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28
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

2

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 321

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 321

3

Łączy Nas Polska!

W ramach kampanii prezydenckiej DUDA 2020 w Kolbuszowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy
Europoseł Beaty Kempy oraz Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła z mieszkańcami powiatu kolbuszowskiego.
Podczas sobotniego spotkania (13 czerwca)
w MDK w Kolbuszowej Poseł do Parlamentu
Europejskiego Beata Kempa mówiła: „Wygrana
Andrzeja Dudy to gwarancja Polski rozwijającej
się cały czas, ludzi mających pracę, których stać na
dobre, godziwe życie. Pan Prezydent wielką troską
otacza dzieci, ich sytuacja jest mu szczególnie droga, tak jak polskich rodzin. Prezydentura Andrzeja
Dudy to postawienie z jednej strony na nowoczesne

Państwo, z drugiej oparte na wartościach, gdzie
podstawą jest właśnie rodzina. Te spotkania z Państwem są bardzo cenne i wartościowe”.
Była szefowa kancelarii premiera w czasie wizyty w Kolbuszowej powiedziała, że urzędujący
prezydent jest: „Fantastycznym przedstawicielem
naszego kraju za granicą. Pan prezydent potrafi
rozmawiać, zabiegać o sprawy polskie i budować

sojusze, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale
i z innymi krajami”.
Pamiętajmy: Łączy Nas Polska, to jest najważniejsze i o tym pamiętajmy wybierając prezydenta.
Pytanie, które stawiam stojąc przed Państwem
jest proste: czy chcemy Państwa, które stawia na
rodzinę, na silną gospodarkę, na człowieka?
Taką Polskę zapewni nam Andrzej Duda‼

Podczas spotkania w Kolbuszowej Poseł do Parlamentu W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Jerzy Paul, WiEuropejskiego Beata Kempa, zaapelowała o poparcie An- cemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
drzeja Dudy w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Wystawa pt.
„Emocjonalny Ślad”

W Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP w Kolbuszowej
(ul. Piekarska 17, Skwer Regionalistów) dostępna jest wystawa twórczości
Katarzyny Cesarz pt. „Emocjonalny Ślad”.
Wystawę można zwiedzać do końca lipca br. w godzinach otwarcia oddziału (wtorek-sobota:
godz. 10.00-17.00).

przegląd KOLBUSZOWSKI

4

Nr 321

Bulwary nad Nilem- nowa przestrzeń
rekreacyjna w Kolbuszowej

W dniu 2 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia
polegającego na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach programu rewitalizacji Miasta Kolbuszowa. Wykonawcą
zadania jest Firma Budowlana „Rembisz” z Zielonki. Po rewitalizacji w centrum miasta powstaną nowe przestrzenie spacerowe
i rekreacyjne dla mieszkańców oraz gości.
Zakres przedmiotowych prac obejmuje przebudowę ulicy Parkowej z asfaltowej na kostkę betonową, budowę nowego ogrodzenia wzdłuż Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz budowę murka ozdobnego
z cegły klinkierowej z siedziskami z elementów
drewnianych wzdłuż Ogródka Jordanowskiego.
Wykonany zostanie remont kładki nad Nilem wraz
z wymianą balustrad i ułożeniem odpowiedniej
sieci oświetleniowej. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także parking oraz jezdnia manewrowa przy cmentarzu parafii pw. Wszystkich
Świętych.
Ponadto zakres prac obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Nil o nawierzchni
z kostki betonowej oraz nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej.
Na terenie pomiędzy kładką znajdującą się na ul.
Parkowej, a kościołem powstanie amfiteatr dla
publiczności z zadaszoną sceną plenerową i oświetleniem. Zamontowane zostaną kurtyny wodne
i wykonana fontanna multimedialna dla dzieci, automatycznie sterowana. Na tym obszarze pojawią
się również obiekty plenerowe małej architektury
(ławki, stojaki na rowery, pergole drewniane, murki gabionowe, dwie figurki odlewane krokodyla)
oraz obiekty do plenerowej aktywności fizycznej
dla dzieci i młodzieży (stoły do gier, siłownia,
zjeżdżalnia i tor saneczkowy dla dzieci, rampa
dla deskorolkarzy). Zmianie ulegnie otoczenie
wokół pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiegopowstanie murek, schody, płyta graniowa, niska
zieleń i oświetlenie.
Na skwerze znajdującym się pomiędzy ul. Parkową, a mostem przy budynku policji zamontowana
zostanie rzeźba plenerowa w formie kamiennego,
sterowanego globusa z podświetleniem. Wokół
rzeźby poprowadzone zostaną alejki spacerowe.
Tutaj również pojawią się elementy małej architektury: ławki, pergole drewniane, figurka krokodyla.
Na terenie, na którym prowadzone będą prace

Wizualizacja poglądowa- od strony kościoła

Podpisanie umowy na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Nil
w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowie ulegnie podziemna infrastruktura: przyłącza
wodociągowe, kanalizacja deszczowa oraz sieć
gazu. Całość będzie oświetlona i monitorowana.
Zaaranżowana i uzupełniona zostanie zieleń, w tym
drzewa, krzewy, zieleń niska oraz trawniki.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 4,4 mln zł.
Dofinansowanie pochodzi z dwóch źródeł: ponad
2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ok. 100 tys. zł z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Planowo prace budowlane mają potrwać do grudnia 2021 roku.

Wizualizacja poglądowa- rzeźba w formie kamiennego globusa
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Nowa wystawa w skansenie: „A chłopska
dusza niech w muzeum odpocznie…”

Wracając do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej po przerwie, należy zacząć zwiedzanie od nowej wystawy. Ma ona
ułatwiać wyobrażenie sobie realiów życia ludzi, którzy używali kiedyś znajdujących się w nim budynków.
Wystawa „A chłopska dusza niech w muzeum odpocznie” ma pomagać muzealnym gościom w poznaniu lasowiackiej i rzeszowskiej wsi z przełomu
XIX i XX w. Prezentuje ona 29 plansz informacyjnych, na których znalazły się krótkie teksty o Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, eksponowanych w nim budynkach i, przede wszystkim, ich
mieszkańcach i użytkownikach. Można się z nich
dowiedzieć m.in., jak uchronić dziecko od złego
uroku, co wolno było pannom, a co kawalerom, jak
płaciło się muzykantom na weselu, jak to ze lnem
bywało, jak należało się wystroić na niedzielę…
Całość została zilustrowana kilkudziesięcioma
zdjęciami z archiwów Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, a także fotografiami udostępnionymi przez Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie,
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Muzeum Regionalne
w Mielcu, Archiwum Mikrohistorii Gminy Padew
Narodowa i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Całość została uzupełniona przez
grafiki autorstwa Marii Kozłowej, mapy i wykresy.
Ważną częścią wystawy są eksponaty – blisko 40

przedmiotów związanych z różnorodnymi dziedzinami życia – od zabawek (m.in. takich jak piłka

z krowiej sierści) przez przykłady kowalskiego
rzemiosła po dzieła sztuki ludowej.
We wstępie do wystawy można przeczytać: „Mamy
nadzieję, że ta wystawa pomoże Ci ciekawie spędzić czas w naszym parku etnograficznym. Spróbuj
wyobrazić sobie gospodynie i gospodarzy w odświętnych ubraniach w kościele, pary tańczące
w rytm wściekłej polki w karczmie, matkę w izbie
odczyniającą uroki nad kolebką, dzieci pędzące drogą przez wieś krowy na wieczorny udój…
Wsłuchaj się w historie opowiadane przez nasze
zabytki”.
Muzeum zaprasza do podróży w rejony znajdujące się na pograniczu teraźniejszości, historii
i wyobraźni. Wystawę można zwiedzać w domu
z Żołyni Dolnej od 21 maja w godzinach otwarcia
skansenu: w dni powszednie od godz. 9.00 do

16.00 oraz w soboty, niedziele i święta od
10.00 do 17.00.

Budowa chodnika
w miejscowości Zarębki

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zarębki- Dubas- Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00 do km
2+606,88 w miejscowości Zarębki”.
Roboty budowlane będą obejmowały budowę
chodnika o długości 811 m (od skrzyżowania
z drogą powiatową w pobliżu Jubilatki do ronda
obwodnicy Kolbuszowej i Weryni) o nawierzchni
z kostki brukowej. Chodnik wzdłuż drogi gminnej będzie miał szer. 1,5 m, a przy skrzyżowaniu

z drogą powiatową szer. 2 m. Ponadto zostanie
wykonane odwodnienie korpusu drogowego i poszerzenie konstrukcji drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową.
Czekamy na wyłonienie wykonawcy. Planowo inwestycja ma zakończyć się pod koniec sierpnia br.
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Niezapomniane objawienia

W miesiącach letnich wielu mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, ale także mieleckiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, czy
niżańskiego odwiedza miejsca objawień Matki Bożej w 1949 r. Głównie w Mazurach i Lipnicy – Osiej Górze. Szukane są również
ślady po objawieniach w Krzątce i Woli Rusinowskiej.
Żyją jeszcze ludzie, którzy w nich uczestniczyli.
Byli tam w 1949 r. i modlili się. Niektórzy mieli
szczęście widzieć nadzwyczajne znaki. Inni zaś,
mniej szczęśliwi byli wyzywani, bici, lub ścigani po łąkach czy polach, przez funkcjonariuszy
stalinowskiej MO i UB. O tym co wtedy przeżyli
opowiedzieli swym rodzinom. Dziś do wymienionych miejsc przyjeżdżają ich dzieci i wnuki.
Modlą się, rozglądają, rozpytują miejscowych jak
przebiegały te objawienia, jak wyglądała Matka
Boża, co chciała wtedy przekazać ludziom. Pytają
też – dlaczego tak się stało, że miejsca te zostały
prawie że zapomniane?

