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Koncert Rubika w Kolbuszowej 
Tysiące mieszkańców Kolbuswwej 

i okolic przybyli 3 września posłuchać 
koncertu Piotra Rubika. Wszyscy, Ci 
którzy zdecydowali się spędzić niedziel
ny wieczór na kolbuswwskim stadionie 
na pewno nie żałowali. Wraz z Piotrem 
Rubikiem na scenie wystąpiło blisko 120 
muzyków. W tym dniu muzyk świętował 
swoje 49 urodziny. 

Festiwal Psalmów Dawidowych ma uhono
rować Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II 

W imieniu mieszkańców Kolbuszowej skła
dam serdeczne podziękowania za zorganizowanie 
w naszym mieście koncertu Piotra Rubika w ra
mach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Hono
rując Sprawiedliwych". 

Festiwal nie mógłby zaistnieć bez osób, któ
re znając wartość dobrej muzyki z entu;jazmem 
i poświęceniem zaangażowały się w stworzenie 
tego wydarzenia. Pragnę w sposób szczególny 
podziękować organizatorom za to, że zechcieli 
wprowadzić nas w czarujący świat muzyki. 

Dziękuję za te niezwykle doświadczenia 
artystyczne stanowiące również lekcię historii i 
zrozumienia. 

Wojny Światowej. Piotr Rubik z solistami, chórem i 
orkiestrą symfoniczną wykonali jego największe prze
boje. Koncert „The best of' poprżedziłwystęp zespołu 
Soul z Sanoka oraz Magdaleny Kołcz i Anety Czach. 

Życzenia urodzinowe artyście złożyli m.in. 
Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkar
packiego, Bogdan Romaniuk Wicemarszałek, Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz bp Stanisław 
Jamrozek. Nie zabrakło tradycyjnego „sto lat" oraz 
tortu. 

J. Mazur 

Szczególne podziękowania kieruję do: 
Władysława Ortyla Marszałka Wojewódz

twa Podkarpackiego 
Bogdana Romaniuka Wicemarszałka Wo

jewództwa Podkarpackiego 
Fundacji Rodziny U/mów SOAR 
Grzegorza Romaniuka Prezesa Fundacji na 

Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 

Katarzyny Liszcz-Starzec dyrektor artystycz
nej wydarzenia 

Wiesława Sitko dyrektora MDK w Kolbu
szowej i pracowników 

Pracowników UM w Kolbuszowej 
Stanisława Babuli Komendanta Powiatowe

go Policji w Kolbuszowej i pracowników 
Floriana Pelczara Komendanta Powiatowe

go Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej i 
pracowników 

OSP w Kolbuszowej Górnej, OSP w Nowej 
Wsi, OSP w Kolbuszowej Dolnej 

Grzegorza Dzimiery Komendanta Straży 
Miejskiej w Kolbuszowej i pracowników 

Piotra Panka Dowódcy Plutonu VI „Strzel
ców" 

KSM w Kolbuszowej 

Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej 
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Weekend seniora z kulturą 
Skansen w Kolbuswwej zaprasza 

23 i 24 września na spotkania w ramach 
kampanii „60+Kultura", której patronu
je Minister Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego. 

W sobotę (23.09) o godz. 11.00 i 15.00 od
będzie się zwiedzanie skansenu z przewodnikiem. 

To wyjątkowa okazja, by powspominać daw
ne czasy. Natomiast w niedzielę (24.09) w godz. 
10.00-17.00 odbędą się spotkania międzypokole
niowe w zagrodzie, przy kuchni oraz w kościele. 
Przewodnicy muzealni staną się uważnymi słu
chaczami, a seniorzy- przewodnikami po swoich 
opowieściach z dzieciństwa. Kanwą tych historii 
będą spotkania z plecionkarzem Wiktorem Szwa
nenfeldem w zagrodzie z Żołyni, z gospodyniami 
z Przecławia i Rzemienia w kuchni w szkole z 
Trzebosi oraz z etnografami w kościele pw. św. 
Marka Ewangelisty. 

Kampania jest skierowana głównie do osób 
powyżej sześćdziesiątego roku życia i ich rodzin. 
Ma ona zachęcić seniorów do aktywnego uczest
nictwa w życiu kulturalnym i korzystania z oferty 
instytucji kultury w ich miejscu zamieszkania. 

W te dni wstęp dla osób, które ukończyły 
sześćdziesiąty rok życia, wynosi 1 zł. 

Dla pozostałych: 10 zł - bilet normalny, 7 
zł - bilet ulgowy, 28 zł - bilet rodzinny, dzieci do 
lat 7 - wstęp wolny. 

szczegóły na: www.muzeumkolbuszowa.pl 
kontakt: Justyna Niepokój 
tel. 17 227 12 96 w. 35 
e-maił: promocja@muzeumkolbuszowa.pl 

EDD 2017 - relacja 
Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

W Europejskie Dni Dziedzictwa w skansenie pada
ło tylko trochę. Niewystarczająco, by odstraszyć turystów. 
Mgliście-zielony krajobraz ożywiony wstał przy spichle
rzu, kościele i szkole z Trzebosi kolorowymi punkcikami 
okryć przeciwdeszczowych. 

Odziani w nieprzemakalne tkaniny chętni w 
kilku grupach wyplatali płot z chrustu, przywracając 
w ten sposób jeden z elementów pejzażu dawnej 
wsi. W sali warsztatowej szkoły z Trzebosi Janusz 
Radwański prowadził wykład o tym, jak przez 
ostatnie dziesięciolecia zmieniały się wiejskie po
dwórka. O 16.00 w kościele św. Marka Ewange
listy rozpoczęła się msza św. trydencka, po której 
odbył się koncert pieśni dziadowskich w wykona
niu znawcy tego tematu - Jacka Hałasa. Później 
zwiedzający byli świadkami ogłoszenia wyników 
konkursu fotograficznego „Fotoszopa. Krajobraz 
w spadku", mieli też okazję obejrzeć nagrodzone i 
wyróżnione prace zaprezentowane w wyjątkowym 
wnętrzu spichlerza z Bidzin. Wernisaż wystawy 
zakończył się szaloną potańcówką poprowadzo
ną przez Jacka Halasa, który grą na akordeonie i 
piszczałce oraz własnej niespożytej pozytywnej 
energii porwał lekko zmarzniętych zwiedzających 
do rozgrzewającego tańca. Po imprezie już nikt nie 
pamiętał, że dzień był chłodny. 

kontakt: Katarzyna Dypa 
tel. 17 22712 96 w. 35 
e-mail: promocja@muzeumkolbuszowa.pl 
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,,Trza być w butach na we:selu!" 
.Sobotni wieczór w skansenie (2 września) był niezwykle pasjonujący ... A to za spra

wą Narodowego Czytania „ Wesela" Stanisława Wyspiańskiego! 

Dyrektor Jacek Bardan i pracownicy Mu
zeum: Jolanta Dragan, Katrzyna Dypa, Urszula 
Rzeszut-Baran, Agata Front, Wojciech Dragan, 
Janusz Radwański i reżyser Grzegorz Wójcicki, 
z towarzyszeniem muzykantów: Pawła Płudow
skiego i Adama Dragana wyczarowali widowisko 
skrzące się niezwykłymi emocjami. W spichlerzu 

z Bidzin, ubrani w lasowiackie stroje, czytali i in
scenizowali fragmenty arcydramatu Wyspiańskie
go, poddając się dynamicznemu rytmowi kapeli 
ludowej. Mówili słowami Poety i Dziennikarza o 
potędze ludowej kultury, czule przekomarzali się w 
kwestiach Panny Młodej i Pana Młodego, niepoko
ili publiczność wyznaniami zjaw Jakuba Szeli oraz 

Dołącz do Drużyny Super W!!! 
Już po raz 17 rusza w Polsce projekt 

,,Szlachetnej Paczki" a 14 „Akademii Przy
szłości"! 

W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wielu dar
czyńców i wolontariuszy prawie 19 tysięcy rodzin otrzy
mało pomoc. Paczka połączyła ze sobą aż 750 970 osób. 

Szlachetna Paczka w Kolbuszowej działa od do
brych kilku lat Z roku na rok rozprzestrzeniała się na 
sąsiednie miejscowości Dzikowiec, Raniżów, Sokołów 
Małopolski, Nowa Dęba. Stopniowo - zmieniali się 
„działacze" - wolontariusze; zmieniały się miejsca, w 
któ1ych magazynowano paczki; pojawiali się wciąż nowi 
Darczyńcy; doskonaliła się organizacja; zmieniały się 
potrzeby tych, którym pomagano ... Młodzi wolonta
riusze stawali się coraz bardziej doświadczeni, ale nie 
zmieniała się idea - bezinteresowne niesienie pomocy 
potrzebującym. 

Akademia Przyszłości w naszym regionie jest to 
dość młodym projektem - po raz pierwszy ruszyła w 
roku szkolnym 2016/2017, ale efekty są zaskakujące. W 
zajęciach Akademii uczestniczyło 5 uczniów, którzy pod 
opieką Tutorów pokonywali trudności szkolne i nie tylko. 
Tutorzy i ich podopieczni uczestniczyli w organizowa
nych wydarzeniach poznając się nawzajem, kształtnjąc 
postawę otwartości nie tylko wobec rówieśników ale także 
wobec innych. Efekt działań Tutorów -zmiana postawy 
ucznia oraz podniesienie samooceny i swojej wartości. 

Pamiętając o pięlmej idei-włączmy się po raz ko
lejny w szal paczkowania i pomagania dzieciom. Jesteśmy 
przekonani o wielkiej wartości i sensowności projektów i 
akcji, dlatego apelujemy-zostań wolontariuszem „Szla
chetnej Paczki" lub ,,Akademii Przyszłości". 

Jeśli chcesz dzielić radość dawania, masz w sobie 

hetmana Branickie
go. We wzruszającym 
dialogu Poety i Panny 

Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 

Młodej przypomina- '- -- - - - - -- __J  

li, gdzie leży Polska. 
Przestrzegali słowami Stańczyka, hipnotyzowali 
zawołaniami Chochoła. A potem znów - cucili 
głośnym hasłem „Muzyka! !" i tańcowali, kręcili 
poleczki, wycinali hołubce, aż wióry z podłogi 
szły ... 

Tego magicznego wieczoru bohaterowie 
„Wesela" ożyli, by słowem, ruchem, muzyką i 
tańcem oddać hołd wielkiemu artyście i jego dzie
łu. Licznie zgromadzona publiczność z radością 
uczestniczyła w tym wyjątkowym wydarzeniu, 
tańcując z aktorami między kolejnymi obrazami 
teatralnymi. Po ostatniej scenie, w której sugestyw
nie (w polifonii głosów i szeptów) wybrzmiała ar
cykwestia „Miałeś chamie złoty róg ... ", kapela nie 
żałowała strun i temperamentnie wycinała skoczne 
oberki, a nasi goście sił nie oszczędzali i raźno 
tańcowali. Inscenizacja się zakończyła, a aktorzy 
stopili się z kapelą i widzami w jeden weselny 
korowód. Bo ... ,,to Polska właśnie"! 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
kontakt: Katarzyna Dypa 

tel. 17 227 J2 96 W. 35 

e-mail: promocja@muzeurnkolbuszowa.pl 

tych i chcących zmieniać świat na lepsze. 
Jeśli chcesz PRZEżyć NIElWYKŁĄ PRZYGODĘ, 
Jeżeli chcesz ZAINWESTOWAĆ W SWÓJ ROZWÓJ 

I PRZENIEŚĆ SWOJE żyCIE 
NA WYŻSZY POZIOM .... 

