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cd. czytaj na str. 4

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
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Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej
zaprasza wszystkich na „II Lasowiackie
Dożynki – Powrót do Tradycji”.

Celem naszego projektu jest przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów związanych z dożynkami grupy
etnograficznej Lasowiaków.

23 sierpnia 2020 r. od godziny 12.45 (plener
w miejscowości Poręby Kupieńskie) oraz na kanale YouTube MDK Kolbuszowa:
– konkursy na tradycyjny wieniec i chleb dożynkowy, taniec i ośpiew wieńca dożynkowego,
– widowisko plenerowe przedstawiające tradycyjny, regionalny obrzęd ośpiewu i tańca przy wieńcu
dożynkowym.
– koncert Kapeli Jurka Wrony.
W wydarzeniu wezmą udział artyści Grupy Folklorystycznej Seniorów Ziemia Kolbuszowska, Kapela
Jurka Wrony i Kapela Cmolaskie Chłopoki.
Bezpłatne wejściówki umożliwiające udział w imprezie są do odebrania w Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej, szczegóły na stronie www.mdkkolbuszowa.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.
Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich to
druga edycja całego cyklu wydarzeń, które swoją premierę miały w ubiegłym roku w okresie od
lipca do 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 śpiewu
i tańca przy wieńcu oraz inscenizacji widowiska

prezentującego dawny zwyczaj ośpiewu i obtańcowania wieńca. Seminarium i warsztaty zrealizowane
zostały w dniu 1 sierpnia w Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej. Podczas seminarium swoje prelekcje przedstawili dr hab. Tomasz Nowak, dr Mariusz
Pucia i mgr Jolanta Dragan. Warsztaty prowadzili
Katarzyna Liszcz-Starzec i Piotr Drozd. Uczestniczyło w nich trzynaście zespołów, które zmagać
się będą w konkursach dożynkowych. Konkursy
odbędą się w plenerze w Porębach Kupieńskich
w godzinach od 13:00 do 19:00 w dniu 23 sierpnia
2020 roku, na zadaszonej podłodze tanecznej i niezbędnej do realizacji projektu estradzie plenerowej
(nagłośnienie, oświetlenie). Impreza ma charakter
konkursowy i będzie nosić tytuł ,,II Lasowiackie
Dożynki w Porębach Kupieńskich”. Sposób organizacji oraz dostępność dla ograniczonej liczby
publiczności  zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej. Szczegółowe informacje ukażą się na
plakatach i stronie internetowej Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej przed imprezą.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu i podanie informacji o wydarzeniu.
Z poważaniem
Wiesław Sitko, dyrektor MDK Kolbuszowa

OSTATNIA TAKA ŻYWA MUZYKA
Z SERII MUZYKANCI Z PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ

Od lewej Teresa Potańska – skrzypce prym, Jarosław Mazur – basy, Dorota Jamróz – skrzypce
sekund podczas I Festiwalu Muzyki Na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, 2013 r.
Wydawnictwo, które przekazaliśmy miłośnikom  
prostego ludowego grania, stanowi  już piątą część
serii Muzykanci z Puszczy  Sandomierskiej. Dotychczas w tej serii ukazały  się książeczki wraz

z płytami, na których zarejestrowano  wybitnych
muzykantów i ich granie:  Władysława Pogodę,
Jana Cebulę,  Kapelę Widelanie oraz Jerzego
Wronę  i Kazimierza Marcinka z Kapelą.  Obecne wydawnictwo złożone  jest z tekstów Jerzego
Dyni  i Jolanty Danak-Gajdy, którzy charakteryzują  
grających na płytach  muzykantów i ich kapele.
Nagrania  zostały zorganizowane profesjonalnie,  
choć w skromnych warunkach  studia wydawcy
w Miejskim Domu  Kultury w Kolbuszowej. Realizatorami  nagrań są Jacek Książek i Jerzy  Dynia,
redaktorem technicznym  Mateusz Starzec, mix
i mastering,  wybór utworów i układ na obydwu  
płytach CD wykonał Jerzy Dziobak,  a zdjęcia są
autorstwa Magdaleny  Małaczyńskiej i Łukasza
Płocha oraz wybrane z archiwów MDK i Jolanty
Danak-  Gajdy.  W 2013 roku, przygotowując się do  
I edycji Festiwalu Żywej Muzyki na Strun  Dwanaście i Trzy Smyki, zorganizowaliśmy  warsztaty
muzyczne połączone z rejestracją ich efektów.
Warsztaty  prowadziła  Jolanta Dragan  – etnograf,  
muzyk. Od  początku nosiliśmy  się z zamiarem  
ich wydania.  Aktywność  muzykantów Władysława  Pogody, Jana  Cebuli, Jurka Wrony, Ka-

zimierza Marcinka,  
Bronisława Płocha pozwoliła
nam dokonywać  bieżących
nagrań lasowiackich muzykantów   i ich
kapel. Odejście lub
zaprzestanie działalności  kapel i muzykantów
spowodowały, że  podjęliśmy decyzję o wydaniu
piątej części serii  o muzykantach z Puszczy Sandomierskiej  i zatytułowaliśmy ją Ostatnia taka żywa
muzyka.  Wydaje się nam, że zawarte tam utwory  
mają wielką wartość archiwalną dla kultury  i spotkają się, jeżeli nie z zainteresowaniem  szerokiej
publiczności, to na pewno tej najbardziej  zasłuchanej w odchodzącej żywej  muzyce, granej przez
autentycznych muzykantów  lub ich uczniów.  
Wiesław SITKO, dyrektor MDK
w Kolbuszowej
Nasz Dom Rzeszów,
nr 178, sierpień 2020, s.9
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Święto Wojska Polskiego w 100. Rocznicę
Bitwy Warszawskiej

W sobotę, 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które w tym roku połączone było z wyjątkową, bo setną rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920.
W związku z tymi wydarzeniami w kolbuszowskiej kolegiacie odprawiona została Msza Św.
w intencji Ojczyzny oraz poległych w Bitwie
Warszawskiej. Po nabożeństwie na Rynku przed
Pomnikiem poświęconym Żołnierzom i Bohaterom walczącym i poległym za wolność, niepodle-

głość i suwerenność Ojczyzny złożone zostały znicze
i wiązanki kwiatów.
Kwiaty złożyli, m.in. Zbigniew Chmielowiec Poseł
na Sejm RP, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski,
Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski, Jan
Zuba Burmistrz Kolbuszowej, Marek Gil Zastęp-

ca Burmistrza Kolbuszowej, Barbara Szafraniec
Radna Rady Miejskiej, Przewodniczący Zarządów
Osiedla Miasta Kolbuszowa oraz członkinie Kolbuszowskiego Koła Kobiet.
Modlitwę w intencji bohaterów wydarzeń z 1920
r. odmówił ks. dziekan Lucjan Szumierz.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
W sobotę, 1 sierpnia obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W Kolbuszowej pamięć o poległych
Powstańcach i tragicznie zmarłej ludności cywilnej Warszawy uczczono
złożeniem kwiatów oraz zapaleniem
zniczy pod Pomnikiem poświęconym
Żołnierzom i Bohaterom walczącym
i poległym za wolność, niepodległość
i suwerenność Ojczyzny. Kwiaty złożyli, m.in.: w imieniu Posła na Sejm
RP Zbigniewa Chmielowca- Członek
Zarządu Powiatu Marek Kuna, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś,
Wicestarosta Wojciech Cebula, Bur-

mistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz
Zastępca Burmistrza Marek Gil.
Modlitwę w intencji Powstańców
Warszawskich odmówił ks. dziekan
Lucjan Szumierz.
O godz. 17.00, czyli w godzinę „W”
zabrzmiały syreny alarmowe, emitujące jednominutowy sygnał ciągły. W mieście wywieszone zostały
również biało-czerwone flagi. W ten
symboliczny sposób oddany został
hołd uczestnikom bohaterskich wydarzeń z 1944 roku.

fot. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
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Nie gra już od dwóch lat

Bardzo popularny, znany i lubiany  ludowy skrzypek Władysław  Pogoda gdyby żył, obchodziłby w  
tym roku, pod koniec lipca, setne  rodziny, ale…
Urodził się w rodzinie  kowala 30 lipca 1920 roku
w leżącej  w powiecie kolbuszowskim wsi  Hucina.
Całe życie był związany ze  swoją rodzinną wsią,
z wyjątkiem  lat, kiedy podczas II wojny światowej  
został wywieziony do Niemiec na  przymusowe
roboty.  Był skrzypkiem-samoukiem,  wiejskim
muzykantem. W okolicach  Kolbuszowej grał od
szesnastego  roku życia po wiejskich weselach  
i zabawach, w zakładanych przez  siebie kapelach. Na wiele lat związał  się z Miejskim Domem
Kultury  w Kolbuszowej, pod którego egidą  prezentował muzykę regionu lasowiackiego  w kraju
i za granicą. Jego  muzyczna działalność została
dzięki  dyrekcji MDK utrwalona na wielu  płytach,
a także w audycjach Radia  Rzeszów i programach
„Spotkanie  z folklorem” Telewizji Rzeszów.  Był
laureatem wielu nagród, w tym  prestiżowej na-

grody im. Oskara Kolberga.  Przeżył prawie 98
lat, zmarł  20 czerwca 2018 roku w Hucinie.  Pani
Waleria Pogoda, żona Władysława,  otrzymała
ostatnio z Kancelarii  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej podpisane przez sekretarza  stanu,
Andrzeja Derę, pismo z dnia  15 lipca br.następującej treści: Szanowna  Pani, mam zaszczyt powiadomić,  że Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej
Andrzej Duda nadał Pani  współmałżonkowi śp.
Władysławowi  Pogodzie pośmiertnie Krzyż Kawalerski  Orderu Odrodzenia Polski za  wybitne
zasługi w promowaniu i  upowszechnianiu kultury
muzycznej,  folkloru i tradycji narodowych.  Równocześnie uprzejme informuję,  że zostanie Pani
powiadomiona  o terminie i miejscu uroczystości  
przekazania nadanego odznaczenia  państwowego.
Proszę przyjąć wyrazy  żalu z powodu śmierci
współmałżonka.  Pozostaję z nadzieją, że powyższe  uhonorowanie będzie godną formą  uczczenia
Pani małżonka jako zasłużonego  obywatela Rze-