71 LAT PO WYDARZENIACH
Faktycznie. Dziś, 71 lat po tzw. „cudach” miejscami objawień Matki Bożej interesuje się niewiele
osób. Łąka w Woli Rusinowskiej – Poddzialu, na
której dziewięcioletnia Kasia Kosiorowska spotykała się z Matką Bożą w pięknej gwiaździstej
sukni, zarosła krzakami i chaszczami samosiejkami. Nie ma tam nawet krzyża. Ale planowana
jest budowa niewielkiej kapliczki. W Krzątce na
prywatnej łące, przy szerokich torach LHS jest
tylko krzyż metalowy. Słynna cudowna studzienka,
którą od 1910 r. oblegały tysiące pielgrzymów została zniszczona w 1978 r. podczas budowy nasypu
pod wspomniane szerokie tory kolejowe. Tak je
zaprojektowano, żeby przebiegały akurat przez
studzienkę. Do krzyża prowadzi prywatna polna
droga. Trudno tam trafić.
Jeszcze trudniej trafić do miejsca objawień
w Lipnicy. Trzeba tam iść lub jechać wyboistymi

Strona 13 raportu szefa wojewódzkiego UB ppłk L. Siwanowicza do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, za okres od 1 do 30 czerwca 1949 r., zawierająca informację o „cudzie”
w Mazurach. (Akta w Archiwum IPN Rzeszów)

Kazimierz Bielenda, w okresie objawień 1949 r.
pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR
w Kolbuszowej. Twardy komunista stalinowski,
często zalecający towarzyszom stosowanie „stylu
bolszewickiego”. (fot. AP w Rzeszowie)

drożynami polnymi i leśnymi. Miejsce objawień
ongiś na łące, zarosło wokół lasem. Pozostawiono
tylko niewielką polanę gdzie znajduje się cudowna
studzienka, przy której w 1949 r. gromadziły się
dziesiątki tysięcy ludzi. Nieopodal jest statua MB
Nieustającej Pomocy oraz dwie kaplice – drewniana i murowana. Latem w wyznaczoną niedzielę
każdego miesiąca proboszcz parafii Lipnica odprawia tam Mszę św.
Najłatwiej można dojechać do miejsca objawień w Mazurach. Od centrum wioski prowadzi
droga asfaltowa do Korczowisk, to jest ok. 2,5
km w kierunku północnym. Na rozległych łąkach
znajduje się cudowna studzienka, przy niej krzyż.
W pobliżu stoi kapliczka z figurą MB Fatimskiej

i ołtarzem polowym. W ubiegłym roku (2019),
w 70-tą rocznicę objawień ordynariusz diecezji
rzeszowskiej bp Jan Wątroba zabronił księżom
odprawiania tam Mszy św. Odbywają się natomiast
coroczne modlitwy rocznicowe organizowane
przez wiernych. Bez udziału kapłanów. W miesiącach letnich miejsce to odwiedza dziennie kilkaset osób.

AKTA IPN O „CUDACH”
Na temat objawień Matki Bożej w powiecie
kolbuszowskim (dekanacie raniżowskim) latem
1949 r. pisaliśmy w „Przeglądzie” już wielokrotnie.
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Także w innych gazetach. Zwłaszcza przy okazji
okrągłych rocznic. Jako autor tych artykułów bazowałem głównie na relacjach świadków tamtych
wydarzeń, zebranych w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Byli nimi uczestnicy zgromadzeń
modlitewnych w wymienionym okresie na łąkach
wsi Lipnica, Mazury, Krzątka i Wola Rusinowska. W tym świadkowie cudu słońca w Mazurach
i Lipnicy oraz innych nadzwyczajnych, ponadnaturalnych zjawisk dziejących się we wszystkich
wymienionych miejscowościach. Także świadkowie cudownych uzdrowień i opiekunowie miejsc
objawień.
W okresie minionego roku udało mi się wreszcie
przeprowadzić dość solidne badania archiwalne.
Ich celem było odnalezienie i zapoznanie się z materiałami źródłowymi wytworzonymi przez stronę
przeciwną objawieniom. Potężną machinę zła.
Aparat totalitarnej władzy budowany przez komunistów od 1944 r. Siłę szatańską, która usiłowała
zniszczyć w Polsce Kościół Chrystusa a potem
siebie. Przeciw której – jak twierdzą niektórzy moi
rozmówcy – podjęła osobistą interwencję Matka
Najświętsza. Objawiając się wezwała ludzi do opamiętania, modlitwy, pokuty, miłości oraz wierności
naukom Jezusa Chrystusa. Badania objęły zasoby dwóch rzeszowskich archiwów – Archiwum
Państwowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Głównie akta wytworzone w okresie od maja do
września 1949 r. przez rządzącą krajem Polską
Zjednoczoną Partię Robotniczą, jak i utworzone
przez nią organizacje społeczno-polityczne: Związek Młodzieży Polskiej, Ligę Kobiet, Służbę Polsce, Stronnictwo Ludowe i Związek Samopomocy
Chłopskiej. Wszystkie te organizacje były mocno
zaangażowane w walkę z objawieniami. Dowodzą
tego m.in. zachowane protokoły z organizowanych
lub współorganizowanych przez nie zebrań i wieców oraz sprawozdania z działalności.
Wyjątkową aktywnością w zwalczaniu objawień, czyli zakłamywaniu ich prawdziwego celu,
deprecjonowaniu przesłań Matki Bożej i poni-

por. Stanisław Warzocha, podczas objawień szef
kolbuszowskiego PUBP. Twardy stalinowiec, który
prawdopodobnie w Mazurach widział cud słońca. Jego światopogląd komunistyczny się załamał
i wkrótce zrezygnował z pracy w UB. (fot. IPN
Poznań)
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żaniu pielgrzymów, podczas dziesiątek wieców
i zebrań, wykazały się działaczki komunistycznej
Ligi Kobiet szczebla powiatowego, miejskiego
i gminnego. Przodowały w tym: przewodnicząca
Wydziału Kobiecego KP PZPR Felicja Babko,
przewodnicząca zarządu powiatowego LK Janina
Darłak, jej zastępczyni Krystyna Drewnicka, sekretarz Janina Krawiec, przewodn. Koła Terenowego w Kolbuszowej Irena Rychlicka, sekretarz
tego koła Józefa Dudzińska, przewodn. Koła Gm.
w Raniżowie Emilia Korlatowicz, inspektorka KG
ZSCh Zofia Rydz. Przy okazji odczytywały referaty pt. „Walka o pokój” złorzecząc przy tym na
imperialistów amerykańskich, wiejskich kułaków,
przeciwników kołchozów i wojujący kler.

BRAK NAJWAŻNIEJSZYCH TECZEK
Podczas kwerend archiwalnych okazało się, że
niektóre akta są zdekompletowane. Brak najważniejszych dokumentów dotyczących objawień, wytworzonych przez pierwszego i drugiego sekretarza
Komitetu Powiatowego – Kazimierza Bielendę
i Stanisława Piaseckiego oraz Egzekutywę. Nie
wiadomo kiedy, przez kogo, w jakim celu zostały
zabrane z teczek i zniszczone lub „sprywatyzowane”. Podobnie zdekompletowane zostały akta
wytworzone przez stalinowski aparat porządku
i bezpieczeństwa publicznego, czyli aparat terroru,
jakim były - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego któremu szefował przedwojenny
komunista spod Rzeszowa por. Stanisław Warzocha, Milicja Obywatelska której komendantem był
ppor. Stanisław Więcek i Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Brak jest najważniejszych dla
nas sprawozdań szefów wymienionych instytucji
z lipca i sierpnia.
Najbardziej bolesny jest brak teczek z aktami
śledztw w sprawie „cudów” w Lipnicy, Mazurach,
Krzątce i Woli Rusinowskiej prowadzonych przez
posterunki MO w Dzikowcu, Raniżowie i Maj-

kpr. Marian Dubiel, w lecie 1949 r. komendant
Posterunku MO w Dzikowcu. Zdjęcie z 1953 r.
Niezłomny stalinowiec. W MO dosłużył się stopnia
pułkownika i opinii wojującego ateisty. (fot. IPN
Rzeszów)
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danie Królewskim oraz osobnych śledztw prowadzonych przez PUBP w Kolbuszowej. W nich
powinny znajdować się m.in. protokoły z przesłuchań głównych wizjonerek - Marysi Boguń
z Mazurów, Julii Deptuch i Kasi Kosiorowskiej
z Woli Rusinowskiej. Także opiekuna Marysi Jana
Bogunia z Mazurów oraz setek osób zatrzymanych i aresztowanych w związku z objawieniami,
prowadzeniem pielgrzymek, stawianiem krzyży
i odkopywaniem studzienek zasypywanych wielokrotnie przez UB. Notatki z przesłuchań sołtysów,
lokalnych działaczy oraz księży. Donosy sekretarzy POP i KG PZPR oraz tajnych informatorów
MO i UB. Instrukcje, rozkazy i polecenia władz
wojewódzkich i centralnych. Tego wszystkiego
nie ma. A być powinno. Gdzie są te teczki? Czy
w ogóle gdzieś są? Tego nie wiadomo. Może kiedyś przypadek sprawi, że się odnajdą.