CZEKAM WŁASNIE N A  CIEBIE! 1 ! 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SZLACHETNEJ 

PACZKI, AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 2017 
W REJONIE KOLBUSZOWA 

Wejdż na www.superw.pl i zgłoś się już dziś lub skon
taktuj się z liderami akcji w Kolbuszowej 
(tel. 739 518 724 -Szlachetna Paczka, 
796 673 249 -Akademia Przyszłości). 
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Akcja „NIE JESTEŚ SAM" 
POLSKI KOMITET POMOCY 

SPOŁECZNEJ ZMG z siedzibą w Ko/bu� 
swwej corocznie organizuje akcję „NIE 
JESTEŚ SAM". Patronat honorowy nad 
akcjq objqł Marszałek Województwa Pod
karpackiego - Władysław Ortyl. 

W ramach akcji zwracamy się każdego roku 
do instytucji i firm z terenu Województwa Podkar
packiego o wsparcie finansowe działalności PKPS 
ZMG w Kolbuszowej. -organizując łańcuch osób 
dobrej woli, nieobojętnych na ludzką niedolę. Fina
łem akcji pod patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego będzie Koncert Charytatywny w 
Filharmonii Podkarpackiej w dniu 4.10.2017 r. o 
godz. 18:30. 

Gmina Kolbuszowa od wielu lat wspiera 
działania PKPS w Kolbuszowej, także akcję „Nie 
jesteś sam". W związku z czym Polski Komitet 
Pomocy Społecznej w ramach podziękowania i 
uznania postanowił uhonorować Gminę odzna
czeniem PARTNERA AKCJI „Nie Jesteś sam". 

Nasze stowarzyszenie organizuje pomoc 
pomocą dzieciom z rodzin potrzebujących wspar
cia, a także ludziom chorym, niepełnosprawnym, 
samotnym, w Starszym wieku, bezradnym. W 
siedzibie PKPS prowadzimy Świetlicę Profilak
tyczno-Wychowawczą z wyżywieniem dla grupy 
30 wychowanków. Dzieci mają zapewnioną opie
kę pedagogiczną i socjoterapeutyczną, pomoc w 
nauce, gry i zabawy. Wychowankowie otrzymu
ją także paczki okolicznościowe z okazji Dnia 
Dziecka, Mikołaja oraz Świąt. W okresie letnim 
organizowaliśmy półkolonie, z których skorzystało 
60 dzieci z terenu powiatu kolbuszowskiego. PKPS 
prowadzi także Klub Seniora, który liczy kilku
dziesięciu członków. PKPS udziela pomocy rze
czowej potrzebującym prowadząc Punkt Pomocy 
Żywnościowej, gdzie wydawana jest nieodpłatnie 
żywność w ramach Programu PEAD 2014-2020 
oraz odzież. 

Renata Bomba 
Kierownik PKPS ZMG Kolbuszowa 

GMINA KOLBUSZOWA 
PARTNER AKCJI „NIE JESTEŚ SAM" 

Z podziękowaniem PKPS 2017c 

Wizyta dzieci z Przedszkola Nr 3 w Kolbuszowej 
W piękne jesienne przedpołudnie 

Rodzinny Ogród Działkowy „PREFA
BET" gościł dzieci z Przedszkola Nr 3 w 
Kolbuswwej. Kolejne już spotkanie reali
wwane było w ramach realizacji projek
tu, przy wsparciu Gminy Kolbuswwa. 

Dzieci tym razem miały okazję nauczyć się 
robienia przetworów z warzyw, które wiosną same 
sadziły. 

Na zajęcia kisiliśmy ogórki, które to będą 
degustowane podczas wspólnego pikniku małych 
ogrodników- 29 września 2017. 

Maluchy chętnie brały udział we wszyst
kich pracach, które wiązały się z tematyką zajęć. 
Wszystkie chciały układać ogórki w słoikach, do
kładać czosnek, chrzan i koper. 

Na koniec zajęć Prezes podziękował wszystkim uczestni
kom wytrwałości i za miłą atmosferę. Przekazał paniom wycho
wawczyniom bukiety świeżych kwiatów zerwanych na działkach 
a dzieciom kosz warzyw do Przedszkolnego Kącika Przyrody. 

ROD Kolbuszowa 
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X Dni Kardynała Adama Kozlowiecklego SJ 
H KollllONMIIIUI / M � n Kr611ewt*I, 23 • 25 wnmn11a 2 17 ,. 

. Zarząd Fundacji. im. Księdza· Kardynała Adama Kozłowie�kiego „Serce bez granic" ··: 
ma zaszczyt zaprosić na X Dni Kardynała Adama :Kozłowieckiego SJ 

w X rocznicę śmierci Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (�007 '- 201 7) 

Dzień I: 
23 września 201 7  r. (sobota) 
Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej 
Program: 

1 0:00 - Rozpoczęcie Mszą świętą w kościele 
p.w. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej 
VI Podkarpackiego Festiwalu Piosenki M isyjnej 

1 1  :00 - Otwarcie VI Podkarpackiego Festiwalu Piosenki 
Misyjnej I PArk przy Mureuni K,n.iynata A<lBm� Kozłowieckiego SJ 

1 3:30 - Misyjny Krąg Radości 

Dzień Ili: 
25 września 201 7 r. (poniedziałek) 
Przegląd Filmów Misyjnych 
Program: 

19:00 - 21 :00 - 1x���7.��!,�At��],��1�;:�Ych Filmów Misyjnych 

Patronat Honorowy: 

A Kuratorium 

Program: 

Uroczystości centralne 
24 września 2017 r. (niedziela) 
Huta Komorowska / Majdan Królewski 

1 1 :00 - Msza św. przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
w Hucie Komorowskiei 
Dalsie uroczystoki w Publiunym (iimnaijum N11 w M�jdanie Kr61ews�irn. Osiedle Podia sek 71 

1 2:45 - Przerwa kawowa 
1 3 : 1 5  - Konferencja: 

• Część artystyczna 
• Wykład ks. prof. dr hab. Jarosława Różańskiego OMI pt. .,Idźcie i głoście" 
• Wykład - lek. med. pani Jolanty Kluz -Zawadzkiej 

„Choroby Afryki...- moje posługiwanie w szpitalu misyjnym 
im. św. Łukasza oo. Werbistów w Kifangondo w Angoli" 

• Świadectwo o. Pacyfika Edwarda Czachora OFM z Kongo 
1 5:30 - Zakończenie konferencji 

.._::-· S:,�!-;!��y P O D KA R PA C K I E  

Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Władysława Ortyla 

Patronat medialny: 

lii�m_eJ 1mtfNóJ1 
RZESZOW 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

Małgorzaty Rauch 

przestrzer'I 01warta 

m� niedziela !!S- s.moMm:u 

rt, niedziela �} RZmawm 

• N½w},@ � 1 t{QB�O • �·��;ót!; tł!/! 11 -łi G';,"5 

� 

radl(J/el!wa , � 

. 
majdankrolewski� �d�. I k I · k' I IMilill www.car ,na e oz owiec 1.p 
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Uczennice z ZSA-E w Weryni laureatkami 
ogólnopolskiego konkursu 

Uczennice III klasy Zespołu Szkól 
Agrotechniczno-Ekonomicznych w We
ryni: Brygida Bujak, Patrycja Gielarow
ska, Natalia Matula i Justyna Witas zaję
ły III miejsce w ogólnopolskim konkursie 
w kategorii praca multimedialna: ,,Bóg, 
Honor i Ojczyzna - wartości polskiego 
ziemiaństwa". 

Już po raz czwarty Instytut Pamięci Naro
dowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Zie
miańskim Oddział w Krakowie, Polskim Towarzy
stwem Ziemiańskim Oddział w Poznaniu, a także 
z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa 
Ziemiańskiego zorganizował ogólnopolski kon
kurs historyczny poświęcony etosowi polskiego 
ziemiaństwa w ostatnich dwóch stuleciach. 

,,Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskie
go ziemiaństwa" -to zarazem motto Konkursu, jak 
i wiodący temat, z którym zmierzyli się uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

- Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, 
wzięli w nim udział uczniowie szkól gimnazjal
nych i ponadgimnazjalnych z wojewódz/;\,v: dol
nośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowiec
kiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i oczy
wiście podkarpackiego - mówi uczennica ZSA-E 
w Weryni Brygida Bujak. 

Do 17 marca 2017 odbywały się eliminacje 
szkolne, które wyłoniły finalistów etapu woje
wódzkiego. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono 
zwycięzców w kategorii prac pisemnych (prace 
indywidualne) oraz prac multimedialnych (prace 
zespołowe). 21 kwietnia zakończyły pracę komisje 

Uczennice III klasy Zespołu Szkól Agrotechniczna-Ekonomicznych w Weryni: Brygida Bujak, Patrycja 
Gielarowska, Natalia Matula i Justyna Witas zajęły III miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii 
praca multimedialna: ,,Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskiego ziemiańs/;\,va ". 

wojewódzkie, wyłaniając finalistów etapu ogólno
polskiego, który został zaplanowany na 2 czerwca. 

Po raz p ierwszy finał odbył się poza Krako
wem. Świetną organizacją i gościnnością wykazali 
się pracownicy OBEN IPN w Poznaniu oraz człon
kowie PTZ Oddział w Poznaniu, którzy dzięki 
współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 6 
im. Joachima Lelewela zorganizowali sprawnie 
etap ogólnopolski konkursu. Polegał on na roz
mowie uczestników (w sumie 82) z komisjami, 
które po długich obradach wyłoniły laureatów. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło tego sa
mego dnia w siedzibie Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu, przy placu Wolności 19. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

książkowych zakończyło tę drugą, ogólnopolską 
edycję konkursu. Nie zabrakło przy tej okazji 
oficjalnych podziękowań organizatorów dla na
uczycieli - opiekunów uczestników, a także dla 
gospodarzy. 

- Cieszymy się z zajętego Ili miejsc. Jest to 
dla nas powód do szczególnej dumy. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku Konkurs o tematyce dotyczącej 
dziejów ziemiańs/;\,va będzie cieszyć się jeszcze 
większym zainteresowaniem wśród uczniów - do
daje Brygida Bujak. 

Opiekunem uczennic była pani Bernadeta 
Bogdanowska-Olszówka - nauczycielka historii 
i wiedzy o społeczeństwie w ZSA-E w Weryni. 

