
prowadzi ją Agata Kret.
Od 10 lat Lesianie podtrzymują i pielęgnują tra-
dycje lasowiackiego folkloru oraz reprezentują 
Gminę Kolbuszowa w kraju i poza jego granicami. 
Jak podkreśla Pani kierownik jednym z głównych 
celów zespołu jest promowanie pieśni i tańców 
lasowiackich wśród dzieci i młodzieży.

Szczególne podziękowania za wspieranie zespołu 
otrzymała Elżbieta Chmielowiec Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Kupnie, Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej oraz Piotr Drozd choreograf. Po-
dziękowania otrzymali również Józef Jakubczyk, 
Ks. Kazimierz Osak Proboszcz Parafii w Kupnie, 
Mieczysław Plizga Sołtys Kupna, Krzysztof Wilk 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Roma-
niuk Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej oraz Paweł Płudowski.
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STO DZIESIĘĆ LAT POD 
SKRZYDŁAMI SOKOŁA

Kolbuszowska Sokolnia została oddana do użytku 15 sierpnia 1908 
roku. Budynek wybudowany został i wyposażony staraniem miejsco-
wej drużyny Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Kolbu-
szowej. Pieniądze na budowę pochodziły z darowizn, zbiórek publicznych 
organizowanych przez druhów przy okazji różnych wydarzeń pokazów i zabaw. Naj-
większymi darczyńcami byli Honorowy prezes drużyny Janusz hr. Tyszkiewicz i wice-
prezes Józef Buczek. Pierwszy to właściciel majątku Werynia drugi bogaty przedsiębior-
ca ,,wżeniony” w kolbuszowską aptekarską rodzinę Bembenów. Jeden dał dachówkę 
i cegłę, drugi wykonał kamienne fundamenty i zakupił wapno do murowania. Więk-
szość prac budowlanych wykonali druhowie samodzielnie. 

  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” 
w Kolbuszowej powstało na początku 1903 roku 
prawdopodobnie na fali rosnącego patriotyzmu  
związanego z obchodami 50 rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego (wśród założycieli był Józef 
Rechul dziadek Janka Bytnara). Powstała drużyna 
zaczęła prężnie działać. W roku następnym zaku-
piła (od Michała Siedmiograja również członka 
Sokoła) parcelę pod budowę swojego gniazda. 
Miejsce znajdowało się prawie na końcu ( ówcze-
snej ) ulicy Pańskiej obok secesyjnej willi Siedmio-
grajów a domem w stylu zakopiańskim sędziego 
sądu powiatowego. Budowa trwała zaledwie 3 lata, 
obiekt ogrodzono parkanem, obok wybudowano 
kort tenisowy, boisko do siatkówki, kręgielnie, 
zorganizowano bibliotekę. Na poświęcenie wybra-
no dzień święta, popularnie nazywanego ,,Matki 
Boskiej Zielnej”. Oprócz oficjalnych uroczystości 
wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni przez hra-
biego Tyszkiewicza na zabawę do parku Werynia. 
Wybudowany obiekt służy mieszkańcom Kolbu-
szowej już 110 lat i jest ciągle niezastąpionym 
centrum życia społeczno – kulturalnego miasta. 
W dniu 14 i 15 sierpnia 2018 roku Miejski Dom 
Kultury, który ma swoją siedzibę w dawnej Sokolni 
zorganizował dwudniową imprezę pt.,, Festyn pod 
Sokołem’’. Impreza miała na celu zainteresowa-
nie mieszkańców zabawą na dobrym poziomie i 
zainteresowanie historią. W interesujący sposób 

odnosiła się do rocznicy Stulecia Odzyskania Nie-
podległości. We wtorek 14 sierpnia wydarzeniem 
była wystawa fotografii zatytułowanej ,,Artyści 
obiektywem Magdaleny Małaczyńskiej”. Fotogra-
fik, która jest jednocześnie plastykiem, od kilku 
lat specjalizuje się w portretowaniu ludzi kultury. 
Dokumentuje ważniejsze wydarzenia odbywa-
jące się w kolbuszowskiej instytucji. Wykonu-
je zdjęcia artystów do wydawnictw płytowych i 
książkowych, co w wydatny sposób podnosi ich 
atrakcyjność. Fotografie, które są portretami odda-
jącymi artystę w kontekście dziedziny sztuki, którą 
uprawia są doceniane zarówno przez amatorów jak 
i wielkie gwiazdy sceny. Od kilku lat Magdalena 
Małaczyńska pasjonuje się jazzem, co wyraźnie za-
znaczone jest na jej drugiej już wystawie w Galerii 
pod Trąbami i Bębnem Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej. 
 Drugim atrakcyjnym elementem wieczoru był kon-
cert Waldemara Rychłego z zespołem. Koncert jak 
w dawnym przedwojennym ,,Kinoteatrze 
Jutrzenka” Osiniaków (który mieścił się 
w Sokolni do 1939 roku). Wówczas gra-
no na żywo (taperowano) do niemych fil-
mów. Tym razem mieliśmy okazję wybrać się 
w podróż do dawnych kresów Polski. Akcja filmu 
niemego nakręconego na podstawie noweli Stefana 
Żeromskiego, tam właśnie się dzieje w kontekście 
tworzenia się naszego państwa w 1918 roku. Ze-