Władysław Pogoda
Fot. Tadeusz Poźniak
czypospolitej  Polskiej.  Z wyrazami szacunku
Andrzej  Dera.  
Jerzy Dynia
Echo Rzeszowa, nr 08 (296) sierpień 2020, s. 10

O potrzebie Uprzedzania Losu

Miałem niedawno rozmowę  telefoniczną, która
mną wstrząsnęła.  Rozmówcą był zaprzyjaźniony  od lat krośnianin, prawdziwy  współczesny
człowiek renesansu,  przez wiele lat pracujący w  
instytucji kultury, poeta – autor  kilku tomików
wierszy, fotografik,  muzyk grający w różnych
zespołach  na tamtym terenie, m.in. w  przeszłości
w jednej z najlepszych,  dziś już nie istniejącej,
ludowej  kapeli. Z racji swoich dziennikarskich  
obowiązków, ale też i dużego  zainteresowania muzycznym folklorem,  często bywałem na Pogórzu  
z ekipą realizującą programy z  cyklu „Spotkanie
z folklorem”.  Teraz, już jako „absolwent pracy”,  
zacząłem wypytywać o poznanych  w przeszłości
ludowych skrzypków,  cymbalistów, basistów.
Pytam o  Bolesława. O, już nie żyje od kilku  lat.
Pytam o innego. A ten, pada  odpowiedź, jest bardzo chory, a i z  żoną to samo. Pytam o Stanisława.  
No, ma w tej chwili 90 lat, ale jest  w dobrej formie,

jeszcze od czasu  do czasu widać go i słychać.  Rozmowa trwa, pytam, jaka jest sytuacja z kapelami,
którymi  krośnieńskie przed laty słynęło.  Prawie
ich nie ma, na palcach ręki  można je zliczyć. Nie
ustępuję,  pytając co po tamtych słynnych  pozostało, czy są jakieś wydawnictwa,  z których można by
było  przypomnieć sobie postacie tych  najlepszych
i tych trochę mniej  znanych. W tym momencie
zapadła  w rozmowie dłuższa cisza.  Wyszło na
to, że najbardziej znane  jest, opracowane przez
skrzypka  Bolesława Pudłowskiego, dwuczęściowe  
wydawnictwo Kochaj tę  „Krośnieńską Ziemię”,
zawierające  pieśni, przyśpiewki i grane przez  
kapele melodie ludowe z okolic  Krosna. Temat
muzyki ludowej,  tańców, przypomina obecnie
wyciszanie  burzliwego niegdyś oceanu.  Dotyczy to również okolic Sanoka,  Jasła.  Oddzielną
część tego tematu  stanowią zasoby muzycznego  
archiwum Radia Rzeszów, z prowadzonymi  nagraniami zespołów  ludowych od kilkudziesięciu lat  
oraz w Oddziale Telewizji Polskiej  w Rzeszowie,
zawarte na kilkuset  kasetach z cyklicznymi programami  „Spotkanie z folklorem”  oraz „Mapa folkloru Podkarpacia”.  Zasadniczo, w zdecydowanej
większości,  zgromadzone tam materiały  – poza
wyemitowaniem ich  na antenie – nie są udostępniane  szerszemu ogółowi osób zainteresowanych  
tą dziedziną naszego,  polskiego życia. A wystarczy pojechać  nieco dalej, do miejscowości  prowadzących handlową działalność  w dziedzinie
sprzedaży płyt,  aby przekonać się, że „głodu” na  
ten gatunek nie zaspokaja Internet  i zainteresowanie nagraniami polskiej  muzyki ludowej na płytach  jest duże.  Pojawiły się jaskółki, jeśli chodzi  
o rozpowszechnianie polskiej,  w tym podkarpackiej muzyki  ludowej na płytach. Radio Rzeszów  
otworzyło swoje archiwum  z muzyką ludową
z Podkarpacia,  wydając do rozpowszechniania  
dwa zestawy po 5 płyt CD z kapelami  nagrywanymi w radiowym  studiu w latach 2002-2009. W  

pierwszym komplecie znajdują się  Białobrzeżanie
z Krosna, Tarnowcoki  z Tarnowca, Rymanowianie  z Rymanowa, Trzcinicoki z Trzcinicy  k/Jasła
i Lisznianie z Lisznej  k/ Sanoka, a więc z pasma
karpackiego.  Na każdej płycie znajduje  się po
kilkanaście utworów. Na  zestawie drugim umieszczone  zostały nagrania kapel z: Czudca  i Wiśniowej z powiatu strzyżowskiego,  Bliźnian z powiatu
brzozowskiego,  Łuzniaków z powiatu  gorlickiego i na okrasę Zagrodzian  z Łąki k/ Rzeszowa.  
Jest również przykład na  działalność na tym polu
jednej z  placówek kulturalnych. Jak wiadomo,  
sztuka nagrywania dźwięku  coraz częściej trafia
pod strzechy.  W dobie rozwijającej się techniki  
wiele domów kultury posiada  obecnie zupełnie
dobry sprzęt  nagłaśniający, ponadto rejestrujący  
nagrania muzyczne, a nawet  drukujący nagrania na
płytach  CD i DVD. Bywa, że dzięki temu  tu i ówdzie, kapele utrwalają swoją  muzykę prywatnie, na
własny  koszt. Niestety, z ich dystrybucją  bywa po
prostu źle.  W dziedzinie dokumentowania  lokalnego  folkloru, poza zobowiązanymi  do tego misyjnymi  mediami, prym  na Podkarpaciu wiedzie  
Miejski Dom Kultury w  Kolbuszowej. Szczególna  
aktywność w tej dziedzinie  rozpoczęła się chyba  
w roku 2013, kiedy po raz  pierwszy zorganizowany  został przez dyrekcję  tej placówki „Festiwal  
żywej muzyki na strun  dwanaście i trzy smyki”.  
Składa się on z dwóch  części, seminaryjnej-teoretycznej z  udziałem znakomitości naukowych  
z dziedziny folkloru oraz koncertowej-  konkursowej z udziałem kapel  grających w tradycyjnych
składach  oraz wyróżniających się ludowych  solistów-instrumentalistów.  Efektem każdej edycji
festiwalu  jest wydanie drukiem albumu-  -katalogu dokumentującego część  teoretyczną oraz
umieszczenie  nagrań muzycznych z konkursu  
na płytach CD i DVD. Mało tego,  kolbuszowski
MDK wydał do tej  pory serię płyt pod wspólnym  
tytułem „Muzykanci z Puszczy  Sandomierskiej”.
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Na wydanych już  czterech płytach CD ukazały
się  nagrania skrzypków: Jana Cebuli,  Bronisława
Płocha, Władysława  Pogody oraz Jurka Wrony
i jego  kapeli. Na piątym, tym razem  podwójnym,
zbiorczym albumie  „Ostastnia taka żywa muzyka”  
znalazły się nagrania kapel: Widelanie,  Kocirba,
Jana Marca, Jana  Cebuli, Jana Marka. Wcześniej,  
staraniem MDK w Kolbuszowej,  ukazała się seria płyt z nagraniami  Władysława Pogody i jego  

kapeli: Lasowiacki dom, Kuszenie  Władysława,
Władek na święta  i Władysław Pogoda z zespołem  
ludowym „Górniacy”.  Gdy w naszych czasach
wejdzie  się do pierwszego lepszego magazynu  
trudniącego się sprzedażą  płyt z nagraną muzyką, już na  pierwszy rzut oka zobaczyć można  
zapchane nimi półki. I cóż my  tam widziem? Jak
mawiał Wiech-  -Wiechecki. A no, jest niewiele  
w stosunku do innych nagrań z  muzyką poważną.

Nr 323
Jest jazz, jest  nieco więcej polskich piosenkarzy,  
bogaty rock, jest – no właśnie –  zalew, zatrzęsienie
mówiąc ogólnie,  rozrywki, tej w klimatach anglo-  
-amerykańskich. Nie znajdzie się  na obszernych
regałach nawet jednej  płyty z polską muzyką ludową,  w polskich sklepach.
Jerzy Dynia
"Z mojej Loży", Echo Rzeszowa,
nr 08 (296) sierpień 2020, s. 6

40 lat
Solidarności
Siedzą od lewej: Kazimierz Zięba, Stanisław Bujak, Halina Safin, Michał Ożóg, Mirosław Koziński, Wojciech Wilk.
Stoją od lewej: Andrzej Widuchowski, Stanisław
Markusiewicz, Karol Starzec, Tadeusz Dec, Apoloniusz Pycior, Adam Świątek, Izydor Furgał. Więcej
na ten temat w Przeglądzie Kolbuszowskim nr 53,
lipiec-sierpień 1996.
Przygotował
Jan Skowroński
Uczestnicy zebrania MKK w Kolbuszowej w dniu
27 maja 1981 roku. Fot. arch.