OBWI ESZCZE N I E  
900/8), 1442 * (1442/1** ,  1442/2), 1443* , 
(1443/1 **, 1443/2), 1500*, (1500/1 **, 1500/2); 
* w nawiasie wskazano nr działki po podziale 

18 września 2017 r 
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 
r, poz.23) w związku z art. l l f  ust. 3 ustawy z 
dnia 1 O kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., 
poz.2031, ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawy 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
ZAWIADAMIA 

o wydaniu decyzji Nr D/III/5/17 
z dnia 18.09.2017 r 

(znak sprawy: AB.6747.3.4.2017) 
dla Wójta Gminy Majdan Królewski, z 

siedzibą: Rynek lA, 36-110 Majdan Królewski, 
z wniosku z dnia 27.06.2017 r o  zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla zadania p .n.: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
104098 R W BRZOSTOWEJ GÓRZE NR 
104098R „BACHNAT - LEŚNICZÓWKA" 
zlokalizowanej na działkach: 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄ
CE POD INWESTYCJĘ: 

- obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka 
ewidencyjna 180603 _ 2 Majdan Królewski: 893, 
1399, 1412; 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWE
STYCJĘ: obręb 0001 Brzostowa Góra, jed
nostka ewidencyjna 180603 _ 2 Majdan Królew
ski: 900/1 (900/7, 900/8), 1442 (1442/1, 1442/2), 
1443, (1443/1, 1443/2), 1500 (1500/1, 1500/2); (w 
nawiasach wskazano działki po planowanym po
dziale. 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 MAJ
DAN KRÓLEWSKI: 

Obręb 0001 Brzostowa Góra, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 

893**, 1399**, 1412**, 900/1 * (900/7**, 

** działki przejmowane w całości 
IV. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI 

LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZY
STANIE BĘDZIE OGRANICZONE 

- obręb 0001 Brzostowa Góra, jednost
ka ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 
1318, 893. 

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział 
nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi 
i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonal
ności. 

Z treścią decyzji można zapoznać się w po
niedziałki od 800 do 1600, zaś w pozostałe dni 
pracy Urzędu w godz. 730 - 1530 w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiato
wego - Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 1 O, pokój 
309. Pouczenie o przysługujących środkach od
woławczych zawarte jest w decyzji. Zgodnie z art. 
49 ustawy kpa, doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia. 
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·Narodowe czytanie na Ryn ku 
W sobotnie przedpołudnie, 2 wrze

śnia, na kolbuswwskim Rynku odbyła 
się akcja Narodowego Czytania „ Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego. W inicjatywie 
uczestniczyły władze Powiatu Kolbuszow
skiego. 

Jest to ogólnopolska akcja głośnego czytania 
najwybitniejszych dziel polskiej literatury objęta 
patronatem Pary Prezydenckiej. 

WSPÓLNE CZYTANIE 

W powiecie kolbuszowskim wspólne czyta
nie rozpoczęło się o godz. 10:00. Otworzył je Poseł 

m. in. Starostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Mieczysława Burka oraz Sekretarza Powiatu Stanisława Steca. 

W akcji uczestniczyli oprócz włodarzy powiatu kolbuszowskiego, 
władze gminy Kolbuszowa, dyrektorzy szkół i p lacówek, p rzedstawiciele 
instytucji kultury, członkowie RTK oraz bibliotekarze. 

Wśród czytających byli m. in . :  Poseł RP Zbigniew Chmielowiec i Starosta 

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytel
nictwa, wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości oraz zwrócenie uwagi 
na bogactwo polskiej literatury. 

Kolbuszowski Józef Kardyś. 

Pol icjanc i  z Komendy Powiatowej Pol icj i  w Kol buszowej 
rozpoczęl i  dz iałan ia  

„BEZPI ECZNA DROGA 
DO SZKOŁY" 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego policjanci prowadzą wzmożone 
działania skierowane na bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży rozpoczynających na
ukę w szkołach. Policyjne działania pod 
nazwą „Bezpieczna droga do szkoły" roz
poczęły się już 1 września br. 

W ramach prowadzonych działań kolbu
szowscy policjanci będą szczególną uwagę zwra
cać na bezpieczeństwo dzieci w obrębie szkół i 
przedszkoli. Pojawią się tam dodatkowe patrole 
policyjne, które czuwać będą nad bezpiecznym 

dojściem do tych p la
cówek. Policjanci będą 
zwracać uwagę na wykroczenia popełniane przez 
kierujących - przekroczenie dozwolonej prędkości, 
nieprawidłowe wyprzedzanie i omijanie, niepra
widłowe zachowania w stosunku do pieszych, a 
także sposób przewożenia dzieci w pojazdach i 
trzeźwość kierowców. 

Policjanci z Referatu Ruchu Drogowe
go będą również kontrolować pojazdy, którymi 
dowożone są dzieci do szkół, a także ważność 
posiadanych uprawnień w zakresie kierowania 

Starosta Kolbuszowski 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
chomościami (i. t. Dz. U .  z 2016  r. poz .  2147 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po
wiatowego w Kolbuszowej, ul . I l  Listopada 10, 

36-100 Kolbuszowa, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w dro
dze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Wykaz 
nieruchomości został zamieszczony również na 
stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego 

ruchem drogowym m.in. strażników drogowych i 
kierowców autobusów. 

Dodatkowo policjanci, jak co roku w okre
sie września, będą odwiedzać szkoły i spotykać 
się z uczniami przekazując informacje dotyczące 
bezpiecznego poruszania się po drogach. Szcze
gólnym nadzorem objęci będą pierwszoklasiści, 
którzy po raz pierwszy zmierzą się ze szkolną 
rzeczywistością. 

(www.powiat.kolbuszowski.pl) i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej (bip.powiat.kolbuszowa.pl). 

Szczegółowe informacje dotyczące nieru
chomości przeznaczonej do oddania w dzierża
wę można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej ul. 11 Listopada I O, pok.202, 
tel. (17) 744 57 52. 
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Przegląd inwestycji drogowych 
Wakacje to czas wytężonych prac drogowych. Niektóre in

westycje zostały już zakończone, na innych roboty są kontynu
owane. 

Z nowego chodnika mogą korzystać mieszkańcy Kupna. Koszt wy
konania tego odcinka od km 0+888 do km 1+063. wyniósł ponad 140 tys. 
Było to dokończenie chodnika wykonanego jeszcze w poprzednich latach. 

Zakończyła się również przebudowa ulicy Jaśminowej za kwotę ponad 
260 tys. Inwestycja obejmowała przebudowę infrastruktury elektroenergetycz
nej, gazowej, wodociągu, wykonanie wpustów ulicznych wraz z przyłączami 
oraz budowę jezdni. 

Na ukończeniu jest budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 
od drogi wojewódzkiej 875, a także remontowana droga gminna wewnętrzna 
od ul. Łąkowej do oczyszczalni. Nawierzchnię z betonu asfaltowego położono 
na odcinku od drogi wojewódzkiej 875 do oczyszczalni. Jednocześnie zwięk
szono na tym odcinku nośność do 40 ton. Koszt inwestycji to ponad 870 tys. 

Roboty kontynuowane są na ul. Jana Pawła II. Koszt rozbudowy wy-

niesie prawie 1 ,8 mln zł. Roboty prowadzone są na odcinku od ronda na 
drodze wojewódzkiej m 875 relacji Mielec-Leżajsk do skrzyżowania z ul. 
Obrońców Pokoju. Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Powstaną 92 
miejsca postojowe, chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy, dwu
kierunkowa ścieżka rowerowa od ul. Wojska Polskiego w stronę ronda na 
drodze wojewódzkiej .  Inwestycja obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok 
autobusowych .  Pojawi się nowe oświetlenie, ławki oraz urządzona od nowa 
zieleń dekoracyjna. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z 
ul. Obrońców Pokoju -wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów 
skręcających w lewo. Na realizację zadania gmina zdobyła dofinansowanie 
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 w wysokości ponad 555 tys zł. 

W jesieni zakończą się prace na Tetmajera i Piaskowej. 
Rozbudowa ul. Piaskowej i przebudowa ul. Tetmajera kosztować będzie 

prawie 460 tys. zł. Wykonany będzie odcinek kanalizacji deszczowej oraz 
ułożony krawężnik i warstwa asfaltu. 
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G minne Zawody OSP 
Ponad 90 strażaków wzięło udział w 

Gminnych Zawodach OSP. Do rywaliza
cji rozegranej 1 O września na kolbuszow
skim stadionie stanęło 8 męskich i 2 żeń
skie reprezentacje Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem 
wszystkich drużyn na płytę boiska. Następnie ze
społy wykonały musztrę strażacką, po czym wzięły 
udział w konkurencjach drużynowych oraz pożar
niczych ćwiczeniach bojowych. Strażacy zmierzyli 
się m.in. z biegiem z przeszkodami i zadaniami z 
użyciem węży strażackich. Sędziowie brali pod 
uwagę czas i technikę wykonywanych zadań. 

W tym roku puchar Burmistrza Kolbuszowej 
wywalczyli strażacy z Kupna. Drugie miejsce przy
padło strażakom z Kolbuszowej Dolnej a trzecie 
wywalczył zespół z Weryni. Kolejne miejsca zajęli: 
Bukowiec, Widełka, Zarębki, Świerczów, Poręby 
Kupieńskie. 

Żeńskie zmagania wygrała drużyna OSP 
Kolbuszowa Dolna pokonując OSP Kupno. 

Za zajęcie I, II, III miejsca strażacy otrzy
mali puchary. Wszystkim jednostkom za udział w kom przybyli: poseł Zbigniew Chmielowiec, Jan 
zawodach wręczono dyplomy. Zuba Burmistrz Kolbuszowej, JózefKardyś Staro

Poza mieszkańcami, aby kibicować straża- sta Kolbuszowski, Ryszard Skowron Prezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego OSP, Tadeusz Serafin 
Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego OSP. 

J. Mazur 
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Kolbuszowa uczciła Dzień Sybiraka 
Z udziałem władz samorzą

dowych i mieszkańców uczczo
no 78 rocznicę napaści Związ
ku Radzieckiego na Polskę oraz 
Dzień Sybiraka. 

17 września w kościele Św. Brata Alberta 
odbyła się uroczysta msza św. Po nabożeństwie 
zebrani przeszli pod pomnik Św. Brata Alberta. 
Po krótkiej modlitwie Józef Kardyś Starosta 

Przebudowa kanalizacji 
Do końca listopada potrwają prace 

przy przebudowie kanalizacji ogólno
splawnej na długości 298,0 m do rzeki od 
ul. Piłsudskiego. 

Podpisanie umowy w odbyło się 4 września 
w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. 

Przedmiotowa inwestycja dotycząca prze
budowy istniejącego odcinka kanalizacji ogólno-

spławnej obejmie działki z nr ewid . 1 120, 1134, 
1274/2, 1342/1 ,  1344, 1345, 1321/ 1 , 2293/4, 1567, 
1340/2, 1 340,3, 2322 w Kolbuszowej. 

Wykonawca prac jest firma Telebud Spółka 
z o.o. 

Wartość umowy to kwota 485 656, 79 zł 
brutto. 

Kolbuszowski, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszo
wej, Marek Gil Zastępca Burmistrza, Jan Szad
kowski Prezes Zarządu Związku Sybiraków w 
Kolbuszowej złożyli kwiaty. 

J. Mazur 

RODZINIE ZMARŁEGO 

JERZEGO FEDUS 
byłego Radnego Rady Miejskiej 

oraz kierownika 
Urzędu Rejonowego w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia 

składają: 
Przewodniczący 

oraz 
Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

RODZINIE ZMARŁEGO 

JERZEGO FEDUS 
byłego Radnego Rady Miejskiej 

oraz kierownika 
Urzędu Rejonowego w Kolbuszowej 

wyrazy g,lębokiego współczucia 

składają: 
Burmistrz Kolbuszowej 

oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
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SERWIS I N FORMACYJ NY 

U RZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Przebudowa d rog i g m i n nej w Ko l buszowej 

Do l nej oraz u l .  G ru nwa ldzkiej 
W dniu 12 września 2017 roku w 

Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpi
sana została umowa na realizację zadań 
pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolbu
szowej Dolnej oraz przebudowa ul. Grun
waldzkiej. 