spół zilustrował film autorską muzyką inspirowaną 
melodiami kresów zaczerpniętą ze zbiorów Oskara 
Kolberga. Publiczność, która zaszczyciła obydwa 
wydarzenia była zachwycona. Wybrane przysmaki 
sztuki kulinarnej dawnego pogranicza przygo-
towała Janina Olszowy z koleżankami. Barszcz 
ukraiński, sękacz i gołąbki (kresowe) były bardzo 
smaczne i dopełniły klimatu tego wieczoru.
 15 sierpnia organizatorzy nawiązali do tradycji 
zabaw ogrodowych które odbywały przy budynku 
Sokolni (od początku do lat pięćdziesiątych ub. 
wieku). ,,Festyn pod Sokołem” rozpoczął się o 
godzinie 16.00 od akcentu historycznego za sprawą 
retro cyklistów z Lublina i Kolbuszowej. Nasze 
miasto reprezentował Marcin Kamiński. Z kolek-
cją zabytkowych rowerów z Lublina przyjechało 
trzech pasjonatów i pasjonatka starych bicykli ze 
swoimi unikalnymi pojazdami. Najstarszy z nich 
pamiętał czasy początków Sokolni i pochodził z 
1915 roku, a biorąc pod uwagę jego stan jeszcze 
długo po odzyskaniu niepodległości służył wła-
ścicielom. Solidność tych dawnych pojazdów jest 
imponująca. Niektóre z nich posiadają jeszcze 
oryginalne ogumienie. Przez blisko dwie godziny 
miłośnicy starych rowerów bawili publiczność, 
organizując konkursy i zabawy. Chętnie pozowali 
do zdjęć ubrani zgodnie z modą czasów z których 
pochodziły rowery. O swojej zbierackiej pasji 
ciekawie opowiadali, wykazując się dużą wiedzą 
historyczną i retro techniczną. Równo o godzinie 
18:00 na scenie pojawił się najmłodszy kolbuszow-
ski zespół, który na scenie debiutował zaledwie 
kilka miesięcy temu, Kapela Jana Boronia niestety 
bez lidera, który uległ kontuzji. Grali żywo, aż 
publiczność mimo wczesnej pory ruszyła w tany. 
Atmosferę dobrej lasowiackiej zabawy przeniosła 
dalej renomowana Kapela Jurka Wrony. Do tańca 
poprowadzili tancerze z Ziemi Podkarpackiej. Na 
finał potańcówki na 110 fajerków zagrał zespół 
folkowy ,,Lasowiaccy Hulacy”. Wokalista zespołu 
Roman Dublański to prawdziwy showman i wo-
dzirej gwarantujący wesołą zabawę.
Kolbuszowianie pamiętają wokalistę z dawnych 
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stadionowych festynów. Oryginalnie wyglądający 
muzyk 
z doświadczeniem gry w amerykańskich klubach 
z polskimi gwiazdami muzyki rozrywkowej do-
daje kolorytu występowi ,,Hulaków”. Duża porcja 
ruchu jaką dostarcza taniec, powoduje, że chce 
się jeść.
O podniebienia zadbały KGW Jarzębinki z 
Weryni i Zespół Ludowy,, Górniacy” z Kol-

buszowej Górnej. Pyszna ,,pamuła” i kapusta 
,,zimiocana”, drożdzówka z dżemem z mira-
belek, prozioki, chleb ze smalcem i ogórkami. 
Wszystko palce lizać, co też uczyniła publicz-
ność z nieukrywanym smakiem. Zabawa taneczna  
z zespołem rozrywkowym ,,Medium” trwała pra-
wie do północy. Tancerze hulali, szczelnie wypeł-
niając zadaszoną podłogę. Zespół grał absolutnie 
na żywo, oprócz bardzo dobrego wokalu Edyty 
Wiącek usłyszeliśmy innych członków kapeli. W 

krótkich przerwach grał Dj z Radia Leliwa. Było 
klimatycznie, było radośnie a przy tym mnóstwo 
dobrej polskiej muzyki!
  Większość z nas przybyła do Kolbuszowej w 
różnym czasie. Dla bycia mieszczanami w pełnym 
znaczeniu tego słowa, potrzebna jest jednak inte-
gracja z jej historią i kulturą, do czego okazję w 
sposób lekki, łatwy i przyjemny stworzyła wszyst-
kim najstarsza instytucja kulturalna miasta. 

40 lat Koła Pszczelarskiego w Kolbuszowej
W niedzielę 26 sierpnia br. pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy z Kolbuszowej obchodzili jubileusz 40 lat swojego 

funkcjonowania.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kolegiacie 
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, której 
przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski dele-
gat Konferencji Episkopatu Polski – duszpasterz 
rolników i pszczelarzy. Podczas mszy pszczelarze 
na ręce biskupa, ks. Dziekana Kazimierza Osaka 
oraz Proboszcza ks. Lucjana Szumierza przekazali 
paschał wykonany z własnego wosku pszczelego 
z pasiek pszczelarzy zrzeszonych w kolbuszow-
skim kole.
Następnie na czele orkiestry, pocztów sztandaro-
wych pszczelarzy, zebrani przeszli do Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej, gdzie odbyły się 
główne uroczystości jubileuszowe.
Po powitaniu zaproszonych gości przez prezesa 
koła Jana Gorzelanego, gratulacje oraz życzenia 
złożyli: Poseł na Sejm PR Zbigniew Chmielowiec, 
ks. Kazimierz Osak, Tadeusz Dylon – prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Pszcze-
larzy w Rzeszowie, Zarządy Kół Pszczelarskich, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, Józef 
Kardyś Starosta Kolbuszowski, Grzegorz Roma-
niuk Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu, Jan Zuba burmistrz Kolbuszowej oraz 
Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wręczono również nagrody zwycięzcom konkursu 
plastycznego i fotograficznego „Ludzie i Pszczo-
ły”. Imprezę uświetnił występ Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Niwisk.
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OGŁOSZENIA UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE:
■ że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kol-
buszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbu-
szowa, 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 Kolbu-
szowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 Burmistrz Kolbuszowej 

 Jan Zuba

Zagospodarowanie terenu wokół stawów w 
Weryni

W Weryni trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Roboty rozpoczęły się w lipcu, a planowany termin 
zakończenia to październik br. W ramach zadania powstanie infrastruktura dla wędkarzy oraz uczestników lekcji przyrodniczych. 

OGŁOSZENIE O OPŁACIE II RATY
 Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina 
wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwo-
lenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie 
z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty 
opłaty alkoholowej za 2018 r.
Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września  
2018 r.
Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie ze-
zwolenia. 
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej 
do dnia 30 września 2018 r., zezwolenie wygasa 
jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 

września 2018 r., nie wniesie raty opłaty alkoholo-
wej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z po-
wodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego 
zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 
pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  
2271 333,  wew. 348.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 330 tys. zł. z cze-
go 200 tys. zł, stanowi dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020. 
Wybudowano parking, budynek wiaty służącej ce-
lom rekreacyjnym oraz budynek węzła sanitarnego 
z pomieszczeniem gospodarczym. Kontynuowane 
są prace przy budowie chodnika. Wytyczono rów-
nież ścieżkę przyrodniczą, przy której ustawione 
zostaną tablice informujące o występującej na tym 
terenie florze i faunie. 

Przebudowa ul. 11 Listopada
Zakończono przebudowę ul. 11 Listopada w Kolbuszowej. Prace trwały od kwietnia br. Koszt zadania wyniósł ponad 1,2 mln zł. 

W ramach przebudowy położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Zmodernizowano infra-
strukturę podziemną - przebudowano gazociąg 

i kanalizację deszczową. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z wyremontowanych chodników oraz 

ścieżki rowerowej. Do dyspozycji jest blisko 70 
dodatkowych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy 
nasadzono nową zieleń. Całość została oświetlona. 