Kondycja finansowa gmin i powiatu
kolbuszowskiego

Powiat Kolbuszowski, w skali województwa podkarpackiego, zajmuje szóste miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Ranking finansowy, opracowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich pokazuje jak
samorządy lokalne sprawnie gospodarują finansami. Wynika z niego, że Powiat Kolbuszowski
zajmuje 104. miejsce na 314 powiatów w całej
Polsce i szóste, jeśli chodzi o skalę województwa
podkarpackiego. Rezultat jaki został osiągnięty
jest wynikiem racjonalnie prowadzonej polityki
finansowej.

CO BRANO POD UWAGĘ?
Do oceny sytuacji finansowej poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego użyto siedem
wskaźników. Badano m.in. jaką część dochodów
budżetu ogółem stanowią dochody własne. Relacja
ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności
finansowej. Jego poziom informuje o możliwości
prowadzenia polityki dochodowej. Brano także
pod uwagę relację nadwyżki operacyjnej do dochodów w ogóle. Chodziło tu o wykazanie, czy dana
jednostka posiada nadwyżkę operacyjną, która
mogłaby zostać przeznaczona na spłaty zobowiązań bądź finansowanie wydatków o charakterze
inwestycyjnym. Sprawdzano też jaki jest udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

W tym zakresie chodziło o pokazanie jaką część
wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne.

- powiat lubaczowski – 313 miejsce

KLASYFIKACJA POWIATÓW
W RANKINGU W SKALI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

W rankingu, oprócz powiatów, klasyfikowane były
również gminy wiejskie i gminy wiejsko-miejskie.
Samorządy gminne z naszego powiatu, na 1547
gmin wiejskich, zajęły następujące miejsca:
- gmina Majdan Królewski – 402 miejsce
- gmina Cmolas – 770 miejsce
- gmina Raniżów – 1037 miejsce
- gmina Niwiska – 1146 miejsce
- gmina Dzikowiec – 1210 miejsce

- powiat przemyski – 4 miejsce
- powiat rzeszowski – 38 miejsce
- powiat dębicki – 47 miejsce
- powiat krośnieński – 65 miejsce
- powiat łańcucki – 98 miejsce
- powiat kolbuszowski – 104 miejsce
- powiat mielecki – 108 miejsce
- powiat przeworski – 109 miejsce
- powiat niżański – 120 miejsce
- powiat tarnobrzeski – 185 miejsce
- powiat ropczycko-sędziszowski – 199 miejsce
- powiat stalowowolski – 228 miejsce
- powiat leżajski – 236 miejsce
- powiat bieszczadzki – 240 miejsce
- powiat jarosławski – 241 miejsce
- powiat strzyżowski – 259 miejsce
- powiat sanocki – 261 miejsce
- powiat jasielski – 265 miejsce
- powiat brzozowski – 289 miejsce
- powiat leski – 308 miejsce

GMINY Z POWIATU

Z kolei gmina miejsko-wiejska Kolbuszowa, na
628 gmin w Polsce, znalazła się na 497 miejscu.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego
opracowany został przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Jest to jedyne
w kraju opracowanie, które obejmuje wszystkie
samorządy. Jest ono kompleksowe, apolityczne
i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami
ekonomicznymi. Obecne zestawienie dotyczy danych z 2019 r.
Barbara Żarkowska
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W 100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ I „CUDU NAD WISŁĄ”

Uczcili obrońców Ojczyzny
W wielu miejscach Polski trwają obchody 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w której Wojska Polskie odparły atak potężnej armii rosyjskiej dowodzonej przez komunistów, nazywających siebie bolszewikami. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie 15 sierpnia br. z udziałem
prezydenta, premiera, ministrów, przedstawicieli wojska, gości zagranicznych oraz grup rekonstrukcji historycznej. Niestety, w naszym powiecie
rocznica ta minęła bez większego echa…

Program artystyczny w kościele został nagrodzony
mocnymi brawami.

Przemarsz z kościoła na cmentarz. Mazurską orkiestrą dętą dyryguje Bronisław Niezgoda.

Mieszkańcy wioski Mazury (gm. Raniżów), nie
oglądając się na zachęty ze strony władz samorządowych, państwowych, czy kościelnych, potrafili
zorganizować wspaniałą uroczystość rocznicową
wymienionej bitwy. Pomimo szeregu niesprzyjających okoliczności, jak choćby okres wakacji dla
młodzieży szkolnej, sezon urlopowy dla nauczycieli, czy epidemia wciąż groźnego koronawirusa.
Imprezę patriotyczno-edukacyjną, która może być
wzorem do naśladowania dla innych miejscowości.
Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom, była transmisja ogólnonarodowego patriotyzmu manifestowanego zazwyczaj w stolicy, na
szczebel najniższy. Uświadomienie współczesnych
mieszkańców wsi, że zwycięstwo odniesione nad
Wisłą w 1920 r. to również zasługa ich ojców,
dziadków, pradziadków, krewnych, sąsiadów. Nie
jakichś tam anonimowych, nieznanych mas żołnierzy. A nic tak nie przekonuje, jak pokazanie
nazwisk i fotografii rodzinnych osób, które biły
bolszewików pod Warszawą tudzież na innych
odcinkach frontu. Według materiałów źródłowych
zebranych w latach 80-tych ubiegłego wieku, gdy
żyli jeszcze byli żołnierze (ich relacje, fotografie
z wojny, książeczki wojskowe, Księga meldunkowa rezerwistów Gminy Mazury. Roczniki 1883
– 1911) na Wojnie Bolszewickiej walczyło około
70 mieszkańców wsi Mazury. Z tego udało się
zweryfikować i potwierdzić 64 osoby. U więk-

szości z nich udało się określić imiona ojców,
daty urodzeń, numery domów w których mieszkali przed lub po wojnie oraz formacje w jakich
służyli (najwięcej w piechocie, kawalerii i artylerii). Walczyli na wielu odcinkach frontu oraz
na zapleczu. Szacuje się, że około 25 – 30 z nich

brało udział w decydującej Bitwie Warszawskiej,
toczonej w połowie sierpnia 1920 r.
Mazurzanie złożyli dość dużą daninę krwi.
Około 20 osób odniosło rany wymagające leczenia
szpitalnego. Byli to m.in. Bolesław Świątek (dwukrotnie ranny), Andrzej Majcher, Jan Białas. Nie-

Delegacja młodych Mazurzan składa płonący znicz i kwiaty na grobie Marcina Rosoła – uczestnika
Bitwy Warszawskiej. (Fot. D. Popek)
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Prezeska SRWM Maria Zawada podczas oficjalnego powitania gości.

W trakcie programu artystycznego młodzi Mazurzanie prezentują fotografie swych pradziadków – bohaterów Wojny Bolszewickiej. (Fot. B. Popek)

którzy pozostali inwalidami wojennymi. Kilku
poległo, m.in. bracia Marcin i Andrzej Popkowie
z przysiółka Olszowe. Za wybitne zasługi na polach bitew ok. 10 osób otrzymało najwyższe odznaczenia wojskowe. Byli to m.in. kpt. Józef Pitak
- trzykrotnie (!) odznaczony Krzyżem Walecznych,
por. Bolesław Świątek odznaczony również Krzyżem Walecznych oraz Orderem Virtuti Militari. Za
zniszczenie trzech baterii bolszewickich (6 armat
z obsługą) oraz nie dopuszczenie do okrążenia
wojsk polskich Krzyż Walecznych otrzymał też
artylerzysta Franciszek Warchoł.
Wszystkich tych żołnierzy przypomniano podczas niedzielnej uroczystości 16 sierpnia b.r. W ich
intencji odprawiona została Suma, koncelebrowana przez ks. prał. Franciszka Kołodzieja, rodaka
oraz proboszcza mazurskiego ks. kan. Wiesława

Doparta. Po Mszy młodzież szkolna zaprezentowała piękny program artystyczny, przygotowany
pod kierunkiem pań nauczycielek Bożeny Smolak
i Małgorzaty Krudysz. Złożyły się na niego m.in.
montaże pieśni i wierszy z podkładem muzycznym
utworów Chopina i innych kompozytorów, w wykonaniu Tadeusza Wosia. Miłym zaskoczeniem
okazały się zwrotki wierszy o mazurskich obrońcach Warszawy, których duże fotografie portretowe
trzymali ich prawnuki i prawnuczki. Wzruszającą
piosenkę żołnierską zagrał na gitarze i zaśpiewał
nauczyciel mazurskiej orkiestry dętej, zarazem jej
kapelmistrz Bronisław Niezgoda z Kolbuszowej.
Złożenie zniczy i kwiatów na grobach uczestników
Bitwy Warszawskiej zamknęło pierwszą „kościelną” część uroczystości.
Część druga odbyła się po południu, na placu

Zespół „Mazurske Muzykanty” podczas wykonywania pieśni żołnierskich z tamtych lat. Od lewej: Iza
Potocka, Karolinka Woś, Tadek Woś, Dominika Golesz.

przed Domem Strażaka. Uczestniczyło w niej wiele
osób, zarówno miejscowych, jak i gości. Pośród
nich można było zauważyć wójta Gminy Raniżów Władysława Grądziela - który objął patronat
honorowy, przewodniczącego Rady Gminy Jana
Puzio, radną powiatową Marię Zawada, radnych
gminnych Annę Puzio (prawnuczkę hallerczyka
Marcina Rosoła) i Andrzeja Sondeja, sołtysa Jana
Adamczyka, dyr. szkoły Renatę Zawartka, przewodniczącą KGW Renatę Śliż, wymienionych
wyżej księży, mistrzynię świata 2019 r. w sztuce
walki Krav – Maga Natalię Trestka, działacza Ruchu Narodowego Dariusza Jaworskiego, a także
członków rodzin uczestników Wojny Bolszewickiej. Pośród gości – prof. Adama Kulczyckiego
wiceprezesa Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie Jerzego Jęczmienionkę
– wnuka M. Rosoła, byłych działaczy opozycji
antykomunistycznej z terenu Sokołowszczyzny
Kazimierza Chorzępę - działacza „Solidarności”
RI potem prezesa Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” aktualnie wiceprezesa Stowarzyszenia
Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
oraz Romana Srokę - działacza „Solidarności” RI,
internowanego w stanie wojennym. Także regionalistów z pobliskiego Sokołowa Młp. Krzysztofa
Osiniaka i Józefa Krudysza.
Na prośbę wielu osób powtórzony został program artystyczny przedstawiony wcześniej w kościele. Najmłodsi uczestnicy imprezy, pod opieką
pani Marty Nowak, zajęli się wykonywaniem prac
plastycznych, których tematem wiodącym była
wojna i cud nad Wisłą. Oczywiście na konkurs
z nagrodami. Do zasadniczych punktów programu należały referaty okolicznościowe, wygłoszone przez mazurskich pasjonatów historii: Pani
mgr Bożena Smolak zaprezentowała referat pt.
„Wolność krzyżami się mierzy. Bitwa Warszawska 1920.” Po niej swój referat pt. „Mazurzanie
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broniący Warszawy, niepodległości i wiary przed
bolszewikami w 1920 r.” przedstawił redaktor prasy lokalnej, badacz dziejów wsi Mazury Benedykt
Popek. Oba referaty zilustrowane zostały fotografiami archiwalnymi wyświetlanymi przy pomocy
projektora multimedialnego. Podczas dyskusji na
tematy zawarte w referatach oraz znaczenia przeżywanej uroczystości dla kształtowania i umacniania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży głos
zabierali – prof. A. Kulczycki, wójt Wł. Grądziel,
dyrektor J. Jęczmienionka, sołtys J. Adamczyk i ks.
prałat Fr. Kołodziej.
Organizatorzy zadbali też o pokarm dla ciała.

Kto chciał mógł się częstować smaczną grochówką
wojskową, chlebem ze smalcem wiejskim, kapuśniaczkami i ciastem, specjalnie przygotowanym
na tą uroczystość. Chętnych nie brakowało.
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
zespołu „Mazurskie Muzykanty”, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego i wręczenie nagród oraz
wspólne oglądanie filmu pt. Bitwa Warszawska
1920 w reżyserii J. Hoffmana, wypełniły dalszą
część programu.
Przygotowanie opisanej uroczystości kosztowało wiele wysiłku, wielu osób. Wielu godzin
a dla niektórych nawet dni, wyrwanych z życia
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rodzinnego i pracy zarobkowej. Największy ciężar
organizacyjny wzięły na siebie młode działaczki
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury, na czele
z prezeską Marysią Zawada. Od wielu już lat organizacja ta robi dużo dobrego dla swej miejscowości. Jak widać zapał do pracy społecznej nie gaśnie.
Kosztem swego urlopu wakacyjnego wymyśliły
scenariusz i pięknie przygotowały młodzież wspomniane panie nauczycielki mazurskiej szkoły B.
Smolak i M. Krudysz. Uznanie oraz wdzięczność
należy się uzdolnionej młodzieży szkolnej, grupie
"Strzelców" z Sokołowa Młp. oraz innym osobom,
których nie sposób wszystkich wymienić.
Benedykt Popek

Warsztaty online „Kolbusz
2020- Kulturą w wirusa”

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych, tanecznych, plastycznych, filmowych i kulinarnych bez wychodzenia z domu!
Na kanale YouTube MDK Kolbuszowa przez osiem
tygodni, od wtorku do soboty, udostępniane są
nowe odcinki live:
• wtorek- warsztaty muzyczne,
• środa- warsztaty taneczne,
• czwartek- warsztaty plastyczne,
• piątek- warsztaty filmowe,
• sobota- warsztaty kulinarne.
W ramach projektu przygotowany został również
konkurs plastyczny z nagrodą. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie, dobrowolnie wybraną
techniką plastyczną, obrazu formatu A4 z Kolbu-

szem w roli głównej. Gotowe prace należy przesłać
do 30 sierpnia 2020 r. na adres:
MDK Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 66
36-100 Kolbuszowa
z dopiskiem na kopercie „Kolbusz 2020”
Organizatorzy proszą o dołączenie swoich danych
adresowych wraz z numerem telefonu, aby mogli
skontaktować się ze zwycięzcą konkursu.
Dotychczasowe odcinki warsztatów oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu można
znaleźć na stronie www.kolbusz2020.pl.

Projekt Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
„Kolbusz 2020- Kulturą w Wirusa” realizowany
jest w ramach Programu Kultura w Sieci współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Zmiana godzin otwarcia kasy
Urzędu Miejskiego
Od 10 sierpnia br. kasy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15 oraz przy ul.
Obrońców Pokoju 21 są czynne w następujących
godzinach:
• poniedziałek: 8.00-15.00
• wtorek-piątek: 7.30-15.00
Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowią-

zane są do noszenia maseczki zakrywającej usta
i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym przy drzwiach wejściowych.
Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba.
Informujemy również, że w kasach Urzędu istnieje możliwość dokonywania wpłat w formie
bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
iż zgodnie z art. 28a ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 t.j.) w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej został ogłoszony nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego
zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- Działanie 8.3 RPO WP na lata 2014-2020.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Mistrzostwa Tarnobrzega Nordic Walking
2020- sukcesem kolbuszowian

W sobotni poranek 8 sierpnia br. grupa zawodników Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking wyruszyła w drogę do Tarnobrzega, aby wziąć udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Sportowej Aktywne Podkarpacie Mistrzostwa Tarnobrzega Nordic Walking 2020.
W zawodach tych na starcie stanęło stu zawodników, nie tylko z Tarnobrzega i Podkarpacia. Przyjechali zawodnicy z Warszawy, Katowic, Sosnowca,
Tarnowa, Krosna, Rymanowa, Leżajska, Kolbuszowej, Rzeszowa, Jarosławia, Mielca, Lubaczowa, Stalowej Woli i wielu innych miejscowości.
Biuro zawodów mieściło się w siedzibie Nadwiślańskiego Koła Łowieckiego, a sześciokilometrowa trasa wiodła szerokimi ścieżkami Lasu
Zwierzynieckiego.
Bardzo dobrze oznakowana trasa, lekki wiatr, cień
drzew sprzyjał zawodnikom w trudach maszerowania i rywalizacji. Nad prawidłowym przebiegiem
rywalizacji czuwało na trasie sześciu sędziów
z Polskiego Zrzeszenia Sędziów Nordic Walking.
Kolbuszowski Klub reprezentowała 14 osobowa
drużyna zróżnicowana wiekowo – od nastolatka po
emeryta. Wszyscy zadowoleni ukończyli sportową
rywalizację. Na podium stanęli w swoich kategoriach wiekowych Karol Tomaszewski zajmując
III miejsce, Aleksandra Trętowicz- II miejsce oraz
Krystyna Styga- I miejsce. Kolbuszowska drużyna
wyjechała także z pucharem jako najliczniejszy
Klub biorący udział w zawodach. Na podium stanął
także Grzegorz Orzechowski jako najwytrwalszy
uczestnik zawodów.
Wspaniała pogoda, dobra organizacja zawodów,

zadowolenie zawodników składały się na wyśmienitą atmosferę i znakomite wrażenia wszystkich
uczestników. I każdy ze startujących żegnał się
ze słowami: „Do zobaczenia na następnych zawodach”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do

zorganizowania tak wspaniałej sportowej imprezy.
Zachęcamy także każdego do uprawiania sportu
i prowadzenia zdrowego stylu życia, a Nordic Walking jest nowym, ale bardzo popularnym sportem
niosącym wiele korzyści zdrowotnych.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking

fot. Jan Dypa

Otwarcie ofert dotyczących przebudowy
dworca w Kolbuszowej

W dniu 17 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie unijnym, dotyczącym
nadbudowy i przebudowy budynku dworca PKP w Kolbuszowej. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło siedem ofert przetargowych.
Obecnie trwa dokonywanie ich oceny pod względem formalno-prawnym. Po wyborze oferty, podpisanie umowy z wykonawcą
nastąpi we wrześniu br.
Budynek dworca w Kolbuszowej zostanie całkowicie przebudowany i zmodernizowany celem
utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego. W wyniku realizacji inwestycji zmieni się
układ i przeznaczenie pomieszczeń. Prace będą
obejmowały również wykonanie zadaszenia nad
placem manewrowym i przystankami autobusowymi, przebudowę przyłączy elektroenergetycznych,
wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
teletechnicznych, instalację oświetlenia ulicznego,
a także wyposażenie placu wokół dworca w elementy małej architektury i zieleni.
Planowo przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane
do końca listopada 2021 r.
Wizualizacja poglądowa budynku dworca
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31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Solidarności” i Olimpijczyków

W przyszłym miesiącu odbędzie się 31. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Zmagania podzielone będą na 4 etapy: Nisko- Sędziszów Małopolski, Krosno- Nowy Sącz, Skawina-Jaworzno oraz Kielce-Łódź, które
będą miały miejsce w okresie 9-12 września.
I etap wyścigu rozpocznie się 9 września (środa)
w Nisku. Planowo kolarze będą przejeżdżać
przez teren Gminy Kolbuszowa ok. godz. 15.00.
Trasa przejazdu obejmuje:
• Zarębki,
• Kolbuszowa Dolna,
• Kolbuszowa,
• Bukowiec,
• Domatków,
• Przedbórz.
Na czas przejazdu kolarzy przez poszczególne
miejscowości będą występować utrudnienia w ruchu drogowym.  

Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920- rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określanych mianem „Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej.
Z tej okazji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przygotowała ekspozycję
pn. „Udział Kolbuszowian w Bitwie Warszawskiej 1920 r.”, która przybliża postaci członków
i działania Powiatowego Komitetu Obrony Państwa w Kolbuszowej oraz Kolbuszowian biorących udział w walkach z bolszewikami w 1920
r. Wystawa jest połączona z ekspozycją: „Bitwa
Warszawska. W stulecie zwycięstwa” oraz wystawą militariów oraz przedmiotów związanych
z epoką pochodzących ze Zbiorów i archiwum
rodziny Wesołowskich z Kolbuszowej.
Ekspozycja dostępna jest w Oddziale Edukacji
Kulturalnej i Regionalnej MiPBP przy ul. Piekarskiej 17 w Kolbuszowej (wtorek- sobota, godz.
10.00-17.00)
Ponadto na stronie internetowej biblioteki- www.
biblioteka.kolbuszowa.pl możemy zapoznać się z:
• Listą Członków Powiatowego Komitetu Obrony
Państwa w Kolbuszowej,
• Listą Ochotników na wojnę 1920 r. z terenu
dawnego Powiatu Kolbuszowskiego,
• Listą żołnierzy biorących udział w zmaganiach
z bolszewikami w 1920 r.,
• Listą poległych i zmarłych w trakcie działań
wojennych 1920 r.

Dofinansowanie ze środków Wieloletniego Programu
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej"
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Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Kolbuszowa

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia-etap
I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”.
Zakres prac w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia-etap 1”
obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o łącznej długości ok. 6 km, sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości
ok. 1,4 km, pompowni ścieków z utwardzeniem
i ogrodzeniem terenu wokół pompowni, budowę
drogi dojazdowej oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego. Planowany termin zakończenia
inwestycji to koniec sierpnia 2022 r.
Drugie zdanie pn. „Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”
obejmuje budowę kontenerowej stacji uzdatniania

wody wraz z wyposażeniem, budowę studni rewizyjnej z przepływomierzem, studni rozsączającej
i studni bezodpływowej, przebudowę komory
rewizyjnej, budowę wewnętrznej instalacji dozowania podchlorynu sodu, budowę rurociągów
technologicznych, w tym instalację do ciągłego
poboru próbek czystej wody, a także budowę instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym instalację
monitoringu terenu. Ponadto wykonane zostanie
utwardzenie terenu z kostki brukowej i kruszywa
oraz ogrodzenie terenu wokół stacji. Koniec prac
zaplanowany jest na sierpień 2021 r.
Na powyższe zadania Gmina Kolbuszowa otrzy-

mała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 1 959 360 zł (tj. 63,63 % kosztów
kwalifikowanych operacji). Planowana całkowita
wartość  przedsięwzięcia to 4 185 533,48 zł.

W Widełce powstanie nowe miejsce rekreacji

Na działce ewidencyjnej w pobliżu kompleksu sportowego „Orlik” zlokalizowanego naprzeciwko szkoły podstawowej w miejscowości Widełka do końca października br. zbudowany zostanie nowy plac rekreacyjny.
Zadanie współfinansowane jest w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Działanie
4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii kierowanych
przez społeczność”, Priorytet 4. ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Zakres inwestycji obejmuje montaż obiektów
małej architektury (dwie ławki, kosz na śmieci,
stojak na rowery) oraz montaż trzech podwójnych
urządzeń siłowni plenerowej (ławeczka-prostownik, prasa nożna- wioślarz, drabinka-podciąg nóg)

wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej
z płyt SBR w ich obrębie. Jako dojście do urządzeń
siłowni plenerowej zaprojektowano utwardzenie
terenu z kostki betonowej.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego.

Plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych
Z inicjatywy Pani Dyrektor Marzeny
Mytych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej powstał nowy
plac zabaw dla dzieci. Jego budowa została dofinansowana ze środków przeznaczonych na tworzenie obiektów służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zestaw zabawowo-rehabilitacyjny składa się z:
sześciu wieży o różnej wielkości (w tym dwóch
z dachem dwuspadowym), dwóch zjeżdżalni,
dwóch przejść rurowych, pomostu, belki balansującej, zjazdu strażackiego oraz elementów sprawnościowych. Ponadto zestaw wyposażony jest w grę
„kółko i krzyżyk” oraz tablicę do rysowania.
Wartość wykonanego placu zabaw wyniosła 27
tys. zł. Montażem urządzeń zajęła się firma Happy
s.c. z Ciecierzyna.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny

Jeszcze do końca września potrwają roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie drogi gminnej publicznej Kolbuszowa
Górna-Wojków Dolny.
Prace wykonywane są na odcinku
drogi o długości 1,8 km. Zakres wykonywanych robót obejmuje:
• przebudowę sieci wodociągowej
i gazowej na odcinku 1,3 km,
• przebudowę skrzyżowania z drogą
powiatową,
• przebudowę istniejących przepustów pod drogą,
• przebudowę istniejących zjazdów,
• przebudowę systemów odwodnienia drogi,
• wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,

• wykonanie mijanek.
Generalnym wykonawcą inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Całkowita wartość
zadania wynosi ponad 1,5 mln zł,
z czego dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych to kwota ponad 861 tys. zł.
Przypominamy, że prace przy rozbudowie tej drogi wykonywane były już
w roku ubiegłym.  Roboty budowlane polegały na przebudowie sieci
wodociągowej i gazowej na odcinku
0,5 km. Wartość inwestycji wyniosła
181 tys. zł.

Budowa ulicy Brzozowej w Kolbuszowej

Na ukończeniu są prace przy budowie ulicy Brzozowej w Kolbuszowej, które rozpoczęły się w połowie stycznia br. Zakres robót
obejmuje budowę prawie półkilometrowego odcinka o nawierzchni asfaltowej, biegnącego od skrzyżowania z ul. Św. Brata Alberta
do skrzyżowania z ul. Błonie.
Na całej długości drogi została już
ułożona warstwa asfaltu. Ponadto
w ramach zadania zbudowana została
kanalizacja deszczowa i oświetlenie
uliczne oraz przebudowana sieć wodociągowa. Wzdłuż ulicy wykonany
został jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości

dwóch metrów oraz zjazdy do działek
przyległych o nawierzchni częściowo
z kostki brukowej betonowej oraz
o nawierzchni asfaltowej. Przebudowano również fragment ul. Błonie
(odcinek o dł. 72 m) w celu poprawy
geometrii skrzyżowania z ul. Brzozową.

Tereny w obrębie nowo powstającej
drogi przeznaczone są pod rozwój
przedsiębiorczości jako tereny inwestycyjne.
Całkowita wartość zadania: 1 073
000 zł
Kwota wkładu własnego: 375
484 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 697
516 zł
Planowany termin zakończenia
prac: wrzesień br.
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Postępy prac przy ul. Narcyzowej
i ul. Konwaliowej w Kolbuszowej

Na początku lipca br. zakończyły się prace dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej
i ul. Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Przedmiotowe sieci zostały wykonane w pasach drogowych. Wartość inwestycji wyniosła 59 529, 16 zł.
Obecnie trwają roboty budowlane polegające na
tymczasowym utwardzeniu ul. Narcyzowej o dł.
317,4 m i szer. 5 m oraz ul. Konwaliowej o dł.

62,6 m i szer. 4 m. Zakres prac obejmuje roboty
przygotowawcze, wykonanie podbudowy drogi

oraz roboty wykończeniowe. Koszt zadania to
kwota 129 tys. zł.

Budowa i modernizacja
OGŁOSZENIA
drogi dojazdowej do gruntów
UMIG
rolnych w Widełce
W dniu 10 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisana została umowa
na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widełka.

Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej
wewnętrznej Widełka-Styków. Prace będą polegały
na remoncie nawierzchni asfaltowej na odcinku
drogi o dł. 1020 m i szer. 5 m. oraz naprawie poboczy gruntowych.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze

postępowania przetargowego, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasza
Wojtasa z Piaseczna. Całkowita wartość zadania
wynosi 240 817,91 zł. Inwestycja dofinansowana
została z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 72 tys. zł.

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

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ 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.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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Licealiści zdali na 100 procent!

Wszyscy tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej zdali egzamin dojrzałości w stu procentach.
Do matury w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej, w tym roku,
przystąpiło 64 uczniów. Cała grupa już może wybierać wymarzone
kierunki studiów, bowiem egzamin
dojrzałości ma już za sobą. – Tegoroczny wynik matur cieszy nas
niezmiernie – mówi Dariusz Fus,
dyrektor Liceum. – W naszej szkole mamy różnych uczniów, bardziej
i mniej zdolnych, jednak każdemu
z nich udało się zdać maturę. Jest
to zasługa przede wszystkim nich
samych, ale również nauczycieli –

dodaje Małgorzata Gołębiowska,
wicedyrektor.

JEDNI Z NAJLEPSZYCH
Kolbuszowskie Liceum ma się czym
chwalić, bowiem spośród liceów z regionu, wynik jaki osiągnęli jest imponujący. Spośród rzeszowskich szkół
tego typu, tylko dwa miały podobny
rezultat. Reszta ma wynik wynoszący
poniżej 100 procent. Z kolei w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni do
matury, w tym roku, przystąpiło 59

NAZWA SZKOŁY
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

uczniów, z czego zdały 34 osoby, 25
się nie udało. Natomiast w Zespole
Szkół Technicznych im. Bohaterów
Września w Kolbuszowej do egza-

minu maturalnego przystąpiło 97
uczniów,  z czego 48 osób zdało, a 49
czeka poprawka.
Barbara Żarkowska

ZDAWALNOŚĆ
100,0%

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Rzeszowie 100,0%
Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ

100,0%

II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

99,70%

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie 99,40%
I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

98,14%

IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

97,79%

IX Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

96,77%

III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

95,65%

VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

90,43%

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

92,00%

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

88,24%

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu 88,98%
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp. 83,33%

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony  

został  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej   ul. 11 Listopada
10  na okres 21 dni: wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Werynia gm. Kolbuszowa, oznaczonych jako działki nr 106/14,
106/15 i 106/16 przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym.
Ww.   wykaz  został   również   zamieszczony  na   
stronie internetowej:

Strona  BIP -  Powiat  Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu  nieruchomości  można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Kolbuszowej ul.11 Listopada 10,
pok. 214,  tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 23.07.2020 r.
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Uczczono pamięć o uczestnikach
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia obchodzona była 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, w którym zginęło prawie 200 tysięcy
osób. Pamięć o nich uczcili kolbuszowscy samorządowcy.
Na kolbuszowskim rynku przed Pomnikiem poświęconym Żołnierzom
i Bohaterom walczącym o wolność,
suwerenność i niepodległość Ojczyzny zapalono symbolicznie biało-czerwone znicze i złożono wiązanki
kwiatów. W imieniu Posła na Sejm

RP Zbigniewa Chmielowca kwiaty
złożył Członek Zarządu Powiatu Marek Kuna; w imieniu mieszkańców
powiatu i Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Wicestarosta
Wojciech Cebula. Kwiaty składali

przedstawiciele Samorządu Miasta
i Gminy Kolbuszowa Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wraz ze swoim
zastępcą Markiem Gilem. Modlitwę
w intencji Powstańców Warszawskich odmówił ks. dziekan Lucjan
Szumierz.

O godz. 17.00 natomiast, zabrzmiały
syreny alarmowe. Sygnał alarmowy
emitowany był przez jedną minutę.
Podjęte działania miały na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego.
A. Stec

Złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
w powiecie kolbuszowskim

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, rozegranej na przedpolach polskiej stolicy walk, określanej mianem „Cudu nad Wisłą”. Wydarzenia te miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej.
Z tej okazji w całym kraju organizowanych jest wiele inicjatyw, upamiętniających wydarzenia sprzed lat.
W Kolbuszowej obchody rozpoczęła
Msza Św. odprawiona w sobotę (15

sierpnia), w kolbuszowskiej kolegiacie o godz. 10.30 w intencji poległych w Bitwie Warszawskiej oraz
Ojczyzny.
Po nabożeństwie na kolbuszowskim

rynku przed pomnikiem poświęconym Żołnierzom i Bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny złożone zostały
symboliczne wiązanki kwiatów. Modlitwę w intencji bohaterskich żoł-

Uroczysta Msza Św. w intencji poległych w Bitwie Warszawskiej oraz Ojczyzny. Fot. A. Stec Złożenie kwiatów

nierzy odmówił ks. dziekan Lucjan
Szumierz.
100. rocznica Cudu nad Wisłą, to
święto polskiej dumy, naszych wartości i oręża.
Anna Stec
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Spotkanie w sprawie obwodnicy Kolbuszowej

W środę (19 sierpnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, z inicjatywy Posła RP Zbigniewa Chmielowca, odbył się
Konwent Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego. Tematem głównym spotkania była planowana budowa
obwodnicy Kolbuszowej.
W konwencie uczestniczyli, oprócz
Posła Zbigniewa Chmielowca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Zastępca dyrektora
Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Marta Jakowska, Dyrektor
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad Bogdan Tarnowski, Starosta Kolbuszowski Jozef Kardyś wraz
ze swoim zastępcą Wojciechem Cebulą, członkowie Zarządu Powiatu
Kolbuszowskiego, Przewodniczący
Rady Powiatu, Burmistrz gminy
Kolbuszowa, wójtowie z powiatu
kolbuszowskiego, przedsiębiorca
Stanisław Nowak oraz media.

OBWODNICE NA
PODKARPACIU
Na samym początku spotkania głos
zabrał Poseł Chmielowiec. - Obiecane przez Pana Premiera Mateusza
Morawieckiego 100 obwodnic w Polsce, które zapowiedział znalazło swoje odzwierciedlenie na Podkarpaciu –
zaczął Poseł Zbigniew Chmielowiec.
- Wśród ośmiu obwodnic, dwie z nich
będą realizowane w ciągu drogi krajowej nr 9, tj. w Kolbuszowej oraz
Nowej Dębie – dodał parlamentarzysta. Co więcej, spośród ośmiu obwodnic planowanych do wykonania na
terenie Podkarpacia, pierwsza będzie
realizowana w Kolbuszowej.

SPOTKANIE W MAJU
Poseł Chmielowiec przypomniał,
że 11 maja tego roku, w Starostwie
Powiatowym, gościł Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz
Wiceminister Rafał Weber. Podczas
tej wizyty Minister Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla

budowy trzech nowych obwodnic
w województwie podkarpackim.
Jedna z nich miała powstać w Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr
9, druga w Nowej Dębie, zaś trzecia
w Przemyślu w ciągu dróg krajowych
nr 28 i 77. Inwestycje te miały być
realizowane w ramach Programu
budowy 100 obwodnic na lata 20202030. I tak się dzieje.

KOLEJNY KROK
Dzisiaj wykonany został kolejny
krok ku budowie obwodnicy Kolbuszowej. – Po wielu rozmowach
i zabiegach, czynionych przez wiele
osób, m.in. pana Stanisława Nowaka, przedsiębiorcę z Kolbuszowej,
który stał na czele Komitetu Budowy
Obwodnicy Kolbuszowej i zabiegał
o jej powstanie, umowa z 11 maja
nabiera innych kształtów – mówił
Poseł. – Dzisiaj bowiem wiemy, że
inwestycja ta wcześniej czy później
powstanie – dodał.

PONAD 250 MILIONÓW
Dyrektor Bogdan Tarnawski oznajmił podczas spotkania, że ogłoszony
został przetarg na wykonanie I etapu
dokumentacji obwodnicy Kolbuszowej. - GDDKiA ogłosiła przetarg na
"Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
(STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla
inwestycji pn. "Budowa obwodnicy
Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej
DK9". Jest to pierwszy etap rozpoczęcia realizacji tego zadania, który

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska
powinien zakończyć się w 2023 r.
uzyskaniem decyzji środowiskowej
– wyjaśniał. – Wykonanie tej dokumentacji trwa około 4 lat - tłumaczył.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie wykonana koncepcja
obwodnicy, która będzie podstawą
do ogłoszenia przetargu i realizacji
zadania. Planowo prace mają się rozpocząć w 2026 r., ich zakończenie
planowane jest na rok 2028. Obwodnica ma kosztować 255 mln zł, jej
długość ma wynosić ok. 8,5 km. Na
tę inwestycję, od momentu jej zaprojektowania aż do wybudowania,
są zabezpieczone środki finansowe.

W SUMIE OSIEM
WARIANTÓW
Planowo mają powstać cztery koncepcje obwodnicy po stronie wschodniej oraz cztery po stronie zachodniej.
Spośród nich mają zostać wybrane
cztery warianty, a następnie spośród
nich, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wybrany ma zostać

jeden i ten wariant ma być postawą
do ogłoszenia przetargu.

POTRZEBNA INWESTYCJA
Uczestnicy obecni podczas spotkania jednoznacznie wypowiadali się,
że tego typu inwestycja jest bardzo
potrzebna dla mieszkańców powiatu. - Czuję ogromną satysfakcję, że
inwestycję tę udaje się finalizować
– powiedział Starosta Kolbuszowski.
Jednocześnie podziękował wszystkim, którzy od początku zabiegali
o jej realizację. - Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili,
szczególnie Panu Posłowi, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Wiceministrowi Rafałowi
Weberowi oraz Pani Dyrektor Beacie
Leszczyńskiej, którzy są przyjaciółmi
naszego powiatu. Musimy iść razem
w jednym kierunku, żeby zadanie to
doprowadzić do końca, bez jak najmniejszej liczby konfliktów – dodał.
Barbara Żarkowska
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DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej K.p.a.

ORZEKAM
o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 994 o powierzchni 1,49 ha i 1411/1 o powierzchni 68,71 ha, położonych w Staniszewskim, gm. Raniżów.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 31.07.2019 r., znak: GK.6821.10.1.2019 Starosta Kolbuszowski orzekł o odmowie ustalenia, iż nieruchomości oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 994 o powierzchni 1,49 ha i 1411/1 o powierzchni 68,71 ha, położone w Staniszewskim stanowią wspólnotę gruntową.
Postępowanie w tej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Kazimierza Mikołajczyka z dnia 04.11.2016 r. Powyższa decyzja stała się ostateczna w dniu
21.09.2019 r.
W związku z powyższym, Starosta Kolbuszowski w piśmie z dnia z dnia
05.12.2019 r. zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
o stwierdzenie, że działki nr 994 i 1411/1, położone w Staniszewskim stanowią
mienie gromadzkie. Zawiadomienie to zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Urzędu Gminy w Raniżowie, sołectwa
Staniszewskie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej.
Wskazać należy, iż działka nr 1411/1 powstała z parceli gruntowej nr 3154/2.
Stanowi ona las (68,02 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (0,69 ha).
Obecnym właścicielem działki jest Gmina Raniżów na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.11.1991 r., znak P.VI-701960/243/A/91. Dla
działki prowadzona jest księga wieczysta TB1K/00023595/7.
Wypis z rejestru gruntów za lata 1968-1978 wskazuje, iż właścicielem przedmiotowej działki był Urząd Gminy w Raniżowie (grunty gromadzkie), zaś władającym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Raniżów. Rejestry mienia
gminnego wskazują, iż działka nr 1411/1 stanowi grunty gromadzkie wsi Staniszewskie. Również wypisy hipoteczne wsi Staniszewskie stanowią, iż parcela
gruntowa nr 3154/2 (z której powstała późniejsza działka ewidencyjna nr 1411/1)
była własnością Gminy Staniszewskie.
Z materiałów pozyskanych z Archiwum Państwowego w Rzeszowie do
sprawy GK.6821.10.1.2019 wynika, że wieś Staniszewskie posiadała mienie
gromadzkie w postaci lasu (protokół nr 2/1/64). W wykazie lasów gromadzkich
Zarządu Gminnego w Raniżowie nr 5/5/47 z dnia 02.01.1947 r. wykazano las
w Staniszewskim o powierzchni 69 ha. W aktach sprawy GK.6821.10.1.2019 zalega również uchwała z dnia 07.12.1958 r. w sprawie dysponowania majątkiem
wiejskim wsi Staniszewskie oraz sprawozdanie z działalności Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raniżowie za rok 1962 i 1-szy kwartał 1963 r., na
podstawie którego Gromadzka Rada Narodowa zlecała opracowywanie planów
urządzania lasów gromadzkich dla każdej wsi. Ponadto uchwała nr 1/2/62 stanowi, iż sołtysi wsi Staniszewskie, Zielonka i Mazury są uprawnieni do pobierania
wynagrodzenia za administrowanie mieniem od Gromadzkiej Rady Narodowej
w Raniżowie.
Odnosząc się do kwestii działki nr 994 należy wskazać, że powstała ona
z części pgr 1852 objętej lwh 76 – arkusz posiadłości gruntowej nr 145 zaginionej
księgi gruntowej gminy katastralnej Staniszewskie, gdzie jako właściciel wykazana była Gmina Staniszewskie oraz pb 122, pgr 2599/2, 2600/1, 2601/2, 2602/1,
2603, 2605/3, 2605/4, 2606/1, 2607, 3195 objętych lwh 225 – arkusz posiadłości
nr 56 zaginionej księgi gruntowej gminy katastralnej Staniszewskie, gdzie jako
właściciel wykazany był Fundusz szkolny miejscowy w Staniszewskim.
Z rejestru gruntów za lata 1968-1978 wynika, iż działka nr 944 stanowiła własność Zbiorczej Szkoły Gminnej w Raniżowie, Szkoły Podstawowej
w Staniszewskim. Również w rejestrze za lata 1989-1991 jako władającego
działką wpisano Zbiorczą Szkołę Gminną w Raniżowie, Szkołę Podstawową
w Staniszewskim. Działkę nr 944 położoną w Staniszewskim stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe oraz grunty orne. Na działce znajduje
się również Szkoła Podstawowa w Staniszewskim.
Jednocześnie z materiałów uzyskanych z Archiwum Państwowego w Rzeszowie wynika, iż działka nr 944 została przekazana pod budowę Szkoły Podstawowej w Staniszewskim (protokół nr 3/59, protokół nr 11/59, uchwała nr 5/11/59,
protokół nr 11/58, uchwała nr  18/11/58).
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W opinii Starosty Kolbuszowskiego, działki nr 994 i 1411/1 położone
w Staniszewskim stanowią mienie gromadzkie. Przytoczyć w tym miejscu należy
art. 1 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, zgodnie z którym zagospodarowaniu według reguł powołanej ustawy podlegają nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu
przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej
ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Określone
w powyższym przepisie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.
Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa, należy szukać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.11.1962 r. w sprawie zarządu
mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 ze
zm.). W § 1 tego rozporządzenia znajduje się definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z definicją przez użyte w rozporządzeniu
określenie „mienie gromadzkie” rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia
w życie ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady należy rozumieć gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy
z dnia 25.09.1954 r. Tym samym dla ustalenia czy dana nieruchomość była
w dniu 05.07.1963 r. mieniem gromadzkim, istotny jest stan prawny w okresie
poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami
praw i obowiązków. Charakter prawny byłych gromad zmieniony został wymienioną wcześniej ustawą z 25.09.1954 r., która zniosła dotychczasowe gromady,
w związku z czym przestały one być podmiotem praw majątkowych. Majątek,
stanowiący do czasu wejścia w życie w/w ustawy własność gromad, stał się
mieniem gromadzkim na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego
zbywania. W przypadku działki nr 1411/1, na podstawie wskazanych przepisów
należy stwierdzić, iż stanowiła ona mienie gromadzkie. Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż wieś Staniszewskie, przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych była gromadą i posiadała
osobowość prawną. Z wypisów hipotecznych wynika, iż gmina Staniszewskie
posiadała przed 1954 r. parcelę gruntową nr 3154/2 (która została przekształcona
w działkę ewidencyjną nr 1411/1).
Podkreślić należy, iż mienie gromadzkie służyło (i często nadal służy) zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny. Mienie takie stanowią m. in. sołtysówki, działki szkolne, place
publiczne, remizy strażackie, domy ludowe itp. Z zaświadczenia Urzędu Gminy
w Raniżowie z dnia 17.05.2017 r., znak: UG.6873.4.2017 wynika, iż budynek
istniejącej Szkoły Podstawowej w Staniszewskim położony na działce nr 994
powstał w 1912 r. W związku z powyższym należy uznać, iż na dzień wejścia
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działka nr 994 służyła
zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców, można więc stwierdzić, iż stanowi ona
mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu
05.07.1963 r., dlatego też ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu
wejścia w życie ustawy.
Podsumowując wskazać należy, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie daje organowi podstawę do stwierdzenia, że przed dniem wejścia w życie
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych przedmiotowe grunty były
faktycznie użytkowane przez mieszkańców wsi Staniszewskie jako mienie wiejskie, ogólnodostępne, tzw. mienie gromadzkie.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.
Pouczenia
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Oznacza to, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania i nie można zaskarżyć jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania.
Z upoważnienia Starosty Kolbuszowskiego - Ewa Kornak
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Prace w szkołach trwają

Wakacje w pełni, uczniowie wypoczywają, a tymczasem w szkołach trwają intensywne prace remontowe.
Malowanie, rozbudowa, wymiana
starych płytek na nowe – między innymi takie zadania zaplanowała na
tegoroczne wakacje dyrekcja kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Jak wyjaśnia Dariusz Fus rozbudowa dotyczy szkolnej składnicy
akt, ściany odmalowane zostaną zaś
w sali lekcyjnej języka angielskiego, natomiast nowe płytki pojawią
się na schodach wejściowych do
szkoły. Oprócz tego prowadzone są
prace polegające na zaadaptowaniu
pomieszczenia dolnej kondygnacji
budynku dydaktycznego na salę terapii surdopedagogicznej oraz jednego
z pomieszczeń na magazyn Hufca
ZHP im. Janka Bytnara „Rudego”
Kolbuszowa. Wokół szkoły
natomiast odbywają się prace porządkowe na terenach zielonych.

w kwocie wynoszącej 554 302 zł.
Ponadto planowany jest:
− częściowy remont zaplecza, które
ma być zaadaptowane na „Pokój Wyciszeń” dla uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz jednostki mieszkalnej dla zawodu technik hotelarstwa
− generalny remont klatki schodowej
prowadzącej do pracowni fryzjerskiej
i jednostki mieszkalnej dla zawodu
technik hotelarstwa,
− naprawa i poprawa ułożonych płytek odbojowych przy szkole,
− remont sali nr 19.

W ZSA-E
W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni natomiast
wymieniona została już nawierzchnia
chodnika, prowadzącego do pomocniczego budynku dydaktycznego
ZSA-E. Wymiana ta polegała na usunięciu płyty chodnikowej, w miejscu
której pojawiła się kostka brukowa.
Zadanie to realizowane było przy
udziale funduszy Samorządu Powiatu
Kolbuszowskiego i kosztowało 10
tys. zł. Ponadto planowane są:
- naprawy i remonty bieżące sal lek-

cyjnych oraz pracowni (malowanie,
odświeżanie)
- przygotowanie nowej sali dla
uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- prace porządkowe   związane
z utrzymaniem zieleni oraz prace
konserwatorskie na boisku sportowym oraz terenach przyległych.
Barbara Żarkowska

W ZST
Z kolei w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej prowadzone
są prace polegające na przebudowie
i rozbudowie parkingu szkolnego, którego koszt ma zamknąć się
Wymiana nawierzchni polegała na zerwaniu starych płyt chodnikowych i położeniu nowej kostki brukowej