Wykonawcą prac jest Miejskie Przedsiębior
stwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
na działkach nr ewid. 1769/2, 175, 182/7, 176/7 
w Kolbuszowej Dolnej obejmie: 

• roboty pomiarowe 
• wykonanie wykopów mechanicznych 
• wykonanie i zagęszczenie mechaniczne pod

budowy z kruszywa łamanego 
• profilowanie i zagęszczenie mechanicznie ist

niejącej nawierzchni pod warstwy konstruk
cyjne 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznego 

• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową, 

• wykonanie podbudowy zasadniczej oraz war-
stwy wiążącej 

• wykonanie nawierzchni: 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1601,6 m2, 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1569,0 m2, 
• wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia 

kamiennego, 

• regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sani
tarnej 

• zabezpieczenie kabla energetycznego 
Wartość umowy to kwota 162 191,71 zł 

brutto 

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:  

• roboty pomiarowe 
• roboty rozbiórkowe: 
• rozebranie nawierzchni z mieszanki mineral-

no-asfaltowej 
• rozebranie chodnika z płyt betonowych 
• rozebranie krawężników 
• rozebranie nawierzchni z trylinki 
• transport materiału z rozbiórki do miejsca skła

dowania, 
• wykonanie wypustów ulicznych wraz z przy-

kanalikami, 
• ułożenie krawężników betonowych, 
• ułożenie obrzeży chodnikowych, 
• wykonanie warstwy rnrozoochronnej z piasku 

pod chodnik 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy oraz 
chodnik 

• wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfal
towego na zjazdach 

• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfal
towego 

• ułożenie chodnika z kostki brukowej betono
wej, 

• plantowanie i humusowanie 
Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł 

brutto 

Zakończenia robót budowlanych przewidzia
no w terminie do70 dni od dnia podpisania umowy 

Pod pisan ie u mowy na remont sa l i  g imnastycznej 
Końcem października br. planowane 

jest zakończenie prac budowlanych przy 
remoncie sali gimnastycznej Szkoły Pod
stawowej nr 2 w Kolbuszowej. Podpisanie 
umowy z wykonawcą odbyło 29 sierpnia 
br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. 

Zadanie realizowane jest w ramach działa
nia „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na 
terenie Gminy Kolbuszowa" - ,,Program rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej 2017'' ze środ
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Przedmiotem zamówień jest wykonanie re
montu sali gimnastycznej polegającej na: wymia
nie wykładzin posadzkowej w sali gimnastycznej, 
wymianie drabinek gimnastycznych, remoncie 
tynków wewnętrznych i powłok malarskich, 

Wartość zadania to kwota ponad 142 tys. 
złotych . 
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N ie  truj dz iec i  I I I • • • 
Zbliża się sewn 

grzewczy. Zapewne i 
w tym roku podobnie 
jak · w latach ubie
głych powróci pro
blem spalania odpa
dów komunalnych w 
piecach grzewczych. 

Pamiętajmy jednak 
przede wszystkim o tym, 
że spalając odpady zatru
wamy nasze środowisko, 
trujemy nasze dzieci, sie
bie i naszych bliskich. 

Przypominamy za
tem, że obowiązuje bezwględny zakaz spalania 
wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, 
butelek, pojemników, toreb foliowych, zużytych 
opon i innych odpadów z gumy, odzieży, obu
wia, elementów drewnianych pokrytych lakierem 
lub impregnowanych, z dodatkiem kleju np. płyt 
wiórowych, płyt OSB, płyt meblowych, sztucznej 
skóry, opakowań po farbach i lakierach, opakowań 
po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem 
farb kolorowych. 

W powstającym podczas tego procesu dymie 
znajdują się między innymi pyły z metalami ciężki
mi - powodujące zagrożenia białaczką, tlenki azo
tu - podrażniają i uszkadzają płuca, tlenek węgla 
- wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport 
tlenu w organizmie, dwutlenek siarki - powoduje 
trudności w oddychaniu, chlorowodór - tworzy z 
parą wodną kwas solny (silnie żrący), cyjanowo
dór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje 
nieodwracalnie oddychanie tkankowe, dioksyny 
i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, 
uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego 
oraz mają działanie alergiczne. 

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

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

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

Ponadto nie stosując się do tego zakazu na
rażamy się na odpowiedzialność kamą z art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 201 2  r. o odpadach (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1 987 t j.) .  Za wykroczenie to 
grozi kara aresztu do dni 30 lub kara grzywny do 
5 OOO zł. 

Pamiętajmy! Domowy piec nie jest prze
znaczony do spalania odpadów. Nie trujmy siebie, 
naszych rodzin i sąsiadów. 

Nc 28:7 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 

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

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

nieruchomościami (tj. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

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

ZOSTAŁ W YWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (tj. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem. 

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina 
wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwo
lenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z 
piwem, o obowiązku dokonania wpłaty m raty opłaty 
alkoholowej za 2017 r. 

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 wrze
śnia 2017 r. 

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie 
zezwolenia. 

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej 
do dnia 30 września 2017 r., zezwolenie wygasa 
jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 
września 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej 
powiększonej o 30 % opłaty rocznej. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło 
z powodu niezapłacenia ill raty opłaty alkoholowej 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego ze
zwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo
wej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17 
2271 333, wew. 348. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

Dzie n ny Dom Sen i ora w H u c ie  Przed bors kiej 
Sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwi

czeń i rehabilitacji będą dostępne w dziennym Domu Seniora 
w Hucie Przedborskiej. Budynek dawnej szkoły jest w trakcie 
remontu. Prace zakończą się w listopadzie. Wartość zadania to 
ponad 786 tys. zl. 

Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane, wykonanie po
sadzek, tynków i ocieplenia, remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną 
instalacją gazową, elektryczną oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewa
nia. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek zostanie udostępniony dla wypoczynku i rehabilitacji 15 se
niorów. Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby seniorów do 25 osób. 
Powstała placówka będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez 
co najmniej 8 godzin dziennie. 

Działanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego Senior 
+ na lata 2015 -2020, moduł I- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 
,,Senior+". 

Na utworzenie i wyposażenie domu udało się pozyskać dotację z 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 300 tys. zł.. 
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Obchody rocznic wrześniowych w powiecie 
W poniedziałek, Il września, na ulicach Kolbuswwej, od

był się uroczysty przemarsz uczestników biorących udział w ob
chodach rocznic wrześniowych. 

Uroczystość, upamiętniająca 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 
oraz 78. rocznicę Bitwy o Kolbuszową rozpoczęła się przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej. Tam dyrektor szkoły 
Grażyna Pełka przywitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Ewa Draus, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu 
ppłk mgr inź. Mirosław Ciesielski, Starosta Kolbuszowski JózefKardyś, Prze
wodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek, Burmistrz Jan Zuba, Zastępca 
Burmistrza Kolbuszowej Marek Gil, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, 
Przedstawiciele Związku Sybiraków i Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kolbuszowa, Strzelcy, Harcerze, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele Służb Inspekcji, Straży, Policji, Sądu, Prokuratury, 
Nadleśnictwa Kolbuszowa, partii, organizacji społeczno-politycznych i szkół z 
terenu powiatu kolbuszowskiego oraz przedsiębiorcy. 

O WOLNOŚĆ NALEŻY DBAĆ 

Dyrektor Grażyna Pełka zaznaczyła, że uroczystość, upamiętniająca rocznice 
wrześniowe jest nie tylko okazją do składania hołdu poległym w obronie ojczyny, 
ale i możliwością do sprostowania przekłamań i nieścisłości propagandowych. 
Były one powielane nie tylko przez okupantów niemieckich i sowieckich, ale rów
nież przez aliantów, próbujących usprawiedliwić swoją bierność mimo złoźonych 
zobowiązań, co doprowadziło do poszerzenia się konfliktu na niespotykaną dotąd 
skalę. - Marginalizowanie kampanii wrześniowej miało służyć zdjęciu odpowie
dzialności z rządów Francji i Anglii za umożliwienie Niemcom masaloy milionów 
Europejczyków - mówiła Grażyna Pełka. - W ramach tej narracji specjalnie 
zaniżano straty, które po latach okazywały się co najmniej dwukrotnie większe -
dodała. Z kolei JózefKardyś, starosta kolbuszowski pokreślił, że wolność nie jest 
dana raz na zawsze. Apelował, by dbać o nią i ją pielęgnować. - Pamiętajmy o 
tym nie tylko dzisiaj, ale w każdym dniu. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej jest 
dla niej pracować,jeszcze trudniej umierać, a najtrudniej cie1pieć - mówił Józef 
Kardyś do zgromadzonych. 

W HOŁDZIE POLEGŁYM 

Podczas uroczystości młodzież z ZSTw Kolbuszowej przedstawiła program 

Modlitwę na cmentarzu kolbuszowskim w intencji poległych żołnierzy w obro
nie Ojczyzny poprowadził Proboszcz Kolegiaty Kolbuszowskiej pw. Wszystkich 
Świętych Ks. kanonik Lucjan Szumierz. 

Podczas uroczystości młodzież z ZST w Kolbuszowej przedstawiła program 
artystyczny. 
artystyczny, w którym jeszcze raz przypomniała o tragicznych wydarzeniach z 
września 1939 roku, przygotowany pod opieką Pań: Grażyny Pełki, Barbary 
Szafraniec, Jolanty Zwolskiej i Joanny Mazur-Okalowe. Następnie pod tablicą, 
upamiętniającą żołnierzy polskich Armii Kraków - Karpaty, poległych w boha
terskim boju z najeźdźcą hitlerowskim pod Kolbuszową 9 września 1939 roku, 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Potem uczestnicy obchodów, w uroczy
stym pochodzie, który poprowadziła orkiestra z Miejskiego Domu Kultury w 
Kolbuszowej, przemaszerowali na cmentarz kolbuszowski, gdzie przy mogiłach 
poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej została odmówiona 
modlitwa oraz złożone zostały kwiaty. Modlitwę na cmentarzu kolbuszowskim w 
intencji poległych żołnierzy w obronie Ojczyzny poprowadził Proboszcz Kolegiaty 
Kolbuszowskiej pw. Wszystkich Świętych Ks. kanonik Lucjan Szurnierz. 

NA RYNKU 
Ostatnim punktem obchodów był przemarsz na kolbuszowski Rynek i złoże

nie kwiatów pod pomnikiem poświęconym ,,Żołnierzom i bohaterom walczącym 
i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny". 

.i.= 

Przedstawiciele Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego składają kwiaty na 
kolbuszowskim Rynku pod pomnikiem poświęconym „ Żołnierzom i bohate
rom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny ". 
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Defibrylator AED w 
kolbuszowskim starostwie 

kownik jest prowadzony za pomocą komunikatów 
dźwiękowych (głosowych) oraz wskazań optycz

Nr288 
dziennie przewijają się setki osób, często ludzi 
starszych, ludzi ze schorzeniami" - mówi Józef 
Kardyś Starosta Kolbuszowski. 