Panu
Mieczysławowi Skowronowi

Dyrektorowi Pionu Wodno- Kanalizacyjnego 
ZGKiM w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Przewodniczący oraz Radni Rady  
Miejskiej w Kolbuszowej
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO

w KOLBUSZOWEJ

Przegląd inwestycji drogowych
Zakończyła się przebudowa jednej z głównych 
ulic w mieście. W ramach prac na ul. 11 Listopada 
położona została nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Zmodernizowano infrastrukturę podziemną - prze-
budowano gazociąg i kanalizację deszczową. Wy-
remontowano chodniki oraz wybudowano ścież-
kę rowerową. Powstało prawie 70 dodatkowych 
miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy nasadzono 
nową zieleń. Koszt zadania wyniósł ponad 1,2 
mln zł. 
Z nowego odcinka chodnika mogą korzystać 
mieszkańcy Kupna. W ramach zadania został 

wybudowany odcinek o długości 220 m. Koszt 
przedsięwzięcia 94 tys. zł. 
W sierpniu, zakończyły się roboty na ul. Jesio-
nowej. Przebudowa obejmowała: roboty ziemne, 
wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie warstwy 
z betonu asfaltowego na odcinku 220 m oraz kra-
wężników. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł.
Przebudowany został również łącznik ul. S. Krza-
klewskiego i ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszo-
wej. Prace prowadzone były na odcinku 139 m. 
Koszt zadania to 186 tys. zł.
Do końca września, potrwają prace przy przebudo-

wie ul. Warzywnej. Koszt inwestycji to ponad 200 
tys. zł. Asfalt zostanie położony na odcinku 138 m. 
Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w 
ramach podziału środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.
Ponad 950 tys. zł. wyniesie rozbudowa ul. Piasko-
wej oraz przebudowa ul. Krakowskiej. Zakres prac 
obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, ułoże-
nie krawężników oraz ułożenie warstwy z betonu 
asfaltowego. Na ulicy Krakowskiej wyremontowa-
ny został odcinek o dł. 500 m., na ul. Piaskowej 
rozbudowa obejmie odcinek o dł. 200 m. 

chodnik w Kupnie ul. Jesionowa

ul. Piaskowaul. Krakowska
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Podpisanie umowy – budowa parkingu 
obok Urzędu Miejskiego

Kolejnym zadaniem realizowanym 
w ramach promesy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych jest budowa parkingu 
obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 
piątek 7 września, podpisano umowę z 
wykonawcą. Koszt inwestycji to ponad 
300 tys. zł. 

W ramach budowy parkingu przeprowadzone 
zostaną roboty ziemne, wykonane odwodnienie, 
podbudowa miejsc parkingowych oraz wykonana 
jezdnia manewrowa. Na parkingu o nawierzchni z 
kostki betonowej, będzie łącznie 34 miejsc parkin-
gowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. 
Termin wykonania zadania to 10 października br.

Podpisanie umowy - 
przebudowa ul. Warzywnej 

Do końca września potrwają prace przy przebudowie ul. Warzywnej. W poniedziałek, 
3 września, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowa podpisał umowę z wykonawcą, firmą Molter. 
Koszt inwestycji to ponad 200 tys. zł. Asfalt zosta-
nie położony na odcinku 138 m. Na realizację za-
dania gmina otrzymała dotację w ramach podziału 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Promesa na kwotę 600 ty. zł obejmuje również 
zadania:
1. Budowę parkingu obok Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą.

2. „Przebudowę kanalizacji deszczowej fi 300, 
fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. 
Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 
w Kolbuszowej”.

3. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej dz.nr 
ewid. 1501 w Kolbuszowej.

Podpisanie 
umowy

W czwartek 23 sierpnia br. w Urzę-
dzie Miejskim w Kolbuszowej została 
podpisana umowa na przebudowę stadio-
nu miejskiego w Kolbuszowej.
Rozpoczęcie prac przewidziano już w tym miesią-
cu. Roboty budowlane obejmą przebudowę kom-
pleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej 
i bieżni, a także budowę zasilania energetycznego, 
oświetlenia, monitoringu oraz nagłośnienia.
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 prze-
szkodami i nowe boisko piłkarskie z nawierzchni 
z trawy naturalnej.
Inwestycję realizowała będzie firma Gardenia 
Sport z Warszawy za blisko 5 mln złotych. Na 

jego budowę Gmina Kolbuszowa zdobyła dota-
cję w kwocie 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Przewidywany termin zakończenia prac to począ-
tek 2020 roku. 
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q POWIAT q RADA q STAROSTWO q 

P O W I A T O W Y
p r z e g l ą d

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

Powiat Kolbuszowski będzie dopłacał do 
biletów miesięcznych!

Wychodząc naprzeciw uczniom i ich rodzicom Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, również w tym roku szkolnym, będzie 
dopłacał do biletów miesięcznych. Z tego rodzaju pomocy korzysta 65 procent uczniów dojeżdżających do naszych szkół  średnich. 

Już czwarty rok z rzędu Powiat Kolbuszowski 
dopłaca do biletów miesięcznych uczniom szkół 
średnich, znajdujących się w naszym powiecie. 
Na wsparcie mogą liczyć uczniowie klas I, II, III 
oraz IV. Największą dopłatę w wysokości 50 proc. 
ceny biletu miesięcznego otrzymają uczniowie 
klas I, natomiast na 30-procentową bonifikatę 
mogą liczyć uczniowie klas II, III i IV. Stosowną 
uchwałę w sprawie wysokości dotacji do biletów 
miesięcznych podjęli radni Rady Powiatu podczas 
sierpniowej sesji. 

WSPARCIE 
Jak tłumaczy Starosta Kolbuszowski Józef Kar-
dyś celem lokalnego programu, przyjętego przez 
radnych powiatowych, jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzy-
jającą kontynuowaniu nauki w szkołach średnich 
prowadzonych przez Samorząd Powiatu Kolbu-
szowskiego. – Wielu naszych uczniów dojeżdża z 
różnych zakątków powiatu, dopłacając do biletów 
miesięcznych chcemy ich wspomóc, a jednocze-

śnie zachęcić do nauki w naszych szkołach – wy-
jaśnia szef Powiatu. 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ! 
Rozwiązanie polegające na refundacji części kosz-
tów związanych z dojazdem do szkoły okazało się 
bardzo dobrym posunięciem. Z tej formy pomo-
cy korzysta grubo ponad połowa dojeżdżających 
uczniów. Niewątpliwie to nie tylko zachęta do 
wyboru naszych szkół średnich przez młodzież, ale 
również częściowe odciążenie domowego budżetu. 

Barbara Żarkowska 

Uchwałę o dopłatach do biletów miesięcznych radni powiatowi podjęli podczas sierpniowej sesji. Fot. B. Żarkowska 

Powiat Kolbuszowski liderem  
w województwie oraz jednym z najlepszych 

powiatów w kraju
Powiat Kolbuszowski zajmuje pierwsze miejsce spośród innych powiatów w województwie podkarpackim jeśli chodzi o pozy-

skiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej. Jest również jednym z czterech najlepiej inwestują-
cych na Podkarpaciu Samorządów Powiatowych. 

Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, 
opracowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie oraz Krajową Radę Regionalnych Izb 
Obrachunkowych.
Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Krajową Radą 
Regionalnych Izb Obrachunkowych sprawdził 
ile poszczególne powiaty wydają pieniędzy na 

inwestycje w swoim ogólnym budżecie. W tym 
celu prześwietlił finanse 314 powiatów ziemskich, 
rozkładając je na czynniki pierwsze. Sprawdzono 
m.in. to czy decyzje finansowe podejmowane przez 
poszczególne władze powiatowe sprzyjają powięk-
szeniu majątku danej jednostki, a jednocześnie 
zwiększają jej atrakacyjność z punktu widzenia 

potencjalnych inwestorów. Przewertowano w tym 
celu różne sprawozdania finansowe. 

DOBRE WYNIKI 
W rezultacie powstał ranking, w którym na 314 
powiatów ziemskich w Polsce, Powiat Kolbu-
szowski znalazł się na 61. miejscu w Polsce, a 
na 4. w województwie podkarpackim, uzyskując 
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wynik na poziomie 19,2 proc. Wskaźnik ten jest 
jednym z wielu kryteriów, branych pod uwagę do 
analizy sytuacji finansowej jednostki samorządu i 
pokazuje jaką część wydatków ogółem stanowią 
wydatki inwestycyjne. Im wyższa relacja, tym 
dana jednostka wykazuje się większą działalnością 
inwestycyjną, ukierunkowaną na realizację zadań, 
służących całemu społeczeństwu. Warto tu podkre-
ślić fakt, że Powiat Kolbuszowski w porównaniu 
do powiatów zajmujących miejsce w czołówce 
rankingu jest powiatem najmniejszym z najniż-
szym budżetem. Jednak mimo tego, jak wskazuje 

powyższa klasyfikacja, przy rozsądnym i celowym 
działaniu można osiągać dobre wyniki. – Wysokie 
miejsca, jakie Powiat Kolbuszowski zajął w ran-
kingu są wynikiem ciężkiej pracy oraz współpracy 
z posłem RP Zbigniewem Chmielowcem – mówi 
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Decyzje 
jakie podejmujemy odnośnie prowadzenia polityki 
finansowej Powiatu Kolbuszowskiego jak i reali-
zacji zadań wymagają wielu ustaleń, uzgodnień i 
spotkań. Staramy się, aby Powiat Kolbuszowski 
rozwijał się harmonijnie, dlatego na szczegól-
nym względzie mamy zarówno zadania z zakresu 
oświaty, służby zdrowia, rozwoju przedsiębior-

czości jak i remonty dróg i budowę chodników 
– dodaje Starosta Kolbuszowski.  

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE 
Jednak to nie koniec dobrych wiadomości. Nieza-
leżny ranking, opracowany przez pracowników UE 
i KRRIO, pokazał również jaki jest udział funduszy 
europejskich w ogólnych wydatkach Powiatu. W 
tej kwestii jak się okazuje Powiat Kolbuszowski, 
biorąc pod uwagę województwo podkarpackie, jest 
bezkonkurencyjny i zajmuje 1. miejsce. W skali 
kraju wyprzedza go tylko powiat chełmski, powiat 
zwoleński oraz powiat namysłowski. 

Barbara Żarkowska 

Pamięć o Nich niech wiecznie trwa!
Młodzież, samorządowcy, zaproszeni goście oraz licznie zebrane poczty sztandarowe wzięły udział w corocznych obchodach 

związanych z uczczeniem ważnych rocznic w historii naszej ojczyzny. 
- Wspominamy dzisiaj 79. rocznicę Bitwy o Kolbu-
szową oraz 79. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. Podczas tej uroczystości chcemy oddać hołd 
wszystkim, którzy 79 lat temu stracili swoje życie 
walcząc o wolną Polskę – mówił podczas ponie-
działkowych obchodów Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś. - Pragnę wyrazić wielki szacunek 
i uznanie wobec tych, którzy nie wahali się ani 
chwili, gdy ojczyzna była w potrzebie. Im wszyst-
kim chcę dzisiaj w tym miejscu oddać należną 
cześć – dodał. 

PRZY ZST
Obchody rocznic wrześniowych tradycyjnie od-
bywały się przy Zespole Szkół Technicznych im. 
Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej. W 
uroczystości uczestniczył Poseł RP Zbigniew 
Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Bogdan Romaniuk, Starosta Kolbu-

szowski Józef Kardyś, Wicestarosta Kolbuszowski 
Wojciech Cebula, radni powiatowi, poczty sztan-
darowe, strzelcy, harcerze, przedstawiciele szkół, 
służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń i 
organizacji oraz zaproszeni goście.

ODDALI HOŁD 
Program artystyczny, w którym przywoływana 
była kilkukrotnie pamięć o tych, którzy zginęli 
walcząc o wolną Polskę, przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Jed-
nym z punktów poniedziałkowych obchodów było 
złożenie kwiatów przed tablicą, upamiętniającą 
poległych, umieszczoną na budynku szkoły. Na-
stępnie zebrani, przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej z Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie po 
wspólnej modlitwie, delegacje złożyły kwiaty przy 
grobach żołnierzy poległych w czasie wojny. Uro-

czystość zakończyła się rynku, złożeniem kwiatów 
przed pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i 
bohaterom walczącym i poległym za wolność i 
suwerenność Ojczyzny”. 

Barbara Żarkowska

Druga część uroczystości rocznicowych odbywała 
się na kolbuszowskim rynku. 

Złożenie kwiatów przy mogiłach żołnierzy poległych 
w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej

Uroczysty przemarsz. 
Złożenie kwiatów przed pomnikiem poświęconym 
„Żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za 
wolność i suwerenność Ojczyzny”. 

Młodzież z ZST przygotowała program artystyczny, w 
którym wspominała tragiczne wydarzenia sprzed lat. 

Zaproszeni goście. 

Uroczystość rozpoczęła się przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 
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Powiat Kolbuszowski podczas 
Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej 

w Krakowie
Powiat Kolbuszowski już po raz drugi zaprezentował się podczas 42. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. 

Czwartek – 23 sierpnia należał do Powiatu Kol-
buszowskiego. To właśnie tego dnia mieszkańcy 
naszego regionu, na płycie Rynku w Krakowie, 
prezentowali sztukę ludową, rękodzieło, rzemio-
sło artystyczne oraz taniec, muzykę i śpiew. W 
targach uczestniczyły wszystkie gminy z powia-
tu, tj.: Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, 
Niwiska, Kolbuszowa oraz Raniżów. Samorząd 
Powiatu Kolbuszowskiego reprezentował Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś. 