INFORMACJE NIEKOMPLETNE,
TENDENCYJNE
Ogólnie rzecz biorąc, w zasobach archiwalnych
AP oraz IPN w Rzeszowie jak też i Warszawie
znajduje się bardzo mało informacji na temat
interesujących nas objawień 49 roku. Te, które
udało się odnaleźć są rozproszone, lakoniczne,
niekompletne. Nie dają one ani pełnego, ani prawdziwego obrazu tamtych wydarzeń. Jak można się
było spodziewać są też bardzo tendencyjne. Przemilczają większość najbardziej istotnych spraw.
Przedstawiają w ideologicznym świetle zarówno
same objawienia, nazywane przez stalinowców
„cudami”, jak też głównych bohaterów – dziewczyny którym ukazała się Matka Boża, świadków
cudownych zjawisk, pielgrzymów.
Z akt można się natomiast dowiedzieć z jaką
paniką a potem zaciekłością i bezwzględnością komuna stalinowska zwalczała owe „cuda”. Jakie siły
i środki do tego użyto. Ile osób, organizacji i instytucji do tego angażowano, ile czasu poświęcono.
Do wymienionych wcześniej władz powiatowych

sierż. Henryk Kotula, latem 1949 r. komendant
Posterunku MO w Raniżowie. Autor interesującego
sprawozdania z przebiegu „cudu” w Mazurach.
Z powodu objawień we wrześniu tego roku zwolniony ze służby w MO. (fot. IPN Rzeszów)
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i gminnych dodać należy sołtysów wszystkich
gromad w powiecie, radnych, kierowników szkół
podstawowych, naczelników i prezesów jednostek
OSP, działaczy kół ZMP, działaczek LK, a nawet
KGW. Bardzo przykre jest to, że do walki z objawieniami zaangażowano, lub usiłowano zaangażować wielu księży. W pierwszej kolejności
tych, których władze komunistyczne uważały za
lojalnych wobec ówczesnej rzeczywistości, czyli
partii, rządu i ustroju. Zaliczały do nich m.in. ks.
Stanisława Capeckiego - proboszcza parafii Nart
Nowy k. Niska, ks. Stanisława Wrażenia - katechetę z Krzątki i niestety ks. wicedziekana Stanisława
Sudoła - proboszcza parafii Dzikowiec, obecnie
kandydata na błogosławionego.

KSIĘŻA NIE ZWALCZAJĄCY
OBJAWIEŃ
W tamtym trudnym czasie było też wielu odważnych kapłanów, którzy nie bali się narazić komunistom. Głosili odważne kazania i katechezy.
Wypowiadali się publicznie pozytywnie zarówno o cudzie lubelskim, jak i cudach w powiecie
kolbuszowskim. Do tych wspaniałych patriotów,
nieustępliwych obrońców polskości i Kościoła należeli wykazywani przez agenturę oraz szefów UB
i MO, m.in. ówczesny proboszcz kolbuszowski ks.
dziekan Józef Fryz, ks. dziekan Stanisław Stępień
- proboszcz parafii Majdan Królewski, ks. Stanisław Gołdasz - proboszcz parafii Raniżów. Także

działający nieco dalej ks. Augustyn Cybulski dziekan i proboszcz parafii Giedlarowa k. Łańcuta.
Należy zaznaczyć, że w okresie trwania objawień
księża proboszczowie parafii Dzikowiec, Raniżów
i Majdan Królewski (proboszcz Mazurów przebywał w więzieniu), byli nieustannie nachodzeni
przez funkcjonariuszy UB i MO, sekretarzy PZPR,
wójtów i przewodniczących Rad. Dosłownie co
kilka dni. Najeżdżali ich też wysocy stopniem
oficerowie WP, MO i UB. Zasypywały pismami
urzędowymi różne władze, w tym wojewoda rzeszowski. Wszyscy naciskali na proboszczów by
przeciwdziałali „cudom”. W tym samym czasie, te
same władze na różnych wiecach i zebraniach, czy
w opracowywanych sprawozdaniach obwiniały
„reakcyjny kler”, albo „wojujący kler”, ma się
rozumieć księży negatywnie ustosunkowanych
do komuny, w tym dziekanów, biskupów i władze
Watykanu, o sztuczne wywołanie owych „cudów”.
W aktach wytworzonych przez stalinowców rzuca się w oczy pewna nowomowa. Wyrazy Matka
Boska, czy Pan Jezus pisane są małymi literami.
Prawie że nie używają oni słowa „objawienie” czy
„objawienia”. Zamiast tego słowa „rzekomy cud”,
„urojone cuda”. „Akcjami profilaktycznymi” nazywali pacyfikowanie modlących się pielgrzymów,
bicie ich, wyzywanie i więzienie. Aresztowania
opornych nazywają „zatrzymaniami”. Jak wynika
z akt IPN, te ich „zatrzymania” trwały od czterech
dni do kilku tygodni. W zawilgoconych, ciemnych
piwnicach MO i PUBP w Kolbuszowej, Nisku,

Kampania
informacyjna
„Kupuj świadomie
- Produkt Polski”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomiePRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt.
znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie
jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.
Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce przez polskich producentów
i przedsiębiorców przy użyciu polskich surowców.
W celu ułatwienia konsumentom identyfikacji produktów wytworzonych
z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano
znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą
o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców
wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych
dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii)
w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie
nie są wytwarzane w kraju.
Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument
ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców.
Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie,
a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego
i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Nr 321
Mielcu, czy Rzeszowie, gdzie spać trzeba było na
cuchnącym sienniku, jeść odrażające więzienne
potrawy, znosić chamskie docinki i popychania
strażników oraz nocne przesłuchania prostackich
ubowców. Za powód do „zatrzymań” setek osób
wystarczyło podejrzenie o „prowokowanie rzekomego cudu”, „szerzenie propagandy o cudzie”, itp.
Do przebadania pozostają jeszcze akta wytworzone przez Ludowe Wojsko Polskie. Cztery bataliony formacji KBW stacjonujące w Rzeszowie zostały użyte do rozpędzania pielgrzymów i blokady
miejsca objawień w Lipnicy. Według oficjalnych
rozkazów miały one zajmować się przeczesywaniem lasów i przyleśnych zagród w poszukiwaniu
niedobitków antykomunistycznej partyzantki oraz
ukrytej broni. W rzeczywistości wykorzystywano
je do „akcji profilaktycznych” organizowanych
przez UB. Wiadomo, że objawieniami 1949 r. interesowała się też najgroźniejsza formacja LWP.
Była nią Informacja Wojskowa. Akt wytworzonych
przez wojsko dotychczas nie zlokalizowano.
Reasumując. Odnalezione w archiwach rzeszowskich akta wytworzone przez stalinowskie organy władzy w kwestiach zasadniczych nie wnoszą
nic nowego ponad to co znamy z relacji świadków.
Są nieobiektywne i mocno zdekompletowane. Nie
mniej jednak stanowią cenne uzupełnienie posiadanej wiedzy, w tym wiele dat, nazwisk oraz innych
szczegółów.
Korzystając z okazji kolejnej rocznicy objawień
warto czytelników o tym poinformować.
Benedykt Popek

Nr 321

przegląd KOLBUSZOWSKI

9

Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
W ostatnim miesiącu mury naszego przedszkola wreszcie rozbrzmiewały
dziecięcym śmiechem i gwarem. Nie było tak jak przed kwarantanną, bo
w reżimie sanitarnym, ale jak zawsze wesoło i radośnie.
Koniec maja to czas, który zwykle poświęcony był rodzicom, wykonywanym przez nich zawodom. Dzieci z wielką radością poznawały różne zawody,
które mogą wykonywać dorośli. Opowiadały o pracy swoich rodziców, ale
także o swoich marzeniach i planach dotyczących przyszłości zawodowej.
Próbowały się wcielać w różne zawody np. w kreatorów mody i tworzyły
własne kolekcje ubrań.