Miejsce umieszczenia defibratora nie jest 
przypadkowe. Urządzenie znajduje się na parterze 
budynku, w pobliżu Biura podawczego/Informacji 
oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie 

Automatyczny defibrylator serca od 
września jest dostępny w Starostwie Po
wiatowym w Kolbuswwej. Jest to pierw
szy urząd i pierwsze miejsce w Powiecie 
Kolbuszowskim wyposażone w defibryla
tor AED. 

nych, a także przez oznaczenia na 
urządzeniu w sposób umożliwiają
cy umieszczenie na ciele pacjenta 
elektrod defibrylacyjnych oraz 

I + • 
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To proste w obsłudze urządzenie może uralo- przeprowadzenie podstawowych 
wać życie człowiekowi. Tym bardziej, że w przy- czynności resuscytacji, ucisko
padku zaburzeń pracy serca decydujące znaczenie wego masażu serca i sztucznego 
ma kilka pierwszych minut. oddychania zgodnie z aktualnymi 
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Defibrylator posiada możliwość zmiany zaleceniami medycznymi. 
komunikatów w czterech językach, najwyższą Urządzenie samo przepro-

wadza badanie, analizuje wyni
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skuteczność analizy ekg oraz cykl pediatryczny 
umożliwiający defibrylację dzieci. 

Zastosowanie defibrylacji jest skuteczną 
szansą przeżycia człowieka w momencie, gdy po
szkodowany nie oddycha. Dlatego tak ważna jest 
możliwość szybkiego dostępu do defibrylatora. 
Defibrylator jest przeznaczony do zastosowania u 
poszkodowanych z objawami nagłego zatrzymania 
akcji serca, którzy są nieprzytomni (nie reagują na 
słowa) i nie oddychają. 

ki i podejmuje decyzje. Wręcz Urządzenie znajduje się na parterze budynku, w pobliżu Biura po
„mówi" co należy wykonać. dawczego/Informacji oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie 

gromadzi się wielu petentów. 

Obsługa defibrylatora jest bardzo prosta i in
tuicyjna- jednym przyciskiem. Osoba udzielająca 
pomocy musi jedynie przypiąć elektrody. U żyt-

Każdy Defibrylator AED jest 
bezpieczny zarówno w stosunku 
do osoby ratowanej jak i udzielającej pomocy. 

Urządzenie zostało zakupione ze środków 
z budżetu powiatu celem podniesienia bezpie
czeństwa odwiedzających Urząd petentów oraz 
mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego. Koszt 
zakupu to ok. 7 tys. zł. 

„ To niewielki koszt, jeśli na szali znajdzie 
się ludzkie życie. Starostwo, to miejsce, w którym 

Są p ien iądze na budowę kompleksu 

lekkoatletycznego przy LO 
Powiat Kolbuszowski otrzyma do

finansowanie na budowę kompleksu 
lekkoatletycznego przy Liceum Ogólno
kształcącym w Kolbuswwej. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło 

Ponadto w ramach zadania planowana jest 
przy LO budowa chodnika, budowa wiaty rowe
rowej oraz oświetlenie obiektu. Dodatkowo LO 
zostanie wyposażone w podstawowy sprzęt lekko
atletyczny. Budowa kompleksu lekkoatletycznego 

listę podmiotów, które otrzymają dofinansowa- przewidziana jest w 2018 r. 
nie w ramach „Programu rozwoju infrastruktury Priorytetowym celem realizowanego zadania 
lekkoatletycznej - edycja 2017". Wśród nich jest jest rozszerzenie bazy przyszkolnej infrastruktury 

Powiat Kolbuszowski. Samorząd dostanie 399 tys. sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji za
zł na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy jęć wychowania fizycznego oraz służącej lokalnym 

Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej - społecznościom (dzieciom, młodzieży, dorosłym, 
wariant 200 m - boisko treningowe. Drugie tyle niepelnosprawnym) do aktywnego spędzania czasu 
Powiat dołoży z własnego budżetu. 

W ramach projektu zostanie wybudowana 
bieżnia okrężna 200 m, bieżnia prosta do biegu 
na dystansie 60 m, skocznia do skoku w dal i trój
skoku, rzutnia do pchnięcia kulą, piłkochwyty, a 
także boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 

i współzawodnictwa. 
W ładze Powiatu Kolbuszowskiego cały czas 

czynią starania zmierzające do poprawy bazy spor
towej szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się 
na naszym terenie. 

gromadzi się wielu petentów. Tablice informacyj
ne oraz kierunkowe o urządzeniu pojawiły się na 
drzwiach wejściowych i korytarzach Starostwa. 

Pracownicy kolbuszowskiego starostwa 
dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez wy
kwalifikowanego i doświadczonego Ratownika 
Medycznego, nabyli odpowiednie umiejętności i 
wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy i 
obsługi defibrylatora. 

RODZINIE ZMARŁEGO 

JERZEGO FEDUSA 

Byłego Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia 

składają 

Starosta, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady 

oraz 
Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

RODZINIE ZMARŁEGO 

ZDZISŁAWA STĘPNIA 

Byłego Geodety Powiatowego 

wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Starosta, Zarząd Powiatu, 

Przewodniczący Rady 
oraz 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 

7 
I 
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Powiat Kolbuszowski w Krakowie 
Szesnasty dzień 41. Międzynarodowych Targów Sztuki 

Ludowej w Krakowie należał do Powiatu Kolbuswwskiego. To 
pierwsza prezentacja naszego powiatu na Targach w Krakowie. 

Targi trwały od 1 O do 27 sierpnia 20 l 7r. Codziennie w samym sercu 
Krakowa promowały się różne regiony z terenu całej Polski i kraje unii 
europejskiej. 

Dzień Powiatu Kolbuszowskiego w Krakowie rozpoczął korowód do
okoła Sukiennic, w którym uczestniczyły wszystkie kapele, zespoły i osoby 
pokazujące chwilę póżniej na specjalnej scenie dorobek i kulturę naszego 
regionu, a także Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kol-

Dzie1i Powiatu Kolbuszowskiego w Krakowie rozpoczął korowód dookoła 
Sukiennic. 

buszowski Józef Kardyś oraz Wójtowie Gmin: Niwiska - Elżbieta Wróbel i 
Raniżowa - Władysław Grądzie!. 

Po uroczystym powitaniu wystąpiły zespoły regionalne i kapele z Po
wiatu Kolbuszowskiego: Kapela Jana Cebuli, Zespół Ludowy Cmolasianie, 
Kapela Dzikowianie, Zespól Ludowy Gómiacy, Kapela Ludowa Widelanie 
oraz Zespół Pieśni i Tai'ica Lesiaki z Raniżowa. Na scenie zaprezentowała 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie
lowiec, Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś oraz Wójtowie Gmin: Niwiska 
- Elżbieta Wróbel i Raniżowa - Włady
sław Grądzie/ uroczyście przywitani na 
scenie na Rynku Głównym w Krakowie. 

się również Orkiestra Dęta Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej oraz 
Mażoretki z Majdanu Królewskiego. 
Oprócz występów nie zabrakło także 
stoisk rękodzieła artystycznego, wy
robów ludowych i stoiska z pasieki z 
pszczelarzami. 

Twórcy z Gminy Dzikowiec na Targach w Krakowie. 

promowali nasz Powiat Kolbuszowski. Było wyjątkowo, bo uroki naszego 
powiatu pokazywało i promowało wiele osób i zespołów dbających o pod
trzymywanie lokalnych tradycji. 

Starosta Kolbuszowski JózefKardyś: ,, Udział w wydarzeniu organi
zowanym przez Fundację „ Cepelia " Polska Sztuka i Rękodzieło oraz przez 
Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej był dla jego uczestników 
- mieszkańców Krakowa i Małopolski oraz turystów - niezwykłym przeżyciem. 
Spotkanie ze sztuką ludową powiatu kolbuszowskiego w dobie nowoczesności 

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Lesiaki z Raniżowa. 

to zetknięcie z dorobkiem naszych przodków oraz poznanie naszej wizji ich 
kulturowego bogactwa. Jestem przekonany, że kto był z nami na Targach Sztuki 
Ludowej w Krakowie w dniu prezentacji twórców z Powiatu Kolbuszowskiego, 
to z pewnością uległ jej magii, której cząstkę zabrał ze sobą". 

Cieszy też fakt, że wielu nie tylko mieszkańców Krakowa, ale i turystów 
w nim będących zatrzymywało się przy naszych stoiskach. Dzięki temu jest 
duża szansa, że w niedalekiej przyszłości w wolnym czasie przyjadą do na
szego powiatu zobaczyć go i przekonać się, jak wiele dobrego pod względem 

Warto było wybrać się do Kra- Mażoretki z Majdanu Królewskiego na scenie. 
kowa i towarzyszyć wszystkim, którzy 
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Zmiany na stanowiskach dyrektorów 
Pani Elżbieta Mikołajczyk - długoletnia Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuswwej w związku z za
kończeniem kadencji na stanowisku dyrektora, nie przystąpiła 
ponownie do konkursu, a tym samym zrezygnowała ze stanowi
ska dyrektora Poradni. Stanowisko dyrektora powierzono pani 
Dorocie Frankiewicz, która wygrała konkurs. 

Uroczyste pożegnanie E lżbiety Mikołajczyk odbyło się podczas 
sierpniowej sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego (24 sierpnia). Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś podziękował pani Elżbiecie Mikołaj czyk za 
długoletnią, pełną poświęcenia pracę. ,, W imieniu swoim oraz Samorządu 
Powiatu Kolbuszowskiego dziękujemy za doskonałe kierowanie placówką i za 
te wszystkie lata pracy na rzecz wspierania dziecka, rodziny i szkoły na terenie 
Powiatu Kolbuszowskiego " - mówił Starosta Kolbuszowski podczas sesji. 
„Dzięki Pani staraniom każde dziecko w powiecie ma szansę na lepszy rozwój 
społeczny, emocjonalny oraz intelektualny, skuteczniejsze uczenie się, a Pani 
praca nastawiona zawsze była i jest na wyszukiwanie w nich pozytywnych 
cech oraz odkrywanie ich możliwości, wedle zasady . . .  mów dziecku, że jest 
dobre, że może, że potrafi ... " - dodał Starosta Józef Kardyś. 

Uroczyste pożegnanie Elżbiety Mikołajczyk odbyło się podczas sierpniowej 
sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego Pani. Dorocie Frankiewicz powierzył 
lderownicze stanowisko na okres 5 lat. 

„ Przez minione 25 lat, pracując na stanowisku Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, starałam się J1J)lkonywać swoje obowiązki naj
lepiej jak potrafiłam " - zaczęła Elżbieta Mikołajczyk. ,, Rezygnuję z funkcji 
dyreldora ale nie z pracy w Poradni". Na koniec złożyła podziękowania Sta
roście Kolbuszowskiemu oraz wszystkim osobom, które z nią współpracowały 
na przestrzeni minionych lat. ,, Dziękuję Staroście za zrozumienie i wspieranie 
wszystkich moich działań. Dziękuję wszystkim, z którymi miałam możliwość 

i dane mi było współpracować za okazaną życzliwość i chęć współdziałania 
- dodała na koniec Elżbieta Mikołaj czyk. 