NASI NA SCENIE 
Na krakowskiej scenie wystąpili m.in. mażoretki z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królew-
skim, Zespół Śpiewaczy „Siedlenianki” z Siedlan-
ki, Zespół Pieśni i Tańca „Niwiszczanie”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Lesiaki”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolanie”, Zespół Ludowy „Cmolasianie”, Kapela 
„Chłopoki z Cmolasu”, Kapela „Dzikowianie”, 
Straż Grobowa Turki z gminy Dzikowiec, Grupa 
Folklorystyczna „Ziemia Podkarpacka”, Orkiestra 
Dęta Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, 
„Lasowiackie Hulaki” oraz Kapela Jurka Wrony.

PONAD 700 TWÓRCÓW 
Spotkania z twórcami ludowymi z całej Polski, 
którzy kultywują przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie tradycję organizowane są już od blisko 
40 lat na Rynku Głównym przy Ratuszu w Kra-
kowie. To coroczne wydarzenie może pochwalić 
się długą, sięgającą 1973 roku tradycją. W tym 
roku Targi trwały od 9 do 26 sierpnia. Przez ten 
czas na Rynku Głównym w Krakowie spotkać 
można było przedstawicieli ginących zawodów, 
w tym m.in. garncarzy, koronczarki, tkaczy oraz 
rzeźbiarzy, którzy prezentowali swoje wyroby. Na 
scenie wystąpiło ponad 700 twórców i artystów lu-
dowych, w tym 170 zespołów folklorystycznych z: 
Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Cypru, Włoch 
i Hiszpanii. 

Opr. B. Żarkowska 

Powiat Kolbuszowski po raz drugi gościł w Krakowie podczas Międzynarodowych Targów Sztuki Lu-
dowej w Krakowie. Fot. B. Żarkowska

Delegacja z Niwisk. Mażoretki z Majdanu Królewskiego. 

Podczas targów promowaliśmy Powiat Kolbuszow-
ski, obdarowując najmłodszych gadżetami. 

W targach udział wziął Starosta Kolbuszowski oraz 
wójtowie gmin z naszego powiatu. 

Tanecznie, wesoło i kolorowo. Prezentacja rękodzieła artystycznego twórców z 
powiatu kolbuszowskiego. 

Podczas krakowskich targów prezentowały się 
również panie zrzeszone w Kołach Gospodyń 
Wiejskich. 
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q  P O W I A T  q  R A D A  q  S T A R O S T W O  q 

P O W I A T O W Y

Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730

e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

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. 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/II/6/2018 z dnia 11.09.2018 r
(znak sprawy: AB.6747.6.9.2018)

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królew-
skim Rynek 1a z wniosku z dnia 25,07.2018 r, o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej 
w Brzostowej Górze Nr 104102 R „Grabina - Brzostowa Góra” na 
działkach położonych w Brzostowej Górze i Majdanie Królewskim:
1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (poło-
żone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (oznaczonym linią ciągłą 
w kolorze czerwonym):
- Obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   3, 43/1, 43/2, 44/1, 61/1;
- Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 
Majdan Królewski:   839;
2. działki dzielone pod inwestycję: 
• Obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   
1. 135/1(podlegająca podziałowi na działki: 135/5 i 135/6);
2. 134 (podlegająca podziałowi na działki: 134/1 i 134/2);
3. 133 (podlegająca podziałowi na działki: 133/1 i 133/2);
4. 132 (podlegająca podziałowi na działki: 132/1 i 132/2);  
5. 131 (podlegająca podziałowi na działki: 131/1 i 131/2); 
6. 129 (podlegająca podziałowi na działki: 129/1 i 129/2); 
7. 128 (podlegająca podziałowi na działki: 128/1 i 128/2); 
8. 127 (podlegająca podziałowi na działki: 127/1 i 127/2); 
9. 126 (podlegająca podziałowi na działki: 126/1 i 126/2); 
10. 124 (podlegająca podziałowi na działki: 124/1 i 124/2); 
11. 123 (podlegająca podziałowi na działki: 123/1 i 123/2); 
12. 121 (podlegająca podziałowi na działki: 121/1 i 121/2); 
13. 120 (podlegająca podziałowi na działki: 120/1 i 120/2); 
14. 119 (podlegająca podziałowi na działki: 119/1 i 119/2);           
15. 93 (podlegająca podziałowi na działki: 93/1 i  93/2);
16. 90/1 (podlegająca podziałowi na działki: 90/3 i  90/4); 
17. 92/1 (podlegająca podziałowi na działki: 92/3 i  92/4); 
18. 91/1 (podlegająca podziałowi na działki: 91/3 i 91/4);
19. 89 (podlegająca podziałowi na działki: 89/1 i 89/2); 
20. 83 (podlegająca podziałowi na działki: 83/1 i 83/2); 
21. 82 (podlegająca podziałowi na działki: 82/1 i 82/2);  
22. 81 (podlegająca podziałowi na działki: 81/1 i 81/2); 
23. 80 (podlegająca podziałowi na działki: 80/1 i 80/2); 
24. 79 (podlegająca podziałowi na działki: 79/1 i 79/2); 
25. 73 (podlegająca podziałowi na działki: 73/1 i 73/2); 
26. 72 (podlegająca podziałowi na działki: 72/1 i 72/2);  
27. 71/1 (podlegająca podziałowi na działki: 71/3 i 71/4);
28. 70 (podlegająca podziałowi na działki: 70/1 i 70/2);  
29. 69 (podlegająca podziałowi na działki: 69/1 i 69/2);  
30. 68 (podlegająca podziałowi na działki: 68/1 i 68/2); 
31. 67 (podlegająca podziałowi na działki: 67/1 i 67/2); 
32. 65 (podlegająca podziałowi na działki: 65/1 i 65/2);  
33. 64 (podlegająca podziałowi na działki: 64/1 i 64/2); 
34. 63 (podlegająca podziałowi na działki: 63/1 i 63/2); 
35. 62 (podlegająca podziałowi na działki: 62/1 i 62/2);  
36. 42 (podlegająca podziałowi na działki: 42/1 i 42/2); 

• Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   
1. 836/2 (podlegająca podziałowi na działki: 836/3 i 836/4);          
2. 835/2 (podlegająca podziałowi na działki: 835/3 i 835/4);
3. 834/2 (podlegająca podziałowi na działki: 834/3 i 834/4);
4. 833/2 (podlegająca podziałowi na działki: 833/3 i 833/4);  
5. 832/2 (podlegająca podziałowi na działki: 832/3 i 832/4);
6. 831/2 (podlegająca podziałowi na działki: 831/3 i 831/4); 
7. 830/2 (podlegająca podziałowi na działki: 830/3 i 830/4);
8. 829/6 (podlegająca podziałowi na działki: 829/9 i 829/10); 
9. 829/4 (podlegająca podziałowi na działki: 829/7 i 829/8); 
W nawiasach wskazano działki po podziale, ponadto wytłuszczoną czcionką 
zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję 
i przechodzące na własność inwestora.
3. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
- obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Maj-
dan  Królewski: 963/1,
- obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 
Majdan Królewski: 829/3.
4. Działki, które są planowane do przejęcia na rzecz Gminy Majdan 
Królewski:   
• Obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:
3, 43/1, 43/2 , 44/1, 61/1, 135/5 (135/1)*, 134/1 (134)*, 133/1 (133)*, 132/1 
(132)*, 131/1 (131)*, 129/1 (129)*, 128/1 (128)*, 127/1 (127)*, 126/1 (126)*, 
124/1 (124)*, 123/1 (123)*, 121/1 (121)*, 120/1 (120)*, 119/1 (119)*, 93/1 
(93)*, 92/3 (92/1)*, 91/3 (91/1)*, 90/3 (90/1)*, 89/1 (89)*, 83/1  (83)*, 
82/1 (82)*, 81/1 (81)*, 80/1 (80)*, 79/1 (79)*, 73/1 (73)*, 72/1 (72)*,   71/3  
(71/1)*,  70/1 (70)*,  69/1 (69)*, 68/1 (68)*, 67/1 (67)*, 65/1 (65)*, 64/1 
(64)*, 63/1 (63)*, 62/1  (62)*, 42/1 (42)*, 
• Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   
 839,  836/3 (836/2)*,  835/3 (835/2)*,  834/3  (834/2)*,  833/3 (833/2)*,  832/3 
(832/2)*, 831/3 (831/2)*,  830/4 (830/2)*,  829/10 (829/6)*,  829/8 (829/4)*
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy 
drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

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. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1484)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia 
o wydaniu decyzji Nr D/II/ 7 /2018 z dnia 11.09.2018 r

(znak sprawy: AB.6747.6.8.2018)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1a z 
wniosku z dnia 25,07.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
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p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce Nr 104115 R „Krzątka pod 
sosną - Buczki” na działkach położonych w Krzątce:
1. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ (poło-
żone w liniach rozgraniczających teren inwestycji (oznaczonym linią ciągłą 
w kolorze czerwonym):
- Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Kró-
lewski: 353, 346;
2. działki dzielone pod inwestycję: 
• Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Kró-
lewski:   
1. 512 (podlegająca podziałowi na działki: 512/1 i 512/2);          
2. 511 (podlegająca podziałowi na działki: 511/1 i 511/2);          
3. 510 (podlegająca podziałowi na działki: 510/1 i 510/2);
4. 354 (podlegająca podziałowi na działki: 354/1 i 354/2);
5. 356 (podlegająca podziałowi na działki: 356/1 i 356/2);
6. 323 (podlegająca podziałowi na działki: 323/1, 323/2, 323/3);
7. 4071 (podlegająca podziałowi na działki: 4071/1 i 4071/2);
8. 325 (podlegająca podziałowi na działki: 325/1, 325/2, 325/3);
9. 324 (podlegająca podziałowi na działki: 324/1 i 324/2);
10. 352 (podlegająca podziałowi na działki: 352/1 i 352/2);
11. 573 (podlegająca podziałowi na działki: 573/1 i 573/2);
12. 513 (podlegająca podziałowi na działki: 513/1 i 513/2).

W nawiasach wskazano działki po podziale, ponadto wytłuszczoną czcionką 
zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję 
i przechodzące na własność inwestora.
3. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczo-
ne:
- Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Kró-
lewski: 323, 4086, 410, 561, 515, 514, 510, 513, 324, 325, 323, 4071, 326, 
339, 354.
4. Działki, które są planowane do przejęcia na rzecz Gminy Majdan 
Królewski:
• Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
353, 346, 512/1 (512)*, 511/1 (511)*, 510/1 (510)*, 354/1 (354)*, 356/1 
(356)*, 323/1 (323)*, 4071/1 (4071)*,  325/1  (325)*,  324/1 (324)*,  352/1 
(352)*, 573/1 (573)*,  513/1 (513) 
* w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy 
drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

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. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1484)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia 
o wydaniu decyzji Nr D/II/8/2018 z dnia 19.09.2018 r

 (znak sprawy: AB.6747.6.5.2018)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim 
Rynek 1a z wniosku z dnia 11.07.2018 r, 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 (poło-
żone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w 
kolorze czerwonym):
• Obręb 0004 Krzątka, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:   
1649
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach roz-
graniczających 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.
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 KTÓ-
RYCH 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. 
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy 
drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

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. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1484)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia 
o wydaniu decyzji Nr D/II/9/2018 z dnia 19.09.2018 r

 (znak sprawy: AB.6747.6.6.2018)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim 
Rynek 1a z wniosku z dnia 11.07.2018 r, 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 (poło-
żone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w 
kolorze czerwonym):
• Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   1510;
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach roz-
graniczających 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);            
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Czerwony kapturek po kolbuszowsku
Przed wyborami samorządowymi pan Józef Fryc zaskakiwał i szokował wyborców. 

Najczęściej przywłaszczał sobie sukcesy innych, 
jak np. kryta pływalnia „Fregata”, pozyskując tym 
niezorientowanych w temacie i nieświadomych 
wyborców. Tym razem występuje w roli nawróco-
nego grzesznika. Nawiązał kontakt z przewodni-
czącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Kolbuszowej Dolnej, tej szkoły, którą wraz 
ze swymi radnymi 29 stycznia 2014r. pozbawił 
rozbudowy  na rzecz rozbudowy szkoły w Weryni. 
(była to cena za utrzymaniem większości  Fryco-
wych w radzie) i zaproponował, że kandydowanie 
na radnego do rady miejskiej osoby związanej ze 
szkołą w Kolbuszowej Dolnej będzie szansą na jej 

rozbudowę. I znalazła się taka osoba, kandydująca, 
oczywiście z listy komitetu pana Fryca. Jak na 
razie pewne jest to, że ta osoba pracuje na jego 
listę wyborczą. O tym, czy powiedzie się plan, nie 
decyduje jeden radny, a bezwzględna większość 
w radzie. Jak na razie to „gruszki na wierzbie”. 
Czy uda się panu Frycowi zdobyć bezwzględną 
większość w radzie? Jeżeli jej nie będzie miał, to 
będzie musiał stworzyć większościową koalicję, a 
to będzie kosztować. Będzie musiał jednym zabrać, 
by dać koalicjantom. Taką ceną dla utrzymania 
lewicowej koalicji w latach 2010-2014, było za-
niechanie rozbudowy szkoły z niepełnosprawnymi 

dziećmi (eugenika po kolbuszowsku) na rzecz We-
ryni. Czy to akt skruchy pana Fryca, czy przybranie 
tylko owczej skóry na czas kampanii wyborczej? 
Pożyjemy- zobaczymy, czy to bajka o czerwonym 
kapturku z podstępnym wilkiem w roli pana Józefa 
Fryca? Ja piszący te słowa nie wierzę w szczere 
intencje pana Fryca.