Przyjmij Mamo to SERDUSZKO zrobione dla Ciebie, niech Ci zawsze przypomina jak ja KOCHAM CIEBIE.
Nieco skromniej świętowaliśmy również „Dzień Dziecka”. Był to jednocześnie dzień sportu, a ruch i zdrową rywalizację dzieci bardzo lubią.
Każdy otrzymał balonowego stworka oraz pamiątkowe dyplomy, a na deser
pyszne lody.

Wspólne gry i zabawy przedszkolaków z okazji „Dnia Dziecka”.
Czas biegnie nieubłaganie i już niedługo przyjdzie nam pożegnać się na
okres wakacji, a z wieloma dziećmi rozstać się, bowiem rozpoczynają naukę
w pierwszej klasie.
„Życzymy Wam kochani wielu sukcesów na drogach szkolnego życia,
nowych wspaniałych przyjaźni, niech Waszej dalszej edukacji nadal towarzyszy:
zabawa, uśmiech i zadowolenie z podejmowanych wyzwań.
Dzieci z wielką radością poznawały różne zawody, które mogą wykonywać
dorośli.
Niestety nie mogliśmy jak w ubiegłych latach zorganizować Dnia Rodziny
na który przybyliby wszyscy członkowie rodziny naszych przedszkolaków.
Namiastką tego co bywało wcześniej, był skromny występ dzieci. Uczęszczające do przedszkola przedszkolaki nauczyły się tańca, który został nagrany
i umieszczony na naszym fanpage’u na Facebooku z dedykacją dla „Wszystkich Kochanych Mam”.

Rodzicom zaś życzymy radości z możliwości towarzyszenia
swoim dzieciom w pasjonującej podróży przez szkolne lata.
Oby ten czas obfitował w jak największą ilość radosnych chwil,
a wszelkie trudności, które pojawią się były szybko pokonywane.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile w naszym przedszkolu
na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i rodziców”.
Powodzenia!
Anna Zawisza
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Matka Boża Solidarności

Tymi słowami ksiądz Jerzy Popiełuszko nazwał namalowany przez podlaskiego artystę w 1984r. obraz Matki Bożej Robotników.
Obraz ten wraz z relikwiami błogosławionego
kapelana Solidarności Jerzego Popiełuszki i repliką
krzyża nowohuckiego w dniach 25 maja – 4 czerwca br. nawiedził parafie kolbuszowskich dekanatów. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników
Solidarności rozpoczęła się w parafii w Niwiskach,
a zakończyła się w parafii w Kupnie. Była to swoista forma rekolekcji w czasie pandemii. Obraz
był przewożony do poszczególnych parafii samochodem oddelegowanym do tego chlubnego celu
przez NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego,
za sterami którego zasiadł działacz kolbuszowskiej
Solidarności i Strażak Ochotnik z Kolbuszowej
Górnej Eugeniusz Rząsa. Towarzyszył mu kolega

związkowy Adam Kaczanowski z Kolbuszowej.
Obaj na czas peregrynacji obrazu wzięli w pracy urlop. Peregrynacyjne uroczystości pięknym
śpiewem uświetnił działacz związkowy Edward
Augustyn z Kolbuszowej Górnej. Nad całością
czuwał przewodniczący Oddziału Regionalnego
Rzeszowskiej NSZZ Solidarność w Kolbuszowej
Jan Skowroński. Przewodniczący NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Rzeszowskiego Roman
Jakim wspólnie z wiernymi modlił się w kościele
św. Mikołaja w Niwiskach, a wiceprzewodnicząca
Bogumiła Stec - Świderska w kolbuszowskiej Kolegiacie. Szczególne słowa uznania należą się okolicznym Strażakom Ochotnikom, którzy wozami

strażackimi asystowali podczas przejazdu obrazu
do poszczególnych parafii, uczestniczyli z pocztami sztandarowymi podczas uroczystości w kościołach jak i sprawnie zajęli się stroną organizacyjną
tych pięknych uroczystości religijnych. Serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ należy skierować do księży proboszczów parafii, które nawiedził obraz Matki
Bożej Robotników Solidarności za ich kapłańską
posługę i wszystkim wiernym, którzy uczestniczyli
w tych uroczystościach, a panu Janowi Cichoniowi
za uwiecznienie tych chwil na fotografii.
Stanisław Gorzelany

Kościół Św. Mikołaja w Niwiskach

Kościół Miłosierdzia Bożego w Domatkowie

Relikwie Bł. Ks. J. Popiełuszki

Kościół Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej

Place targowe w Gminie Kolbuszowa

Od dnia 09 czerwca 2020 r. przywrócony został handel na targowiskach na terenie Gminy Kolbuszowa tj.:
• przy ul. Zielonej w Kolbuszowej- produkty
rolno-spożywcze, sadzonki: warzyw, kwiatów,
krzewów, drzew owocowych,
• przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej- artykuły
przemysłowe,
• oraz w Widełce.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
• Do odwołania osoby przebywające: w miejscu
prowadzenia sprzedaży na straganie lub targowisku
- są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub
usług rękawiczki jednorazowe lub stosować środki
do dezynfekcji rąk.

• Do odwołania w obiektach handlowych lub
usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) nakłada się
obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego ust i nosa.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Ul. Fabryczna w Kolbuszowej będzie przebudowana

W ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej” przebudowana zostanie ul. Fabryczna w Kolbuszowej.
Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku
o długości ok. 258 m- od granicy pasa drogowego
drogi wojewódzkiej do końca istniejącego zjazdu
na parking. Prace obejmować będą, m.in.: rozebranie istniejącej jezdni z bloczków betonowych,
zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi, wykonanie nowej podbudowy i warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej,
odwodnienie i odprowadzenie wód z drogi oraz
budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2
m. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie
z ul. Żytnią w celu poprawy jego geometrii oraz
zbudowane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych za skrzyżowaniem. Dodatkowo
powstanie zadaszona wiata ze stojakami na rowery.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie
również oświetlenie ul. Fabrycznej- zamontowa-

nych będzie 5 słupów oświetleniowych wzdłuż
drogi oraz 2 słupy oświetleniowe wzdłuż parkingu.
Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony w dro-

dze przetargu. Początek prac zaplanowany jest na
drugą połowę 2020 r.

Stadion sportowy w Kolbuszowej

W kwietniu br. zakończono prace przy przebudowie stadionu sportowego w Kolbuszowej. Roboty budowlane przy inwestycji
rozpoczęły się w drugiej połowie 2018 r.
Zakres przedsięwzięcia obejmował:
• przebudowę boiska piłkarskiego o wym. 105m
na 68 m, w tym wykonanie odwodnienia i drenażu
z naturalnej trawy,
• budowę kompleksu lekkoatletycznego:
• budowę bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m,
• budowę bieżni prostej 6-torowej o dł. 130 m
(jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej),
• budowę skoczni do skoku wzwyż,
• budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,

• budowę skoczni do skoku o tyczce,
• budowę 2 rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do
rzutu młotem i rzutni do rzutu dyskiem,
• budowę 2 rzutni do rzutu oszczepem,
• budowę rowu z wodą do biegu z przeszkodami,
• budowę ogrodzenia wzdłuż kompleksu lekkoatletycznego,
• budowę chodnika z kostki brukowej wzdłuż
trybun sportowych,

• wykonanie zasilenia energetycznego, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia stadionu.
Koszt powyższych zadań wyniósł 5 026 692 zł,
z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to
kwota 1,5 mln zł.
Ponadto na stadionie wykonane zostało oświetlenie
boisk treningowych znajdujących na płycie górnej
stadionu. Na ten cel przeznaczono kwotę 206 172
zł. Wsparcie finansowe od Ministerstwa Sportu
wyniosło: 103 086 zł.
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Dofinansowanie na poprawę gospodarki
wodno-ściekowej

W dniu 9 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podpisana umowa przez
Wicemarszałków Ewę Draus i Piotra Pilcha oraz Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę i Skarbnika Kolbuszowej Jacka Mroczka na
realizację zadań mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolbuszowa.
Złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłym roku wniosek został pozytywnie rozpatrzony
i Gmina Kolbuszowa otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 959 360 zł (tj. 63,63 % kosztów
kwalifikowanych operacji) na realizację zadania
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Werynia- etap 1 oraz budowa kontenerowej stacji
dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej.” Otrzymane środki finansowe pochodzą z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Planowana całkowita wartość inwestycji to 4 185 533,48 zł.
Gmina Kolbuszowa znalazła się wśród 61 aplikujących podmiotów z województwa podkarpackiego, którym zostało przyznane dofinansowanie na
operację pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem

fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

Lokalny Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem
PRZY PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KOLBUSZOWEJ
Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje projekt pn. „Razem Bezpieczniej”
współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Ministerstwo Sprawiedliwości.
W ramach projektu w budynku parafialnym przy
kościele pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej
powstał Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie z BEZPŁATNEJ
pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone
przestępstwem i osoby im najbliższe oraz świadkowie przestępstwa i osoby im najbliższe.
Do punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami, m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo,
uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece
(znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od
alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna,
stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi)
oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała,
pobicie).
Oferowane wsparcie obejmuje pomoc specjalisty
(psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, radcy prawnego, mediatora, technika komunikacji
i dokumentacji) oraz pomoc materialną (np. bony