Pani Dorocie Frankiewicz Zarząd Powiatu powierzy! kierownicze 
stanowisko na okres 5 lat. Stery w p lacówce objęła l września. 

W związku z kończącą się kadencją urzędowania Dyrektora ZST roz
strzygnięto również konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Tech
nicznych im. Bohaterów Września 1 939 r. w Kolbuszowej. Kolejne 5 lat ZST 
pokieruje Pani Grażyna Pelka. 

Słowa podziękowania Starosta Kolbuszowski podczas sierpniowej sesji 
Rady Powiatu skierował również do Ryszarda Zielińskiego: ,, W związku z 
zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w 
Kolbuszowej w imieniu Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego dziękujemy za 
doskonale kierowanie placówką oraz kształtowanie umysłów, umiejętności 
i charakterów młodych pokoleń Polaków " - dodał Starosta. , ,Kierując 
Zespołem Szkól Technicznych, skupił Pan wokół siebie fachową i oddaną 
uczniom kadrę pedagogiczną, a współpracownicy zawsze mogli liczyć na 
Pana serdeczność, dobre rady i wsparcie w rozwiązywaniu problemów zawo
doJ1J)lch i osobistych. Pana bogate doświadczenie, wiedza, przedsiębiorczość i 
operatywność zaowocowały tym, że Zespól Szkól Technicznych w Kolbuszowej 
jest dziś placówką spełniającą wszelkie wymogi nowoczesnej szkoły" - dodał 
na koniec Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

Ryszard Zieliński był bardzo wzruszony podziękowaniami: ,, Chcę 
podziękować za te lata pracy na stanowisku dyrektora, które upłynęły w mi
lej i przyjaznej atmosferze, którą będę długo wspomniał" - mówił podczas 
sesji Ryszard Zieliński. ,,Dziękuję za dobrą współpracę panu Staroście oraz 
Radzie Powiatu " - dodał. 

Słowa podziękowania Starosta Kolbuszowski podczas sierpniowej sesji skie
rował również do Ryszarda Zielińskiego. 

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych im. Bohate
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej Pani Grażynie Pełka. 
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Powoła n ie zastępcy komendanta powiatowego 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 

Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec powołał na stano
wisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kolbuswwej bryg. mgr inż. Krzysztofa Samojeden. 

Uroczystość odbyła się 1 września br. w Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczył rów
nież Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. 
Andrzej Marczenia oraz Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej st. 
bryg. Florian Pelczar. 

Powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 

bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeden w obecności swoich przełożonych. 

Powiat Ko l buszows ki pomaga G m i n ie Czersk 
Podczas sierpniowej sesji Rady Po

wiatu Kolbuszowskiego (24 sierpnia) Sta
rosta Kolbuswwski Józef Kardyś zaape
lował do radnych powiatowych o pomoc 
dla mieszkańców Gminy Czersk w powie
cie chojnickim. 

Pomoc niezbędna jest dla mieszkańców, któ
rzy ucierpieli podczas nawałnicy jaka przeszła nad 
ich domostwami w nocy z 11 na 12 sierpnia br. 
pozbawiając ich prądu, niszcząc domostwa, drogi 
oraz sieć wodociągową. 

- Pokażmy gest solidarności i pomóżmy 
ludziom, którzy tej pomocy potrzebują - mówił 
podczas sesji Starosta Józef Kardyś . Dwadzie-

zasiłków celowych dla osób poszkodowanych przez 
nawałnicę - dodał Starosta Józef Kardyś. 

Radni jednogłośnie poparli pomysł Starosty 
Kolbuszowskiego. Powiat Kolbuszowski udzielił 
ze swojego budżetu Gminie Czersk (położonej w 
południowej części województwa pomorskiego, 

. w powiecie chojnickim) pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej w wysokości 20 tysięcy 

ścia tysięcy złotych jakie możemy przekazać to dla złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wła
tych ludzi bardzo dużo. Konsultowaliśmy temat ze snych Gminy z zakresu pomocy społecznej tj. na 
skarbnikiem Gminy Czersk panią Jolantą Skuczyń- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowa
ską i te pieniądze zostaną przeznaczone na wypłatę nych przez nawałnicę w nocy z 11 na 12 sierpnia 

2017 roku. 

Strażacy w akcji! 
W niedzielę, 17 września, na sta

dionie sportowym w Niwiskach, prze
prowadzone wstały X Powiatowe Zawo
dy Sportowo-Pożarnicze. Wzięło w nich 
udział 16 jednostek Ochotniczych Stra
ży Pożarnych z całego powiatu kolbu
szowskiego (w tym 4 drużyny żeńskie). 

Punktualnie o godz. 14, w niedzielne 
popołudnie, na stadionie sportowym w Niwi
skach rozpoczęły się jubileuszowe dziesiąte już 
zmagania strażaków ochotników z naszego po
wiatu. W otwarciu uczestniczył m.in. Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś, Zastępca W ójta 
Gminy Niwiska Jolanta Marut oraz Komendant 
PSP w Kolbuszowej st. bryg. Florian Pelczar. 
Zawody natomiast poprowadził Ryszard Skow
ron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Kolbuszowej. Oczywiście 
nie zabrakło drużyn OSP, gotowych do sportowej 
rywalizacji. 

Zwycięzcy! 
W szranki o tytuł najlepszej drużyny sta

nęły nie tylko zespoły męskie, ale również dam
skie. Na bieżni i _murawie zaprezentowały się 
panie ze Staniszewskiego, Zielonki, Kupna oraz 
Kolbuszowej Dolnej. Strażaczki dzielnie radziły 
sobie zarówno ze sztafetą jak i bojówką. Osta
tecznie w tej grupie zwyciężyły przedstawicielki 
Sołectwa Zielonka. Gratulujemy. 

Natomiast wśród drużyn męskich bezkon
kurencyjni okazali się strażacy OSP z Zielonki, 
do których powędrował okazały puchar ufun
dowany przez Starostę Kolbuszowskiego . Na 
drugim miejscu znależli się ochotnicy z Kupna, 
zaś na trzecim jednostka OSP Majdan Królew
ski. Tuż za podium uplasowali się strażacy z 
Cmolasu, zajmując czwarte miejsce. 

Wyniki X P owiatowych zawodów spor-
towo - pożarniczych j ednostek OSP: 

Grupa A (mężczyźni) 
Miejsce I - OSP Zielonka 
Miejsce 2 - OSP Kupno 
Miejsce 3 - OSP Majdan Królewski 
Miejsce 4 - OSP Cmolas 
Miejsce 5 - OSP Lipnica 
Miejsce 6 - OSP Staniszewskie 
Miejsce 7 - OSP Siedlanka 
Miejsce 8 - OSP Kolbuszowa Dolna 
Miejsce 9 - OSP Nowy Dzikowiec 
Miejsce 10 - OSP Hucisko 
Miejsce 11 - OSP Poręby Dymarskie 
Miejsce 12 - OSP Niwiska 
Grupa C (kobiety) 
Miejsce I - OSP Zielonka 
Miejsce 2 - OSP Kupno 
Miejsce 3 - OSP Staniszewskie 
Miejsce 4 - OSP Kolbuszowa Dolna. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wręcza pu
char za zajęcie I miejsca przedstawicielowi z OSP 
Zielonka. 

.E.t.��S!-2.! 
• P O W I A T  • R A D A  • S T A R O S T W O  

Promocja i Kultura Powiatu 
tel. 17 7445 730 

e-mail: promocja@kolbuszowski.pl 
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- Pozostanie w pamięci jako „diament nieoszlifowany" . . .  

O d szedł p i eś n i a rz z Ko rczowi s k  
Po kilkumiesięcznej walce z nowotwo

rem płuc, na oddziale onkologicznym szpitala 
SP ZZOZ „Sanatorium" w Górnie zmarł 
Stanisław Stępień -znany w okolicy pieśniarz 
ludowy, muzykant, śpiewak, poeta i gawędziarz. 

Do świata wieczności odszedł człowiek nie
przeciętny, wybitnie uzdolniony muzycznie, choć 
nie wykształcony w tym kierunku. Można by po
wil'edzieć skromny, prosty chłop, rolnik, kochający 
muzykę nade wszystko. Poświęcający dla niej wię
cej czasu niż dla gospodarstwa rolnego i domu. Jak 
już pisaliśmy w lipcowym numerze naszej gazety, 
w artykule „ Pieśń o objawieniach w Mazurach " 
(Przegląd Kolbuszowski nr 286, s. 25 -26), posiadał 
rzadki talent do układania tekstów piosenek i przy
śpiewek. Na każdy temat. Bardzo szybko. Niekiedy 
wciągu kilku minut. Przykładem tego jest piosenka 
o kominiarzu, którego spotkał przypadkowo w Ka-

Były o dziewczynach, o miłości, oraz tęsknocie do 
stron rodzinnych. Podobały się żołnierzom. Odpisy
wali sobie słowa i wspólnie śpiewali. Po wojsku zajął 
się handlem bydłem. Dość dobrze na tym wycho
dził. Jako handlarz trafił do Karczowisk. Przypadek 
sprawił, że napotkał uroczą Annę Wilk, w której się 
zakochał. - Poszedłem do niej kupić krowę, albo 
konia. Mieszka/a sama w domu. No to się okazało, że 
wszystko kupiłem, krowę, kania i żonę. I do tej pory 
jestem w Karczowiskach z tym zakupem -wspominał 
jeszcze kilka miesięcy temu. W 1962 r. ożenił się z 
nią i u niej zamieszkał. W dzielnicy wsi o nazwie 
„Narciany". Pracował tam na 3,5 ha gospodarstwie 
rolnym. Dorabiał na handlu bydłem. Wspólnie z 
żoną chowali krowy oraz klacze. Cielęta i żrebięta 
na handel. 

- Granie było na porządku dziennym - mówił 
podczas wywiadu. Grał w domu, na ławce przed 
domem i w polu. Na flecie i na harmonijce ustnej . 

Mszę św. pogrzebową odprawia ks. Grzegorz Stępień. 

Te instrumenty nosił zawsze 
przy sobie. Na wszelki wy
padek. Gdyby nadarzyła się 
okazja zagrania komuś. Był 
samoukiem. Sam nauczył się 
grać na fujarce, potem na fle
cie. W późniejszym czasie 
również na organkach, czyli 
harmonijce ustnej . Sam też 
nauczył się układać teksty 
przyśpiewek, piosenek, pie
śni, i dopasowywać do nich 
dawne melodie. Był więc 
samorodnym, coraz rzadziej 
spotykan ym autentycznym 

ludowym muzykantem i 
poetą. Grał, śpiewał i gawę
dził. Ale nie tym imponował 
słuchaczom najbardziej. Za

mieniu, w sklepie. Zanim ten zdążył wypić piwo pan 
Stanisław potrafił ułożyć o nim i zaśpiewać mu kilku 
zwrotkową, żartobliwą piosenkę. Podobnie było, gdy 
pojechał na uroczyste urodziny Władysława Pogody 
do Kolbuszowej. Tam, na poczekaniu ułożył, zaśpie
wał i zagrał na organkach panu Władziowi piosenkę 
o nim. Spodobała się. 