Stanisław Gorzelany
ojciec niepełnosprawnego Błażeja

ucznia Zespołu szkół Specjalnych w 
Kolbuszowej Dolnej

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 KTÓ-
RYCH 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. 
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy 
drogi.
Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś 
w pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, 
pokój 313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

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. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1484)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI

zawiadamia 
o wydaniu decyzji Nr D/II/10/2018 z dnia 19.09.2018 r

(znak sprawy: AB.6747.6.7.2018)
dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1a z 
wniosku z dnia 11.07.2018 r, 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 (poło-
żone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w 
kolorze fioletowym):
• Obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan 
Królewski:   949, 1018, 942/4;
II.  DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach roz-
graniczających 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);
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 KTÓ-
RYCH 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.
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby budowy 
drogi. Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie czternastu dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: w poniedziałki od 800 do 1500, zaś w 
pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 730 – 1430 w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powiatowego – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10, pokój 
313. Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.
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Pani 
Katarzynie Antos

Pracownikowi Krytej Pływalni „Fregata”  
w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Panu
Mieczysławowi Skowronowi

Dyrektorowi Pionu Wodno- Kanalizacyjnego 
ZGKiM w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Rodzinie zmarłej
Śp. Zofii Biesiadeckiej

Wieloletniej pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają

Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Pani 
Teresie Skrzyneckiej-Skowron

Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składają

pracownicy Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej 

Mł. bryg. 
Jackowi Nicie

Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w 

Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
SZWAGRA

składają:
Starosta, Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Rady 
oraz 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego

Pani 
Teresie Skrzyneckiej-Skowron

Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego

oraz 
Panu Mieczysławowi 

Skowronowi
Dyrektorowi Zakładu Wodno-

Kanalizacyjnego
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIA i OJCA
składają:

Starosta, Zarząd Powiatu,
Przewodniczący Rady, Radni Powiatu 

Kolbuszowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiato-

wego 

Finansowo
Czy oświetlenie uliczne typu LED pozwoli samorzą-
dom obniżyć koszty? Przypomnienie i spostrzeżenia. 
Szukając oszczędności, władze samorządowe w 
naszym kraju często włączają oświetlenie tylko 
na kilka godzin wieczornych i porannych. Są już 
w Polsce przykłady gmin pokazujące, że dzięki 
mądrej inwestycji można oświetlać drogi i ulice 
nawet przez całą noc, przy jednoczesnym obni-
żeniu wydatków na energię o ponad 50%, co ma 
istotny wpływ na finanse gminy. Są to przykłady 
gmin nie tylko miejskich, ale również wiejskich – o 
stosunkowo dużym obszarze i  jednocześnie ma-
łym zagęszczeniu zabudowy. To wszystko dzięki 
zastąpieniu starych lamp rtęciowych i sodowych 
lampami typu LED i inwestycją w nowoczesne 
sterowanie. 
Jak podają producenci, lampy uliczne oparte na 
technologii LED to obecnie najbardziej oszczędne 
źródło światła do oświetlenia autostrad, skrzyżo-
wań i ulic. Dzięki innowacyjnej technologii wydaj-
ność takiej lampy sięga do 100 lumenów na Watt. 
Oświetlenie uliczne musi być przystosowane do 
pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych. 
Klasa szczelności IP65 i duża odporność na różnice 
temperatur oraz światło o wysokim kontraście po-
woduje, iż lampy uliczne LED spełniają wszystkie 
wymogi niezbędne do zastąpienia ich w miejsce 
lamp starego typu.
Ciekawe, że jeden ze światowych koncernów pro-
dukujących nowe systemy oświetlenia pierwszy 

tego typu projekt w Polsce przeprowadził w gminie 
liczącej 3800 mieszkańców. Dało to doskonałe 
efekty. Dokonano modernizacji 354 opraw oświe-
tleniowych, z czego 213 wymieniono na nowe 
oprawy Led o mocy 55W i 73W. W pozostałych 
oprawach, po gruntownym przeglądzie, funkcjo-
nujące dotąd źródła światła zostały wymienione 
na energooszczędne źródła LED-owe. Ponad po-
łowę wymienionych opraw stanowiły przestarzałe 
oprawy rtęciowe o mocy 250W oraz 125W. Przed 
modernizacją moc oświetlenia ulicznego w gminie 
wynosiła 54 kW, natomiast po wymianie na opra-
wy LED jest to 26kW. Ponadto nastąpiła znaczna 
poprawa oświetlenia ulic, wzrosło poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców, a koszty zużycia energii 
spadły o ponad 50%. Zainstalowane oprawy zosta-
ły też wyposażone w sterowniki, czyli fabrycznie 
zaprogramowane urządzenie zmieniające natężenie 
oświetlenia, dzięki którym można uzyskać dodat-
kowe 30% oszczędności energii.
Okazuje się, że niektóre samorządy z po-
wiatu kolbuszowskiego zaczęły w końcu 
inwestować w oświetlenie typu LED. Wy-
starczy przejechać lub przejść wieczorem 
przez centrum Woli Raniżowskiej. Już 
bezpieczniej i bardziej oszczędnie. Czy 
na tym koniec? Pewnie na razie tak, bo 
przed wyborami lepiej przecinać wstęgi 

przy otwarciu nie zawsze przemyślanych 
inwestycji. 

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem 

handlu zagranicznego; posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie zawodowe – pracując na stano-
wiskach kierowniczych w sferze finansów, zarzą-
dzania projektami (w tym restrukturyzacji) oraz 
importu w największych firmach Podkarpacia
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Otwarcie siłowni plenerowej w Świerczowie 
Gmina Kolbuszowa zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – budowa mini siłowni 

w Świerczowie” dofinansowanego z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017 – 2020 r.

Zakres zadania obejmował:
1. Uporządkowanie placu i przygotowanie go do 
inwestycji.
2. Montaż nowych urządzeń mini siłowni:
- biegacz/orbitrek (pylon) – urządzenie popra-
wia ogólna wydolność organizmu i ruchomość 
kończyn;
- ściąganie/wyciskanie (pylon) – urządzenie do 
wzmacniania mięśni klatki piersiowej oraz barków, 
pleców i ramion;
- rower/jeździec (pylon) – urządzenie ogólnoroz-
wojowe, wzmacnia mięśnie kończyn dolnych, 
górnych i brzucha;
- ławeczka/prostownik pleców (pylon) – urządze-
nie do ćwiczeń mięśni grzbietu i brzucha;
3. Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Świe-
tlicy.
4. Zasadzenie krzewów i kwiatów celem zagospo-
darowania terenu placu.
Część zakresu zrealizowana została przez 
Partnerów projektu: Miejski Dom Kultury 
w Kolbuszowej, Nadleśnictwo Kolbuszowa, OSP 
w Świerczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świerczów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w 
Świerczowie. Partnerzy zaangażowali się w uprząt-

nięcie placu przed i po zrealizowaniu inwestycji, 
zasadzenie kwiatów i krzewów oraz zorganizowa-
nie wydarzenia promocyjnego w dniu 02.09.2018 
r. o godzinie 16:00 na placu przy Świetlicy  
w Świerczowie.
Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia 
możliwości bezpiecznego i zdrowego spędzania 

wolnego czasu mieszkańców wsi Świerczów, ale 
i również osób odwiedzających miejscowość. Tre-
ning na elementach siłowni plenerowej doskonale 
wpływa na poprawę kondycji fizycznej, koordyna-
cji ruchowej, poprawia krążenie krwi i wspomaga 
odporność. Siłownia będzie służyć jeszcze więk-
szej integracji mieszkańców oraz zapewni aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu.