żywnościowe, zakup odzieży i środków higieny,
zakup leków, opłacanie noclegu).
Pracownikiem pierwszego kontaktu jest Pani
Małgorzata Urbanik Iwan, która przyjmuje
osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy
w każdy wtorek w godz. 13.00-18.00 w budynku
parafialnym przy ul. Św. Brata Alberta 3a
w Kolbuszowej. Pani Małgorzata pomoże wypełnić wniosek o udzielenie pomocy, poinformuje
o potrzebnych dokumentach i umówi ze specjalistami.
Z Panią Małgorzatą można kontaktować się
również telefonicznie pod numerem: 530-380-330.

i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na
okres 21 dni wykaz nieruchomości własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523

Starostwo podjęło wyzwanie!

Nadleśnictwo Kolbuszowa nominowało Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej do #GaszynChallenge. Z radością podjęliśmy
wyzwanie i przystąpiliśmy do działania.
#GaszynChallenge to akcja charytatywna, która ma pomóc w zbiórce
pieniędzy dla chorej Darii. Cel był
szczytny więc od razu zakasaliśmy
rękawy i rozpoczęliśmy przygotowania. W realizacji zadania mieliśmy
mocne wsparcie ze strony Starosty
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia
oraz Wicestarosty Wojciecha Cebuli,
który to wystąpił w roli prowadzącego wyzwanie. Szybko też udało się
znaleźć wśród pracowników chętnych do wykonania pompek oraz

przysiadów. No i udało się! Nasze
ćwiczebne wyzwanie można obejrzeć
na profilu Powiatu Kolbuszowskiego
na FB. Na ten czas ma ono ponad 5,5
wyświetleń.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji pomocy małej Darii.
Szczegóły: https://www.siepomaga.
pl/gaszynchallengedaria.
Barbara Żarkowska
Wszyscy gotowi! Można zaczynać!


Urząd w czasie pandemii

Trudna sytuacja związana z wybuchem pandemii koronawirusa oraz obostrzenia z tym związane spowodowały, że wiele urzędów zdecydowało się na wprowadzenie rygorystycznych ograniczeń. – My jako Starostwo cały czas byliśmy otwarci, a załoga niemal bez przerwy, ze zdwojoną siłą, pracowała w komplecie – mówi Starosta Kolbuszowski.
Podczas wizyty w Starostwie Powiatowym, 11 maja, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informował,
że po decyzji wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, około 250 starostw powiatowych
w całej Polsce nie prowadziło rejestracji pojazdów. W związku z tym
rząd zmuszony był wprowadzić uregulowania, w ślad za którymi termin
na rejestrację pojazdu używanego
sprowadzonego z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
oraz termin na zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
został przedłużony do 180 dni.
– Jedynie pozostałe starostwa powiatowe nie przerywały swojej pracy
i z zachowaniem zalecanych zasad
bezpieczeństwa przyjmowały dokumenty od mieszkańców, chcących
zarejestrować pojazd. W gronie tych
pozostałych urzędów znajdowało
się również Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej – wyjaśnia Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś. – Nasza
załoga cały czas była świadoma, że
musi pracować dla dobra mieszkań-

ców oraz przedsiębiorców – dodaje
szef Powiatu. Minister Adamczyk,
podczas swojej wizyty, złożył podziękowania i wyrazy uznania pracownikom Biura Podawczego oraz
całej załodze za wzorową postawę
i pracę na rzecz mieszkańców.
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU
Wprowadzone obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały, że Starosta
Kolbuszowski musiał wprowadzić
zmiany w funkcjonowaniu Urzędu.
Mając na uwadze bezpieczeństwo,
zarówno mieszkańców, jak i pracowników Starostwa, na parterze
budynku uruchomione zostało Biuro
Podawcze, w którym petenci mogli
załatwiać swoje sprawy. Co więcej,
każdy mieszkaniec miał możliwość
jej wyjaśnienia z pracownikiem
danego Wydziału. – Każdorazowo,
w sytuacji, gdy dana sprawa wymagała konsultacji pracownik schodził
na dół, udzielał wyjaśnień, a następnie kontaktował się z petentem tele-

fonicznie o jej przebiegu i finalizacji
– mówi Starosta Kolbuszowski. –
Także pracownicy wkładali podwójny wysiłek w to, aby sprawnie, biorąc pod uwagę trudne okoliczności,
obsłużyć każdego petenta – dodaje
szef powiatu. Nigdy w Starostwie
Powiatowym nie zostały wprowadzone wrzutnie czy kosze na dokumenty.
– Dokumentacja przedkładana przez
mieszkańca była szanowana. Po jej
złożeniu, zgodnie z zaleceniami,
trafiała na 48-godzinną kwarantannę, a następnie do merytorycznych
wydziałów lub jednostek – wyjaśnia
Starosta Kolbuszowski.
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA
Również obecnie, gdy następuje
obluzowanie obostrzeń, związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Starostwo Powiatowe, mając
na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, szybko
dostosowuje się do nowej sytuacji.
W ślad za czym, od 26 maja, rozszerzona została możliwość osobistego

załatwiania spraw w budynku Urzędu. Dla petentów, chcących załatwić
sprawy w Wydziale Komunikacji
i Transportu udostępnione zostało
wejście boczne od parkingu. Dla
osób, chcących uzyskać wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali
map ewidencyjnych i zasadniczych
oraz innych materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także kierujących się
do Wydziału Ochrony Środowiska,
Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego udostępnione
zostało tylne wejście od strony parkingu Starostwa. Natomiast obsługa
interesantów: Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności, Biura Obsługi
Jednostek Samorządu Powiatowego,
Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Oddziału Terenowego w Kolbuszowej, Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
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demiologicznej odbywa się poprzez
wejście główne do budynku.
Z kolei dzieciom, młodzieży i rodzicom, chcącym skorzystać z pomocy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udostępniono wejście boczne od
ul. 11 Listopada. Wprowadzone
rozwiązania mają na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania
się koronawirusa poprzez odizolo-

wanie poszczególnych wydziałów
od siebie.
Przypominamy, że w celu sprawnej obsługi, przed wizytą w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej
zalecany jest kontakt telefoniczny
z Wydziałem lub Jednostką, do której
zamierzają się Państwo udać.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
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petentów oraz pracowników w urzędzie zamontowane zostały osłony
z pleksi. Pracownicy wyposażeni
zostali w przyłbice ochronne oraz
płyny dezynfekcyjne. Petenci, przed
wejściem do budynku Starostwa
zobowiązani są do dezynfekcji rąk
(w każdym holu/korytarzu dostępny
jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk), zakrywania ust i nosa
przy pomocy maseczki ochronnej,

przyłbicy lub innym nakryciu ust
i nosa oraz odsłonięcia twarzy w celu
identyfikacji na wniosek pracownika
urzędu, zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku Starostwa oraz stosowania się
do zaleceń pracowników Starostwa.
Za wszystkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Barbara Żarkowska

Z obrad Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

Podczas majowej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego radni rozpatrzyli m.in. informacje z: funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej za 2019 r. i I kwartał 2020 r., zimowego utrzymania dróg oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej o sytuacji na
rynku pracy na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2019 r. i I kwartale 2020 r.
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO
WER). Zadanie, o którym mowa to przedsięwzięcie kilkuletnie. Realizowane jest od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Całkowita jego wartość wynosi 5 731 016 zł.
Oprócz tego podjęta została także uchwała w sprawie określenia zadań Powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane
przez Prezesa Zarządu tego Funduszu Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadań
w 2020 r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
i wysokości środków
na w/w zadania. Na
ich realizację Powiat Kolbuszowski
otrzyma 1 923 187
zł. Fundusze wydatkowane zostaną
m.in. na: finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania
Majowa Sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska
zawodowego osób
niepełnosprawnych;
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortope- cji barier architektonicznych oraz dofinansowania
dyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej.
niepełnosprawnym; dofinansowanie zaopatrzenia
Barbara Żarkowska
w sprzęt rehabilitacyjny; dofinansowanie likwida-

Pomoc dla przedsiębiorców płynie z urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, w ramach Tarczy Antykryzysowej, prowadzi działania pomocowe, skierowane do
przedsiębiorców. Na ten cel otrzymał środki w wysokości 20 mln zł.
Wśród instrumentów pomocowych, w ramach
których, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie
znajdują się:
- niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla organizacji pozarządowych

PONAD MILION
Jeśli chodzi o instrument, dotyczący dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, to tego typu wniosków do kolbuszowskiego urzędu pracy wpłynęło 187 (dane na dzień 15
czerwca, godz. 13.00). Pozytywnie rozpatrzonych
zostało 148. Łącznie tą formą pomocy objętych
zostało 743 pracowników. Dofinansowanie wy-

płacono dla 148 wnioskodawców na łączną kwotę
1 135 721 zł.
Jak wyjaśniała podczas Sesji Rady Powiatu (21
maja) Marta Rainer dyrektor PUP w Kolbuszowej,
wielkość wsparcia, w ramach tej formy pomocy,
uzależniona jest od spadku obrotów w firmie. Wybierane są dwa miesiące z roku bieżącego i porównywane do tych samych dwóch miesięcy z roku
ubiegłego. Jeżeli spadek obrotów jest na poziomie
30 proc., wtedy pracodawca może wnioskować
o dofinansowanie w wysokości 50 proc. najniższego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast spadek
obrotów wynosi 50 proc., wówczas dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 70 proc.
najniższego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku
spadku obrotów do 60 proc. dofinansowanie wypłacane jest w wysokości 90 proc. najniższego
wynagrodzenia.

PONAD 400 TYS. ZŁ
Kolejnym instrumentem pomocowym jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnio-

nych. Tego typu wniosków, na dzień 15 czerwca,
do PUP w Kolbuszowej złożonych zostało 280. Ich
łączna wartość wyniosła 1 430 580 zł. Pozytywnie
rozpatrzonych zostało 234. W sumie na ten cel
wypłacono 497 120 zł.

PONAD 9 MLN ZŁ
Z kolei wniosków o jednorazowe pożyczki na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożonych zostało 2031,
z czego 1904 rozpatrzonych pozytywnie. Na ten
cel w sumie wypłacono 9,5 mln zł.

DLA STOWARZYSZEŃ
Natomiast wniosków od stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych o dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne do kolbuszowskiego urzędu
wpłynęło pięć. Z czego trzy zostały rozpatrzone
pozytywnie. Do tej pory wypłacono 96 147 zł.
Barbara Żarkowska
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Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie aktualnie odbywa się wyłącznie telefonicznie i mailowo.
Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii odbywa
się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów, a więc za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (np. telefon,
e-mail) przy jednoczesnym zawieszeniu działalności punktów w lokalach przeznaczonych do tego.
Działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa, w trakcie
trwania epidemii, w powiecie kolbuszowskim,
zostały zawieszone do odwołania. Przewidywany
termin i sposób przywrócenia działania punktów
zostanie podany do publicznej wiadomości.
Po prawej stronie publikujemy numery telefonów
do adwokatów oraz radców prawnych, przyjmujących w poszczególnych punktach w powiecie
kolbuszowskim.

Przypominamy, że na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 875) wprowadzone zostały zmiany
w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla

Agnieszki Dudek
Pracownicy Wydziału
Budżetowo-Finansowego
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej
z powodu śmierci

MAMY
składają
Starosta Kolbuszowski
Zarząd Powiatu
oraz Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ
Lp.

Dzień tygodnia

Godziny

Nr telefonu

Adwokat/
Radca prawny

1.

poniedziałek

8 – 12

603 650 122

Adwokat

2.

wtorek

8 – 12

510 836 193

Adwokat

3.

środa

13 – 17

782 448 188

Radca prawny

4.

czwartek

15:30 –19:30

600 994 094

Radca prawny

5.

piątek

8 – 12
8 – 12

732 892 425
661 523 020

Radca prawny
Adwokat

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
Lp.

Dzień tygodnia

Godziny

Numer telefonu

Adwokat/Radca prawny

1.

poniedziałek

12:00-16:00

603 650 122

Adwokat

2.

wtorek

12:00-16:00

603 650 122

Adwokat

3.

środa

12:00-16:00

604 446 995

Adwokat

4.

czwartek

12:00-16:00

607 284 127

Radca prawny

5.

piątek

12:00-16:00

604 446 995

Adwokat

Z dniem 16 maja 2020 r.:
1) poszerzono krąg beneficjentów o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu
ostatniego roku
2) uproszczono na czas trwania epidemii procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
za pośrednictwem środków porozumiewania się

Wyrazy otuchy
i głębokiego współczucia
dla

Burmistrza
Gminy Kolbuszowa
Jana ZUBY
z powodu śmierci

MAMY
składają
Starosta Kolbuszowski
Zarząd Powiatu
Przewodniczący Rady
oraz
Radni Powiatu Kolbuszowskiego

na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed
uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie
musi składać pisemnego oświadczenia, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie
składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób
w ciągu ostatniego roku.
Opr. B. Żarkowska

Wyrazy głębokiego współczucia
dla

Lesława Wąsika
Pracownika Wydziału
Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej
z powodu śmierci

TATY
składają
Starosta Kolbuszowski
Zarząd Powiatu
oraz Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej
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Prace ruszą już wkrótce

Już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie dwóch odcinków chodnika oraz drodze powiatowej w Lipnicy. Na ich realizację
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych kilkaset tysięcy złotych.
Jak informuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej umowa na realizację inwestycji już została podpisana.
– Czekamy aż wykonawca zacznie prace – mówi
dyrektor.
W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną następujące inwestycje. W Lipnicy powstanie
nowy chodnik dla pieszych na długości 819 m.
Mowa o odcinku, rozpoczynjącym się od obecnego starego chodnika (w Zagrodach) aż do daw-

nej zlewni mleka. Koszt tej inwestycji wyniesie
568 517 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych stanowi 70 proc. zadania.

REMONT DROGI
Drugie zadanie, jakie będzie realizowane w ramach
pozyskanego dofinasowania polegać będzie na
remoncie drogi powiatowej Lipnica - Dzikowiec
– Widełka, w miejscowości Lipnica, na długości jednego kilometra. Zadanie kosztować będzie
232 067 zł.

NOWY CHODNIK
Trzecia inwestycja, realizowana w ramach środków z FDS, polegać będzie na wybudowaniu odcinka chodnika dla pieszych w Mechowcu. Nowy
deptak pojawi się w tej miejscowości na długości
670 metrów (od skrzyżowania w stronę Płazówki
do końca zabudowań). Koszt zadania wyniesie
336 725 zł. Wszystkie zadania w 30 proc. pokryte
zostaną przez Samorząd Gminy Dzikowiec.
Barbara Żarkowska

Ósmoklasiści! Zapraszamy do naszych
szkół ponadpodstawowych!

Sporo nowości czeka na uczniów klas ósmych, którzy zdecydują się kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych
w powiecie kolbuszowskim. Absolwenci! Zapraszamy!
Obecnie uczniowie kończący szkołę podstawową mają do wyboru, w powiecie kolbuszowskim,
trzy szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Zespół Szkół
Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. Każda
z tych placówek oferuje nowym uczniom sporo
atrakcyjnych kierunków kształcenia oraz szeroki
wachlarz zajęć dodatkowych.

MARZYSZ O ZAWODZIE POLICJANTA
ALBO STRAŻAKA?
Liceum Ogólnokształcące, w nadchodzącym roku
szkolnym, rusza z nowym modułem kształcenia.
Jest to klasa policyjno-pożarnicza. W jej ramach
realizowane będą dwa odrębnie dwa moduły: policyjny. W tej klasie poznasz specyfikę pracy policjantów i pracowników służby więziennej oraz
elementy prawa i kryminalistyki. Rozwiniesz swoje zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych
zajęciach specjalizacyjnych, związanych ze służbami mundurowymi, tj. musztra, kurs samoobrony, strzelectwo, pływanie czy pierwsza pomoc.
Drugi moduł, oferowany przez kolbuszowskie
LO, to moduł pożarniczy. W tej klasie poznasz
specyfikę pracy strażaków, nabędziesz znajomość
prawa i bezpieczeństwa pożarowego, organizacji
i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz
Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania,
uczestnicząc w dodatkowych zajęciach specjalizacyjnych związanych ze służbami mundurowymi.

NOWOŚĆ! TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI!
Z kolei Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni proponuje kierunki kształcenia
na poziomie technikum oraz szkoły branżowej.
W nowym roku szkolnym dyrekcja planuje uruchomienie nowego kierunku jakim jest technik rachunkowości. Oprócz tego, na poziomie technikum,
młodzież ma do wyboru osiem innych kierunków.
Wśród nich znajdują się:
- technik architektury krajobrazu ARANŻACJA
WNĘTRZ
- technik ekonomista BANKOWOŚĆ I FINANSE
- technik żywienia i usług gastronomicznych DIETETYKA I ESTETYKA POTRAW
- technik inżynierii sanitarnej
- technik usług kelnerskich
- technik technologii żywności
- technik handlowiec
- technik ochrony środowiska.
Z kolei, na poziomie szkoły branżowej I stopnia,
uczniowie mogą wybierać spośród następujących
kierunków: kucharz, cukiernik oraz monter.

- technik elektryk
- technik budownictwa
- technik geodeta
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik technologii drewna
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik usług fryzjerskich
W ramach szkoły branżowej I stopnia znajdują się
następujące kierunki: fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek
skrawających oraz sprzedawca. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
szkoły: https://zstkolbuszowa.pl/index.php/rekrutacja-20.
Barbara Żarkowska

JEST W CZYM WYBIERAĆ
Szeroką ofertę edukacyjną oferuje również Zespół
Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Młodzież ma
do wyboru w tej szkole aż 12 kierunków kształcenia na poziomie technikum. Placówka oferuje
również kształcenie na poziomie szkoły branżowej
I stopnia.
W ofercie edukacyjnej znajdują się:
- technik programista
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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Kolbuszowa dnia 08.06.2020 r

AB.6740 .6. 3. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256)
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 2018 r, poz. 1474)

ZAW IADAM IAM

że w 20.05.2020 r zostało wszczęte na żądanie
Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1A, postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa
drogi gminnej publicznej w Komorowie „Do
Kopcia”, na działkach położonych w Komorowie (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 3. 2020).

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE
POD INWESTYCJĘ (położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1029;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczony linią
ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów,   jednostka ewi-

dencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1. 1032 (podlegająca podziałowi na działki (1032/1 i 1032/2);
2.

1044 (podlegająca podziałowi na działki (1044/1 1044/2);

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 (położone w liniach rozgraniczających teren
inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1032/1 (1032).

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 pomarańczowym, niebieskim, granatowym i oliwkowym):
obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:  
1029, 1032, 1044, 1081/1.

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.
Kolbuszowa dnia 14.05.2020 r

AB.6740 .6. 2. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256)
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 2018 r, poz. 1474)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
ZAW IADAM IA
O WYDANIU DECYZJI NR D/II/2/2020 Z DNIA 14.05.2020 R
(znak sprawy: AB.6740.6.2.2020)

dla Wójta Gminy Majdan Królewski z wniosku
z dnia 21.02.2020 r o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi
gminnej publicznej Nr 104084 R ul. Jagiellońska, na działkach położonych w Majdanie
Królewskim (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 2.
2020).
I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 1135;
II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ:
Obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1. 1129
(podlegająca podziałowi
na działki (1129/3, 1129/4, 1129/5);

2.

1130
(podlegająca podziałowi
na działki (1130/3, 1130/4);

3.

1067/2
(podlegająca podziałowi
na działki (1067/5, 1067/6);

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:
1129/3, (1129), 1130/3 (1130), 1135,
1067/5 (1067/2.

W nawiasie wskazano nr działki przed podziałem.
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB
ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE:
obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:  
1135, 1067/2, 1129, 1130, 828, 676.
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.
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Kolbuszowa dnia 08.06.2020 r

AB.6740 .6. 4. 2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256)
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 2018 r, poz. 1474)

zawiadamiam

że w 20.05.2020 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1A, postępowanie w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057 R „Koło
Kościoła”, na działkach położonych w Hucie Komorowskiej (sygn. sprawy: AB.6740 .6. 4. 2020).
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: 1119, 550, 1127, 573/1, 606, 528,
564/8, 564/6, 554/1;
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:
1. 547 (podlegająca podziałowi na działki
(547/1 i 547/2);
2.

548/1(podlegająca podziałowi na działki (548/5 i 548/6);

3.

549/2 (podlegająca podziałowi na
działki (549/3, 549/4 i 549/5);

4.

1662/2 (podlegająca podziałowi na
działki (1662/6 i 1662/7);

5.

569 (podlegająca podziałowi na działki (569/1, 569/2 i 569/3);

6.

570 (podlegająca podziałowi na działki
(570/1 i 570/2);

7.

573/2 (podlegająca podziałowi na
działki (573/3 i 573/4);

8.

568 (podlegająca podziałowi na działki
(568/1 i 568/2);

9.

564/10 (podlegająca podziałowi na
działki (564/15 i 564/16);

10. 566 (podlegająca podziałowi na działki
(566/1 i 566/2);
11. 567 (podlegająca podziałowi na działki (567/1 i 567/2);
12. 552 (podlegająca podziałowi na działki
(552/1 i 552/2);
13. 551 (podlegająca podziałowi na działki (551/1 i 551/2);
14. 1120 (podlegająca podziałowi na działki (1120/1 i 1120/2);
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 (położone w liniach rozgraniczających teren
inwestycji oznaczony linią ciągłą w kolorze fioletowym):
Obręb 0003 Komorów, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:
1119, 550, 1127, 547/1 (547)*, 548/5

(548/1)*, 549/3 i 549/4 (549/2)*, 1662/6
(1662/2)*, 569/1 i 569/2 (569)*, 570/1
(570) *, 573/3 (573/2)*, 568/1 (568)*,
564/15 (564/10)*, 566/1 (566)*, 567/1
(567)*, 552/1 (552)*, 551/1 (551)*, 1120/1
(1120)*.
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 pomarańczowym, niebieskim,
granatowym, oliwkowym i zielonym):
obręb 0002 Huta Komorowska, jednostka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski:  
628, 1662/2, 548/1, 549/2, 1128, 1120,
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 564/9,
564/10, 554/2, 567, 549/2.
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.

Przypomnienie o terminach płatności
podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Burmistrz Kolbuszowej przypomina, że minęły terminy płatności podatków i opłat lokalnych,
w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów, w czerwcu do osób zalegających z płatnościami będą rozsyłane upomnienia. Wiąże się
to z dodatkowym naliczeniem kwoty ustawowej
11,60 zł.

Prosimy o sprawdzenie swoich płatności i uregulowanie ewentualnych zaległości, aby uniknąć
dodatkowych kosztów.
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Powraca strefa płatnego parkowania
w Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że z dniem 1 lipca 2020 r. na terenie
miasta Kolbuszowa w obrębie rynku przy
ul. Plac Wolności ponownie zostanie uruchomiona strefa płatnego parkowania.

Strefa płatnego parkowania będzie funkcjonowała
na dotychczasowych zasadach, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Opłaty za parkowanie:
• 30 minut bezpłatnie, po pobraniu biletu, raz
dziennie,
• pierwsza godzina- 1 zł,
• każda kolejna godzina- 1 zł.
Przypominamy, że minimalna opłata w parkomacie
wynosi 1 zł. Parkomat nie wydaje reszty.
Instrukcja korzystania z parkomatów oraz regulamin strefy znajdują się na stronie www.kolbuszowa.pl w menu Mieszkańcy w zakładce Strefa
Płatnego Parkowania.

Finansowo
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU URUCHAMIA OSTATNI ELEMENT TARCZY FINANSOWEJ.
PFR uruchomił tarczę finansową dla dużych firm
o łącznej wartości 25mld PLN. Program obejmuje: finansowanie płynnościowe (10mld), finansowanie preferencyjne (7,5mld) oraz finansowanie
inwestycyjne (7,5mld). PFR wciąż oczekuje na
notyfikację KE na ostatni komponent tej tarczy.
Firmy mogą wnioskować o wsparcie bezpośrednio
w PFR (środki z tarczy dla MŚP są dystrybuowane
przez banki).
Program dopuszcza możliwość kumulacji finansowania pod warunkiem, że łączne dofinansowanie pozostaje w określonym limicie. Pożyczki
płynnościowe będą udzielane do 4 lat i maksymalna wypłata dla pojedynczej firmy nie może
przekroczyć 1mld PLN. Pożyczki preferencyjne
będą oferowane również do 4 lat z limitem 750mln
dla pojedynczej firmy. Beneficjenci będą mogli
ubiegać się o umorzenie do 75% długu.
Prezes PFR P. Borys poinformował, że z pomocy
finansowej dla dużych firm wyłączone będę przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych (banki, instytucje pożyczkowe, fundusze) oraz firmy
działające na rynku nieruchomości komercyjnych
i deweloperzy.
Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw,
które zatrudniają powyżej 249 pracowników lub

których obrót przekracza €50mln, a suma bilansowa przekracza €43mln lub zatrudniają powyżej 150
pracowników, a roczny obrót przekracza 100mln
PLN i których luka finansowania przekracza kwotę
3,5mln PLN.
Ponadto firmy muszą spełniać przynajmniej jeden z pięciu warunków w związku z pandemią
COVID-19: (1) spadek przychodów ze sprzedaży
o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1
lutego 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
(2) utracili zdolność produkcji lub świadczenia
usług, (3) nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności,
(4) nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub
limitów kredytowych, (5) są uczestnikami Programów Sektorowych.