Dotacje z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

Inicjatorem utworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest Prezydent RP Andrzej Duda. Z kolei podstawę prawną
dla tego Funduszu stanowi Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 lipca w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie z tego źródła do Powiatu Kolbuszowskiego już wkrótce trafi ponad 8 milionów złotych.
W ostatnim wydaniu „Przeglądu Kolbuszowskiego” pojawił się materiał
(nie naszego autorstwa), w którym
zawarte były błędne informacje dotyczące przyznawania dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nadmieniamy, iż inicjatorem utworzenia tego Funduszu jest Prezydent
RP Andrzej Duda. Z kolei w dniu 24
lipca 2020 r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 lipca,
która szczegółowo uregulowała jak
wsparcie dla jednostek samorządu
terytorialnego ma wyglądać, na jakie
cele mogą zostać przeznaczone przyznane środki i jak się o nie starać. Co
więcej, w dokumencie tym określone
zostały maksymalne kwoty, jakie po-

szczególne samorządy mogą otrzymać. W sumie w skali całego kraju
dla gmin, miast na prawach powiatu
oraz powiatów ziemskich przeznaczono aż 6 miliardów złotych.
Kwoty dotacji dla poszczególnych
samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności poszczególnych gmin i powiatów.
To właśnie na tej podstawie wyliczana była maksymalna kwota, jaka trafi
do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Zadaniem gmin czy powiatów było
złożenie wniosku o przyznanie, zagwarantowanej z góry tak de facto
dotacji, do Wojewody Podkarpackiego.  
Fundusze, udzielane samorządom

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to pomoc finansowa pozwalająca na zniwelowanie
strat, powstałych w wyniku wprowadzenia w naszym kraju stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Maksymalne wsparcie, na jakie
mogą liczyć samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego wynoszą:

q

P O W I AT

q

- Powiat Kolbuszowski – 1 166 741 zł
- Gmina Kolbuszowa – 3 360 004 zł
- Gmina Raniżów – 1 161 276 zł
- Gmina Majdan Królewski –
990 649 zł
- Gmina Cmolas – 638 379 zł
- Gmina Dzikowiec – 565 328 zł
- Gmina Niwiska – 500 000 zł

R A D A

q

S TA R O S T W O

PROMOCJA I KULTURA POWIATU
Z 17 7445 730 E b.zarkowska@kolbuszowski.pl
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OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ
PODAJE DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI, ŻE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
65 ze zm.) wywieszony   został   na tablicy
ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powiatowego

w Kolbuszowej    ul. 11 Listopada 10   na
okres 21 dni: wykaz
nieruchomości
(pomieszczeń)
przeznaczonych
do
oddania w najem w trybie przetargowym
położonych w lokalu   niemieszkalnym   nr 2  
w   budynku   wielofunkcyjnym   po   dawnych  
warsztatach   szkolnych,   na    nieruchomości   
oznaczonej  jako  działka  nr  824/6  położonej  
przy   ul. Jana   Pawła   II 8 w   Kolbuszowej,  
Pomieszczenia przeznaczone  są  do  oddania  
w   najem w   trybie przetargowym celem  
prowadzenia    działań m.in. z   zakresu  
reintegracji  społeczno - zawodowej,  poprawy
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zdolności do    zatrudnienia   i   aktywności   
zawodowej   osób    zagrożonych   ubóstwem
lub   wykluczeniem    społecznym -   z   terenu  
Powiatu  Kolbuszowskiego.
Ww.   wykaz  został   również   zamieszczony  
na   stronie internetowej:
Strona  BIP -  Powiat  Kolbuszowski http://bip.
powiat.kolbuszowa.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ww.
wykazu   nieruchomości   można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul.11
Listopada 10, pok. 214,  tel. 17 7445 732.
Kolbuszowa, dnia 20.08.2020 r.

Kontrowersyjny patron ulicy

Czy w Kolbuszowej już definitywnie zamknięto dekomunizację, bo zachowało się jeszcze kilka ulic, nad którymi należałoby
się jeszcze pochylić?
Jedna z nich jest drogą graniczną, oddzielającą
Kolbuszową od Kolbuszowej Górnej i jak jej patron do połowy jest podobna do współczesnych
ulic, a dalej jest betonowo - PEBEROLowska
i mocno wyboista, adekwatna do życiorysu jej
patrona. Mowa o ulicy Jana Wiktora. Patron tej
ulicy przyszedł na świat w Radomyślu nad Sanem
1 listopada 1890r.,a żywota dokonał w Krakowie
17 lutego 1967r.  Pierwsza połowa jego życia była
patriotyczna i był zawsze tam, gdzie potrzebowała
go II Rzeczypospolita. Jan Wiktor był wówczas
polskim pisarzem, publicystą i dziennikarzem.
Zadebiutował w 1912r. w radykalnej galicyjskiej
prasie, publikując artykuły o treści społecznej
i patriotycznej. W chwili odzyskiwania przez
Polskę niepodległości i plebiscytów na Spiszu
i Orawie pisał w „Gazecie Podhalańskiej” artykuły
opowiadające się za przyłączeniem tych ziem do
Polski. Później na zaproszenie Związku Polaków
w Niemczech pisał patriotyczne artykuły o Polakach zamieszkujących Śląsk Opolski. Od 1945r.

członek Krajowej Rady Narodowej. Od tej chwili
jest już na usługach PRL-u. W 1953r. podpisał się
pod tzw. Apelem krakowskim, rezolucją Związku
Literatów Polskich w Krakowie z 8 lutego 1953r.  
podpisaną przez 53 sygnatariuszy-członków krakowskiego oddziału ZLP wyrażającą potępienie
wobec ks. Józefa Lelito i innych duchownych
związanych z krakowską kurią metropolitalną,
bezpodstawnie oskarżonych o działalność szpiegowską. Rezolucja ta  była propagandową nagonką na Kościół katolicki, która dała stalinowskim
władzom PRL pretekst do represji wobec ludzi
wierzących i księży. Rezolucję podpisały 53 osoby
m.in.: Jan Wiktor. Leszek Herdegen, Jalu Kurek,
Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Sławomir Mrożek, Julian Przyboś,  Wisława
Szymborska, Olgierd Terlecki. Nasuwa się pytanie,
jak to się dzieje, że bądź co bądź elita literacka
i kulturalna kraju daje się wciągnąć w rozgrywki
komuny z Kościołem? Czy ci ludzie literatury byli
zaślepieni, a na ile zrobili to z wyrachowania?  Na

ile byli zastraszeni? Te pytania należy zadać jeszcze żyjącym sygnatariuszom krakowskiego apelu
z 1953r. Ks. Józef Lelito – „Starowolski”, kapelan
Narodowej Organizacji Wojskowej, komendant
powiatowy NOW w Skawinie 27 stycznia 1953r.
fałszywie oskarżony i niesłusznie skazany na karę
śmierci. Rada Państwa zamieniła wyrok na dożywocie. W 1959r. uchylono wyrok z 1953r.  10 lutego 1992r. warszawski sąd wojskowy uznał  wyrok
z 27 stycznia 1953r za nieważny. 7 listopada 2019r.
prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie ks.
Józefa Lelito Krzyżem Komandorskim Odrodzenia
Polski. Stanisław Kobiela, prezes Stowarzyszenia
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,
uważa, że Jan Wiktor nie jest dobrym patronem
biblioteki w Bochni. Temat ten znalazł finał na
sesji Rady Powiatu w Bochni. Szkoła w Jodłówce
zmieniła patrona z Jana Wiktora na Rotmistrza
Pileckiego.
Stanisław Gorzelany

Rozśpiewana Werynia

Trudno uwierzyć, że szkolny muzyczny zespół Concordia ma już 10 lat!!! Ile to razy stawali oni na podium w różnych konkursach? Ile razy uświetniali szkolne i powiatowe uroczystości? Ile miejsc i wyróżnień mają na swoim koncie? Ile artykułów o nich
napisano?... Zliczyć trudno, bo tyle tego było.
Samo założenie zespołu nie było
żadną filozofią, bo przecież była
potrzebna utalentowana muzycznie
młodzież do uświetniania szkolnych
akademii. I w zasadzie od tego się
zaczęło. Sama nazwa wzięła się od
napisu widniejącego na jednej kolumnie głośnikowej, którą wszyscy
zgodnie zaakceptowali. Później każdego już roku zgłaszali się kolejno
ci najbardziej uzdolnieni wokalnie
i muzycznie i… zaczęły się pochwały, sukcesy, wyjazdy, udziały w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a  nawet ogólnopolskich.
Teraz już to chyba trudno nie skojarzyć Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni
właśnie z zespołem muzycznym
Concordia. Zresztą wszyscy ci dawni muzycy bardzo miło wspominają
tamten czas muzycznych przygód,

a nawet dalej działają w tym temacie,
bo bez kapeli braci Pytlaków trudno
wyobrazić sobie kolbuszowskie wesele, a do szkoły Magdy Jerzuchowskiej uczęszczają młode talenty.
Nasi niezawodni muzycy gdzie tylko
się nie pokazali i nie pokażą, to zawsze prezentują wysoki poziom artystyczny, zawsze godnie reprezentują
szkołę. Cieszymy się, że posiadamy
tak uzdolnioną muzycznie młodzież.    
Przypomnijmy skład zespołu: Magda
Jerzuchowska, Karolina Guzior, Angelika Paluszek, Karolina Babiarz,
Elżbieta Ślęzak, Justyna Witas,
Gabriela Ziętek, Gabriela Kozińska, Mariola Chrząstek, Magdalena
Wiącek, Krzysztof Białek, Mateusz
Chmielowiec, Marcin Kłosiński,
Adrian Pawłowski, Marcin Urban,
Piotr Pytlak, Dariusz Pytlak, Marcin
Pytlak,  Piotr Serafin, Albert Tęcza,

Krzysztof Kopeć, Mateusz Borawiak,
Mateusz Kołodziej.
Sami widzicie, że nawet zliczyć
wszystkich ciężko.

Zapraszamy uzdolnioną muzycznie
młodzież do ZSA-E w Weryni!
Katarzyna Wachowska
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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

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 323

23

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 323

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
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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

Nr 323
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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