Boisko wielofunkcyjne w Kolbuszowej 
Górnej

Do koszykówki, siatkówki, piłki ręcz-
nej i tenisa - wielofunkcyjne boisko przy 
Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Gór-
nej to kolejna sportowa inwestycja w na-
szej gminie. Z boiska będą korzystać nie 
tylko uczniowie, ale i wszyscy mieszkańcy. 
Zadanie realizowane jest w ramach działania „Roz-
wój szkolnej infrastruktury sportowej na terenie 
Gminy Kolbuszowa” – „Program rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej 2017”. Na jego wyko-
nanie pozyskano prawie 200 tys. zł, ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączny 
koszt wyniesie ponad 400 tys. zł.
Nawierzchnia boiska o wymiarach 44m x 24m, 
wykonana została z trawy syntetycznej. Do dyspo-
zycji użytkowników będzie boisko do koszykówki, 
boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki 
oraz kort tenisowy. Na placu stanęła trybuna na 
100 miejsc. Obiekt został ogrodzony.
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich.

Wszystkim, którzy byli razem z nami w najtrudniejszych chwilach, 
wspierali nas słowami otuchy, złożyli kondolencje oraz uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych
Śp. Józefa Skowrona
serdeczne podziękowania

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

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

www.dobreubezpieczenia.eu

„Przegląd  
Kolbuszowski” 

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

Połącz piękne z pożytecznym 
i zgłoś się do naszej redakcji, 

a Przegląd Kolbuszowski 
pozwoli zaistnieć 

Ci medialnie!
Kontakt tel: 

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

przegląd KOLBUSZOWSKINr 219 25

r profesjonalne videofilmowanie
i fotografowanie wszelkich uroczystości

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOcyjNe ceNy

NA WyKONyWANIe ZDjĘć!!!

17 28 37 295

... wsparcie domowego budżetu

PoŻyczki
GotÓwkowe

tel. 797 603 208

r ekspresowa gotówka
r w domu klienta
r dogodne spłaty rat
r pożyczki od 300 zl
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CENTRUM HANDLOWE

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

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

www.sklepy.orzech.com.pl

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt - 
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi 
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki, 
dodatki krawieckie

PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko 
monopolowe, Chemia Gospodarcza, 
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka 
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

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

Grupa Polskich Sklepów PASSA

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
 Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - mo to cy kle 
Badania: c, d, e, f

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

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

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

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

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

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

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

Sprawdź nasze ceny!!! 

S T W - rok powstania 1965
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
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SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK
36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

USG 4D
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej 
q przepływy naczyniowe q cytologia

GODZINY PRZYJĘĆ:
Wtorek, Czwartek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

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

SPECJALISTYCZNY 
GABINET LEKARSKI

DR N. MED. 
ARKADIUSZ FLIS

Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79

r Pizza r dania obiadowe  
r śniadania r desery r alkohole

Organizujemy catering  
oraz przyjęcia okolicznościowe.

Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek: 1000-2100 

sobota - niedziela: 1200-2100

tel. 17 744 40 77
Dowóz na terenie miasta gratis!
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sPecjalista  ginekolog - PoŁoŻnik
36-100 kolbuszowa

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

usg 4d
q genetyczne q sutka 

q jamy brzusznej
q przepływy naczyniowe q cytologia

godziny PrzyjĘć:
wtorek, Piątek 17.15 – 19.15

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/

telefon: 17 22 73 314; 601 257 537 

sPecjalistyczny 
gaBinet lekarski

dr  n. Med. 
arkadiusz flis

reklama

abakus
ul. Wiktora 21

36 - 100 Kolbuszowa
tel.: 17 2270 230

studio@abakuskolbuszowa.pl
www.abakuskolbuszowa.pl

dr
uk

fotogra a
SALON URODY AURIL

auril 
kosMetolog wizaŻysta wykŁadowca wyŻszej 

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

sobota od 8.00-13.00

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

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

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

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

kosMetyka estetyczna i laserowa
 fryzjerstwo, solariuM

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

Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,  

UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA  

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

KOM 510 463 899

 zapraszamy 
w godz. 700 - 1600

w soboty 700 - 1300

PŁYTKI 
CERAMICZNE
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F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

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

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

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

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

KONTAKT
tel. 17 22 73 658, 781 075 513

 17 22 71 456, 604 54 12 86

Miejsce  
na Twoją 
reklamę

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. Bytnara, skr. pocz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bujak, Halina Dudzińska, Mieczysław Salach,  
Józef Sudoł, Dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki 
S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21, tel. 
17 22 70 230, e-mail: studio@abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646.

KOL BU SZOW SKI
przegląd

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

r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY

NA WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

1

N
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OferUjeMY:

q PArKIeTY, DeSKI PODOGOWe

q PArKIeTY eGZOTYCZne

q MOZAIKI

q Kleje, lAKIerY, GrUnTY

q lISTWY, TrAlKI. POrCZe

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

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

PrOfeSjOnAlnY
MOnTA 

PArKIeTW
I SCHODW 

DreWnIAnYCH

P. H. U.
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396

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

 r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,

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

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700 

sobota 700 - 1300

S.J.

ODDZIAŁY:
w Cmolasie
tel. 607 333 471
w Hyżnem
tel. 17 2295 835

CEMENT
OŻARÓW
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5% przy pierwszej 
rejestracji 

rabatu

Zapraszamy:

zabawki

foteliki samochodowe

akc. do pielegnacji

wózki 3w1, spacerówki

smoczki

butelki

szczegóły na stron
ie

CENTRUM DZIECIECE

www.e-babylandia.pl
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HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
OFERUJEMY:

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

r przewody hydrauliczne r łańcuchy 
r części zamienne i akcesoria do 

samochodów  
krajowych i zachodnich

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

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

www.walor.com.pl

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

WARSZTAT 
SAMOCHODOWY

DRUKARNIA
Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401 

książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki