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii i absolwentem handlu zagranicznego; posiada ponad
dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe – pracując na stanowiskach kierowniczych
w sferze finansów, zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia
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„Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie z Bożą pomocą”
Jan Paweł II

Konkurs parafialny w Przedborzu

Każdy człowiek posiada pewne talenty. Niestety, nierzadko jest tak, jak mówił Plaut „Często wielkie talenty pozostają w ukryciu”, a przecież warto wszelkie talenty odkrywać, rozwijać, a nie „zakopywać” jak „sługa gnuśny i krnąbrny” ze znanej przypowieści biblijnej.
W bieżącym roku, w maju przypadała 100 rocznica urodzin największego z rodu Polaków papieża
Jana Pawła II, a jednocześnie została ogłoszona
data beatyfikacji innego wielkiego Polaka, który
mówił „Z drobiazgów życiowych wykonywanych
wielkim sercem powstaje „wielkość człowieka” –
Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Te dwa istotne dla Polaków wydarzenia stały
się przyczynkiem dla zorganizowania parafialnego
konkursu plastyczno – literackiego pod hasłem
„Św. Jan Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wyszynski – nasi wielcy Polacy” w parafii Przedbórz.
Z inicjatywą wystąpiła Akcja Katolicka oraz ks.
Proboszcz Józef Jaworski.
Konkurs ogłoszony w marcu skierowany był
do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Był
znakomitym impulsem do pogłębiania wiedzy
o tych niezwykłych postaciach oraz stymulantem
do ukazania swoich talentów. Rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 18 maja. Mimo pandemii
COVID-19 udało się zorganizować wystawę prac
plastycznych oraz wierszy.
Ceremonię ogłoszenia wyników i wręczania
nagród poprzedził krótki montaż słowno- muzyczny, na który składały się pieśni o Janie Pawle II
w wykonaniu Amelki (8 lat) i Gabrieli (14 lat) oraz
wierszy, które wpłynęły na konkurs.
Należy podkreślić, że wszystkie prace cechował
wysoki poziom artystyczny. JP II mówił „Świat bez
sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Z prac, które wpłynęły na konkurs:
zarówno literackich, plastycznych, oraz instalacji
(zarówno najmłodszych - 5 lat i najstarszych - 78
lat) przebijała miłość, szacunek, podziw dla obu
niezwykłych Polaków.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestni-

kom za zaangażowanie i trud włożony w powstanie
ich dzieł i życzymy dalszego rozwijania swoich
talentów.
Szczególne podziękowanie należy skierować
do ks. proboszcza, który ufundował dla wszystkich uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy
i nagrody.
Więcej informacji, zdjęć i wiersze na stronie
parafialnej pod linkiem: http://parafiaprzedborz.
pl/2020/06/02/najwieksi-z-polakow-konkurs-parafialny/
Anna Zawisza
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Informacja o realizacji zadań Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury

Sytuacja, z którą mamy do czynienia od kilkunastu ostatnich tygodni spowodowała niemal całkowity zanik aktywności Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wobec mieszkańców.
W wyniku rządowego rozporządzenia zmuszeni
byliśmy odwołać zajęcia i wydarzenia, które miały
się odbyć w ostatnim i najbliższym okresie. Nie
oznacza to zaprzestania realizacji zadań statutowych kolbuszowskiego Domu Kultury. Ten trudny
dla wszystkich czas udało się dobrze wykorzystać,
czego efektami są przyznane naszej instytucji dotacje w postaci grantów na realizację trzech dużych
zadań kulturalnych. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej został beneficjentem programów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury na
ogólną sumę niemal 200 tys. zł. Pierwszy z nich to
kolejna, siódma już edycja Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, czyli wydarzenia mającego na celu ożywienie i popularyzację
ludowych tradycji muzycznych w regionach etnograficznych wschodniej i południowo-wschodniej
Polski. Patronami tegorocznego festiwalu są osoby
największych lasowiackich muzykantów ludowych – nieżyjący już niestety Władysław Pogoda
i Jan Cebula. Festiwal, który najprawdopodobniej
odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, będzie
się składał z 2 części: seminarium z udziałem ekspertów oraz konkursu, w którym wezmą udział
autentyczne kapele, a także soliści instrumentaliści.
Realizacja tego wydarzenia jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Kultura Ludowa i Tradycyjna.
To nie wszystko – czeka nas ogrom pracy przy

dwóch kolejnych projektach. Pierwszy z nich to
druga edycja całego cyklu wydarzeń, które swoją
premierę miały w ubiegłym roku w okresie od
lipca i sierpnia i odnosiły się do autentycznych,
rodzimych zwyczajów dożynkowych pod wspólną
nazwą Lasowiackie Dożynki – Powrót do Tradycji.
W zadaniu bezpośrednio wzięło udział kilkaset
osób – od stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich,
muzyków kapel ludowych, naukowców – etnografów po artystów amatorów w wieku od 5 do
75 lat. W tym roku, po raz wtóry przystępując do
tematyki dożynkowej, nie sądziliśmy że przyjdzie
nam się zmierzyć z problemami wynikającymi nie
z ewentualnym brakiem frekwencji, tylko z tym, że
problemem może być właśnie konieczność ograniczenia przez nas możliwości udziału publiczności,
bądź zapewnienia ludziom udziału w imprezie
na całkowicie nowych zasadach. II Lasowiackie Dożynki – Powrót do Tradycji wymagają od
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, jako
beneficjenta Programu EtnoPolska 2020, w ramach
którego otrzymaliśmy z Narodowego Centrum
Kultury dofinansowanie, dostosowania zadania do
nowej rzeczywistości. Dlatego też, mając w zasadzie gotowy do realizacji plan działania, musieliśmy go w bardzo krótkim czasie przystosować do
obostrzeń nałożonych na organizatorów wydarzeń
kulturalnych na czas pandemii. Tegoroczny powrót do tradycji dożynkowej obejmował będzie
seminarium naukowe i warsztaty artystyczne dla
uczestników konkursów dożynkowych z wypieku

chleba, wykonania wieńca, śpiewu i tańca przy
wieńcu oraz inscenizacji widowiska prezentującego dawny zwyczaj ośpiewu i obtańcowania wieńca.
Możemy jedynie przewidywać termin realizacji
zadania na okres sierpnia i września. Tu należą się
wielkie słowa uznania dla osób, które z ramienia
Narodowego Centrum Kultury zapewniają nam
wsparcie logistyczne i merytoryczne, jednocześnie
dopuszczając możliwość znacznej elastyczności
w terminach realizacji wniosku.
Drugi z programów ogłoszonych przez Narodowe
Centrum Kultury, którego zostaliśmy beneficjentami, noszący nazwę „Kultura w Sieci” zakłada
wsparcie realizacji projektów upowszechniających
dorobek kultury i zwiększających obecność kultury
w życiu społecznym poprzez stworzenie warunków
do jej odbioru przy użyciu narzędzi i technik on-line. W wydaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej realizacja Programu „Kultura w Sieci”
odbywać się będzie poprzez wielotematyczny cykl
działań on-line, w tym warsztatów, prezentacji,
konkursów noszących wspólną nazwę „Kolbusz
2020 – Kulturą w Wirusa”. Zbój Kolbusz, od którego według legendy nasze miasto wzięło swoją nazwę, tym razem walczył będzie w imieniu
i w obronie kultury przed koronawirusem. A czynił
to będzie z pomocą wspaniałych gości, którzy
zostali zaproszeni do realizacji zadania i z wykorzystaniem internetu. Przed pracownikami domu
kultury bardzo gorący okres, w którym nastąpi
realizacja wymienionych projektów.

Panu

Panu

Panu

Janowi Zubie

Janowi Zubie

Janowi Zubie

Burmistrzowi Kolbuszowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Burmistrzowi Kolbuszowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Burmistrzowi Gminy Kolbuszowej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY

MAMY

MAMY

składa:
Redakcja
Przeglądu Kolbuszowskiego

składa:
NSZZ SOLIDARNOŚĆ ODDZIAŁ
REGIONU RZESZOWSKIEGO
W KOLBUSZOWEJ

składają:
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kolbuszowej
oraz Pracownicy Inspektoratu

Panu

Janowi Zubie
Burmistrzowi Kolbuszowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
w Kolbuszowej

Panu

Janowi Zubie
Burmistrzowi Kolbuszowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Koledze

Mateuszowi Czachorowi
Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Burmistrz Kolbuszowej
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
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Wykonujemy Meble Tarasowe

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

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

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

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

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

OFERUJEMY

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

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

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

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

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

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

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

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

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

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

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

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

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

TEL. 17 744 40 77

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA GRATIS!

Nr 321

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

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

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

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

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

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

1

1

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

i zgłoś się do naszej

redakcji.

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

przegląd
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P. H. U.
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S.J.

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

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

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 782 480 100

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

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

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

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

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

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

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

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

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