Stanisław Stępień urodził się w Woli Rusinow
skiej, w dniu 23 czerwca 1934 r. jako syn zamożnych 
gospodarzy Jana i Zofii z domu Tęcza. Posiadali oni 
17 mórg pola (ok. 10 ha). Jak na tamtejsze warunki, 
przed wojną, było to dużo. Miał siedmioro rodzeń
stwa, trzy siostry i czterech braci. Od najmłodszych 
dziecięcych lat podobało mu się granie. Chodził na 
wesela, stawał jak najbliżej muzykantów, gdzieś w 
ukryciu by go starsi nie przegonili, no i słuchał. Ale 
też obserwował w jaki sposób grają. Zapamiętywał 
melodie. Marzył o klarnecie. Pierwszym jego instru
mentem była fujarka, kupiona za uciułane pieniądze 
na odpuście w Leżajsku. Na niej wygrywał, przy 
pasieniu krów,"pierwsze polki, oberki i fokstroty. Po 
ukończeniu siedmio klasowej Szkoły Podstawowej 
w Woli Rusinowskiej pomagał rodzicom w gospodar
stwie. Potem była obowiązkowa służba wojskowa, 
na ziemiach zachodnich. Służył w oddziale ręcznych 
miotaczy ognia. Wtedy ułożył pierwsze piosenki. 

skakiwał słowami piosenek, które szybko układał. 
Piosenek lub przyśpiewek o odbywanych na bieżąco 
imprezach, czy ważnych wydarzeniach, o władzach 
gminnych, myśliwych, ekspedientkach sklepów, le
karzach, księżach, znajomych kobietach, romansach, 
etc. Układał też pieśni religijne. Często śpiewał je 
publicznie i przygrywał na amatorskim flecie pro
stym, lub harmonijce ustnej. Przytupując nogą do 
rytmu. Niekiedy gestykulując. Mimo podeszłego 
wieku miał niesamowity temperament. Podobnie 
jak jego niedościgniony mistrz, skrzypek i śpiewak 
Władysław Pogoda z Huciny. 

Pieśniarz z Karczowisk lubił koncertować i 
bawić publiczność. Bywał na scenie Wojewódzkie
go Domu Kultury w Rzeszowie i na festiwalach w 
Nowej Sarzynie. Przeważnie poza oficjalnym pro
gramem. Występował na konkursach harmonijek 
ustnych i dożynkach w Kamieniu, Raniżowie, róż
nych imprezach w Górnie, biesiadach myśliwskich 
w Morgach Kamieńskich oraz wielu innych miej
scach. Swym graniem, śpiewaniem i gawędzeniem 
wspaniale bawił słuchaczy. Potrafił „na poczekaniu", 
przy gościach, ułożyć wesoły tekst lub żart, na każdą 
okoliczność. Nigdy nie oglądał się na zapłatę. Wystar
czyła mu kiełbaska z grilla. Cieszył się jednak gdy 
ktoś go docenił. A doceniali go nie tylko przypadkowi 

Ostatnie granie Stanisława Stępnia. Górno, hospi
cjum, 27 lipca 201 7 r. Fot. B. Popek 

uczestnicy imprez, ale też niektórzy, szkoda że nie
liczni samorządowcy, pracownicy instytucji kultury 
oraz badacze folkloru lasowiackiego. Należeli do 
nich m.in. dyrektor GOKSiR w Raniżowie Stanisław 
Samojedny, znany kolbuszowski muzyk, pasjonat 
folkloru Jarosław Mazur, oraz redaktor naczelny ty
godnika Korso Kolbuszowskie,językoznawca Janusz 
Radwański z Kolbuszowej. No i oczywiście autor 
niniejszego artykułu. Zawsze udawało mi się znaleźć 
dla niego czas a także uznanie i słowa zachęty do dal
szego układania pieśni. Przeprowadziłem z nim kilka 
wywiadów. Nagrałem też na dyktafonie cyfrowym 
kilkanaście granych i śpiewanych piosenek. Często, 
z wielkim wzruszeniem wspominał docenienie jego 
grania przez wymienionych panów Jarosława Ma
zura i Janusza Radwańskiego. Obaj jeździli do niego 

Jtyjście z kościoła parafialnego w Mazurach. 
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do Korczowisk, do skromnego domku ukrytego w 
krzakach i przeprowadzali profesjonalne badania, 
wywiady. Jest więc nadzieja, że uratowali jakąś część 
jego wiedzy oraz muzyki. 

Pan Stępień był autorem ponad stu tekstów 
pieśni o tematyce świeckiej, okolicznościowej, m.in. 
dożynkowej i myśliwskiej oraz tematyce religijnej. 
Z religijnych najbardziej znane są pieśni o objawie
niach Matki Bożej w Mazurach w 1949 r., o papieżu 
Janie Pawle Il oraz świętym Hubercie. Nigdzie nie 
zapisywał swych utworów. Ani słów, ani melodii. 
Przechowywał je przez dziesiątki lat jedynie w swej 
pamięci. Kiedyś niemal doskonałej, pod koniec życia 
coraz gorszej. Kiedy początkiem tego lata pracownik 
Urzędu Gminy w Kamieniu zwrócił się z prośbą o 
spisanie ich, w celu planowanej publikacji, nieste
ty, przypomniał sobie niewiele ponad pięćdziesiąt. 
Pisał je, lub dyktował, będąc już na łożu śmierci. 
Za późno . . .  

W kwietniu h·afił do szpitala „Sanatorium" w 
Górnie. Zdiagnozowano zaawansowanego raka płuc. 
Uwierzył jednak, że da się jeszcze wyleczyć. Nie 
załamywał się. Grał tam od czasu do czasu, bawił 
pacjentów i personel. Ułożył piosenkę o tamtejszych 
pielęgniarkach oraz księdzu kapelanie. Cieszył się z 
odwiedzin znajomych. Bardzo się cieszył. Niekiedy 
płakał z radości. W sierpniu jego stan zdrowia dra
stycznie się pogorszył. Zmarł w dniu 12 września. 
Pogrzeb odbył się 14 września. 

Zgodnie z ostatnią wolą Mszę pogrzebową w 
kościele parafialnym w Mazurach odprawił ks. Grze
gorz Stępień, proboszcz parafii pw. Niepokalanego 
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Ostatnie pożegnanie na cmentarzu w Woli Rusinowskiej. Fot. B. Popek 

Serca NMP w Cholewianej Górze, syn jego brata. 
On też wygłosił kazanie. We Mszy uczestniczyli 
- krewny jego żony, brat „Leonard" (Józef Wąsik) z 
zakonu Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowej, 
oraz proboszcz parafii Mazury ks. Wiesław Dopart. 
Żegnała go żona Anna, krewni, sąsiedzi i znajomi z 
Karczowisk. Wśród nich m.in. Roman Sudoł, zna
ny były działacz związkowy, opozycyjny w Hucie 
Stalowa Wola. Przyjechali też by się z nim poże
gnać wspomniani - Jarosław Mazur z Kolbuszowej 

i Stanisław Samojedny z Raniżowa. Dalsza część 
ceremonii pogrzebowej odbyła się na cmentarzu 
w Woli Rusinowskiej, gdzie życzył sobie być po
chowany. Tu należy wspomnieć, że pan Stępień był 
bezpotomny i opiekę nad grobem pragnął powierzyć 
rodzinie swego brata. Spoczął więc w ziemi rodzin
nej. Ziemi pachnącej żytem. Ziemi, która go zrodziła 
i ukształtowała. 

Benedykt Popek 

Wspominają Stanisława Stępnia. • • 
Zwróciliśmy się do znanych osób 

z naszego powiatu, które miały bliższą 

styczność z panem Stanisławem Stęp

niem z zapytaniem, jak wspominają 

jego postać. Oto ich krótkie wypowiedzi. 

* * * 
- By/ skromnym człowiekiem, ale za to o 

bardzo bogatej wrażliwości na otaczający świat. 
Dostrzega/ więcej niż przeciętny człowiek. I swoje 
spostrzeżenia potrafi/ zawrzeć w wierszach bądź 
przyśpiewkach, z których byl znany w Karczowi
skach. Do tego akompaniował sobie na organkach 
ustnych, bez których nie wyjeżdża/ poza dom. Za
wsze interesowały go lokalne imprezy kulturalne. 
Stal blisko sceny, obserwował, uważnie słuchał 
prezentujących się artystów. 

Część Jego twórczości została opublikowana 
w „ Wieściach Raniżowskich ". Szerszej publiczno
ści dal się poznać podczas dorocznych gminnych 
dożynek w Raniżowie, czy też na bardziej kameral
nej imprezie pn. ,, Babska biesiada ". Występował 
też w sąsiedniej gminie Kamień na Ogólnopolskim 
Konkursie Gry na Harmonijkach Ustnych HA
KAM. Mia! wielki talent i pamięć. ,, Zapisal" w 
głowie wszystkie swoje wiersze i w każdej chwili 
każdy z nich mógł wyrecytować. Dopiero pod ko
niec życia postanowi/ je przelać na papier, w czym 
pomagała mu znajoma z Karczowisk. 

Kiedy już nie bylem dyrektorem GOKSiR-u, 
jeszcze odwiedza/ mnie w nowym miejscu. Wiele 
wspomina/ i chwali! naszą współpracę, prezento-

wal mi swoje wiersze i przyśpiewki. Zmarł po cięż
kiej chorobie 12 września 201 7 roku, w Górnie. W 
mojej pamięci pozostanie na zawsze jako „ diament 
nieoszlifowany ". 

Stanisław Samojedny 
Dyrektor GOKSiR w Raniżowie 

w latach 1991 - 2011 

* * * 
- Kiedy w 2009 roku w nasze strony przy

jechali na obóz naukowy studenci Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, nie mia/em wątpliwości, że żeby 
usłyszeli najpięk.niejszą lasowską gwarę, muszę 
ich zawieźć do Karczowisk, do Anny i Stanisława 
Stępniów. Jechaliśmy w ciemno, ale wiedziałem, 
że pan Stanisław zawsze cieszy się z gości, zawsze 
wszystkich wita z radością. Kiedy zajechaliśmy na 
miejsce, zastaliśmy pana Stanisława otoczonego 
sąsiadami, którzy słuchali jego opowieści, piose
nek, zagadek, żartów. Wszystko jak przed laty, kiedy 
ludzie nie potrzebowali telewizorów, potrzebowali 
ludzkiego głosu i ludzkich historii. Pan Stanisław 
potrafi/ te czasy wskrzesić i zatrzymać. 

By! gawędziarzem, muzykantem i prawdopo
dobnie ostatnim lasowiackim poe,tą, mistrzem tej 
mowy, tworzącym w niej pieśni. Wspaniale opero
wa/ różnymi rejestrami tego języka -jego piosenki 
bywały wzniosie i poważne, bywały żartobliwe i 
rubaszne. Prezentowa! je, kiedy tylko miał okazję, 
wszystkim, którzy chcieli słuchać. Nie by/o w tym 
żadnej pozy ani stylizacji - Stanisław Stępie1i by/ 
może i ostatnim twórcą ludowym w pełnym tego 

słowa znaczeniu, człowiekiem wywodzącym swoją 
sztukę z mowy i kultury, w której wzrósł w sposób 
najzupełniej naturalny. 

Przede wszystkim jednak Stanisław Stępień 
by! człowiekiem otwartym i dob1ym, człowiekiem, 
w któ1ym nie było cienia fałszu czy wyrachowania. 
Mia/ serce na dłoni i dzielił się nim tak, jak pie
śniami - chętnie i bezinteresownie. 

Razem ze Stanisławem Stępniem zamilkły 
jedne z najprawdziwszych i najpiękniejszych nut 
w mowie lasowiackiej. 

* * * 

Janusz Rad wański 
1 5 .IX.2017 r. 

- Pana Stanisława poznałem późno. Zbyt 
późno. Przemyka/ niezauważony przez lokalne im
prezy, gdzie pośród znanych wykonawców pokornie 
czeka/ na swoją kolej do upragnionego mikrofonu. 
Nie przyjeżdża/a do niego telewizja, nie spieszyli z 
kwiatami lokalni notable. A pan Stanisław czekal. 
W swoim małym domku, gdzieś na krańcu powiatu 
czeka/ na gości z bliskiego i dalekiego świata. 
Kiedy zbiera/em materiały do prac etnograficznych 
spotka/em się z nim. Na początku konieczna w 
takich sytuacjach doza nieufności, właściwa tym 
okazjom ostrożność, mówienie „ ładnie ", po miej.
siw. Ale po kilkunastu minutach brała górę Jego 
mazurska dusza. Sypały się niekończące opowieści, 
wspomnienia, legendy z rodzinnych stron. Odzywa-

cd. na str. 22 
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cd. ze str. 21 
la się najpięlmiejsza na świecie mowa Mazurów od 
Kamienia, Cholewianej Góry i Raniżowa. Otwierały 
się dawne, zapomniane już światy naszych Przod
ków. Trwały one nie tylko w opowieściach. 

Poezja, którą pisał Pan Stanisław była na 
wskroś ludowa. Nie stylizowana na dawne, minione 
czasy, wolna od udawania. Mówiąca o tym co jest 
dookoła, co żyje obok nas. Zmarły był autentycznym 
ludowym poetą, który pisał o tym, co go otacza: o 
miłości, życiu na współczesnej wsi, zmieniających 
się czasach, czy nawet o otwarciu nowej ścieżki 
edukacyjnej. Zachowując kanon ludowej poezji jego 
twórczość była współczesna, wolna od udziwnień 
i chęci przypodobania się. Pan Stanisław pisał o 
tym jak jest. 

Jego piosenki opierały się na wierszach. Ich 

melodie były zaczerpnięte z bogatej lokalnej trady
cji, oparte o tradycyjne przygrywanie na fujarce. 
Grai również na harmonijce. Godzinami słucha/em 
muzyki Pana Stępnia, dziwiąc się dlaczego jego 
wielki talent nie pokazuje się na folklorystycznych 
scenach. Tradycyjne wykonawstwo, korzenna ma
niera śpiewacza i specyficzny, puszczański repertuar 
powinien był znaleźć uznanie u jurorów wielu kon
kursów. Bywali u niego profesorowie, wykładowcy 
a w końcu młodzi ludzie z Domów Tańca pragnący 
„ zaczerpnąć ze źródła ". To Pan Stanisław pokazał 
mi drogę do wybitnego skrzypka z Cholewianej 
Góry - Stanisława Dudzika oraz do innych twórców 
ludowych z regionu. To dzięki Niemu ujrzała na 
nowo światło dzienne zrekonstruowana lasowiac
ka fujarka - instrument, na którym grywano tutaj 

---
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powszechnie a który odszedłby w niepamięć gdyby 
nie Jego życzliwa pomoc. 

Wiele razy bywałem w jego gościnnym 
małym domku w Karczowiskach. Słucha/em mowy 
Przodków, pięknej muzyki i niesamowitej poezji. 
Kiedy dowiedziałem się o jego ciężkiej chorobie 
odwiedza/em go w szpitalu. Nie wierzyłem, że śmierć 
jest tak blisko tego pogodnego, dobrego człowieka. 
Składając kolejne wizyty widziałem jak gasł. Byłem 
świadkiem tego jak przebaczył swojemu prześladow
cy. Widziałem jak kończy/ spisywać swoje wiersze. 
Zobaczyłem kres pięknego, skromnego i cichego 
życia. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. 

Jarosław M azur 
1 8 . IX.2017 r. 

Sokół świętował SO-lecie 
Uroczystości jubileuszowe SO-lecia 

Sokola Kolbuswwa Dolna rozpoczęły się 
w sobotnie południe, 9 września. Mecze 
piłki nożnej, wręczenie odznaczeń oraz 
występy muzyczne to główne atrakcje 
sportowego święta w Kolbuszowej Dolnej. 

Z okazji jubileuszu rozegrano dwa mecze: I 
ligi piłki nożnej kobiet Sokół Kolbuszowa Dolna 
- Tamovia Tamów oraz mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej Sokół Kolbuszowa Dolna - Raniżovia. 
Oba spotkania wygrali gospodarze. 

W przerwie meczu zaproszeni goście wręczyli 
pamiątkowe jubileuszowe puchary i patery na ręce 

prezesów MUKS Soko! Kolbu
szowa Dolna Dariusza Widelaka, 
Andrzeja Skowrońskiego oraz Ja
nusza Karkuta. 

W imieniu władz samo
rządowych pamiątkowe pucha
ry wręczyli Poseł na Sejm Zbi

gniew Chmielowiec, 
starosta kolbuszowski 
Józef Kardyś, bur
mistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba. W imie
niu Ministra Sportu 
i Turystyki życzenia 
przekazał dyrektor 
departamentu Marcin Kaczmarczyk. 

Klub otrzymał również życzenia 
od: Zarządu PZPN, Podkarpackiego 
ZPN, Podokręgu Piłki Nożnej w Rze
szowie, Podokręgu Piłki Nożnej w 
Dębicy, Podkarpackiego Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

D a ls z a  c z ę ś ć  
oficjalna odbyła się po 
zakończeniu meczu 

piłkarskiego. Wręczono indywi
dualne odznaczenia dla trenerów 
oraz działaczy Klubu. Brązową 
odznaką Podkarpackiego ZPN od
znaczeni zostali: Antoni Kardyś, 
Janusz Karkut, Krzysztof Korab, 
Rafał Leśniowski, Wojciech Li
gęza, Janusz Mytych, Mieczysław 

Przybyło, Ma
r e k  S k o w 
roński, Artur 
Orzech, Bog
dan W ójcic
ki ,  Waldemar 
Mazurek. 

Srebrną odznaką Pod
karpackiego ZPN odznaczeni 
zostali: Janusz Karkut, Marian 
Skowroński, Eugeniusz Sito, 
Joanna Sudoł. 

Złotą odznaka Podkar
packiego ZPN odznaczeni zo
stał Michał Franczyk. 

Honorową odznaką Podkarpackiego ZPN 
odznaczony został Grzegorz Romaniuk . 

Brązową odznaką Polskiego ZPN odznaczeni 
zostali: Andrzej Skowroński, Ryszard Mokrzycki 

Srebrną odznaką Polskiego ZPN odznaczony 
został Dariusz Widelak -prezes Sokoła. 

Ponadto Zarząd Sokola przygotował pamiąt
kowe statuetki dla firm oraz osób i firm wspierają
cych działalność Klubu. 

Po części oficjalnej w ramach mini festiwalu 
disco polo wystąpiły zespoły Remfaza, Fox i Ego. 
Imprezę zakończyła zabawa taneczna. 

J. Mazur 
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Mendel dożynkowy „Mazurzan�' 
Wieńce dożynkowe mają długą i piękną 

tradycję. Sięgającą czasów staropolskich, czyli 
królewskich. 

Od tej pory dożynki w tej rolni
czej gminie nie są organizowane. 
Wielka szkoda. Nie mniej jednak 
społeczności niektórych wiosek 
wykonują wieńce dożynkowe, na 
okoliczność święta Matki Boskiej 
Zielnej (15 sierpnia). Wnoszą je 
uroczyście do kościołów, gdzie 
są poświęcane przez księży pro
boszczów. Mają one bardzo różne 
kształty. Niekiedy daleko odbie
gają od klasycznych, w postaci 
kopuł. Często nawiązują do sym
boli religijnych, lub patriotycz
nych. Bywa, że i do świeckich, 
jak na przykład postaci żniwiarzy, 
dziesiątków, dzbanów, uli kłodo-

Wtedy to po zakończeniu żniw gromada 
żeńców wykonywała jak najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy z ostatnich garści zerżniętych sierpem 
zbóż, ozdobiony świeżymi kwiatami i owocami, po 
czym zanosiła go i wręczała gospodarzowi folwar
ku. Niekiedy też dużego gospodarstwa kmiecego. 
Śpiewali przy tym -panie gospodarzu, otwórzcie 
nom wrota, bo my ci niesiemy, bo my ci niesiemy, 
wionecek ze złota. Gospodarz wychodził, przyj
mował wieniec od przodowników żniwnych i 
dziękował. Następnie częstował po kolei kielisz
kiem wódki „siwuchy", zapraszał do poczęstunku 
i do tańca. Kazał grać muzykantom. Rozpoczynał 
taniec z najlepszą żniwiarką. Gospodyni zaś ze 
żniwiarzem. Potem tańczyli wszyscy, śpiewali, 
ucztowali i popijali. W zabawach „okrężnego" 
brali udział nawet starcy i dzieci. 

wych, itp. Wieniec dożynkowy stanowiący rekonstrukcję „ mendela ", w kościele 
Tę piękną wielowiekową parafialnym w Mazurach. 15. VIll.201 7 r. Fot. B. Popek 

Tradycja wykonywania i uroczystego wrę
czania wieńców dożynkowych przetrwała do na
szych czasów. Odbywa się to zazwyczaj podczas 
organizowanych przez samorządy imprez zwanych 
„Dożynki Gminne". Normalnie funkcjonujące 
samorządy, zwłaszcza gmin typowo rolniczych, 
urządzają takie imprezy co roku, w sierpniu. Jest 
wtedy wspaniała okazja do promocji lokalnych 
plonów pól, sadów i ogrodów. Wystaw płodów 
rolnych, czy sprzętów rolniczych. Do prezentacji 
folkloru, występów dziewczęcych zespołów wień
cowych, zabaw i degustacji. Także swojskich win i 
nalewek ... W gminie Raniżów też kiedyś tak było. 
Do czasu objęcia urzędu wójta przez Daniela Filę. 

tradycję wykonywania wieńców 
dożynkowych kultywuje wspaniale Zespół Ob
rzędowy „Mazurzanie". Jego członkowie co roku 
wykonują dwa okazałe. wieńce. Prezentują je w 
kościele w Mazurach, podczas „Zielnej". Później 
na dożynkach diecezjalnych w Rzeszowie. Niekie
dy także uczestniczą w ogólnopolskich konkursach 
wieńców dożynkowych. Wielokrotnie zajmowa
li tam czołowe miejsca. W tym roku wykonali 
również dwa wieńce. Jeden w kształcie mendla 
zbożowego, drugi w formie tradycyjnej. Obydwa 
godne są podziwu. W niniejszym artykule pragnie
my jednak zwrócić uwagę na wieniec z mendlem. 

Cóż to takiego jest ten mendel - może za
pytać wielu młodych czytelników. Przecież oni 

Zespól wieńcowy z Mazurów z Biskupem Ordynariuszem, na dożynkach diecezjalnych w Rzeszowie, w 
dn. 2 7. VIII.201 7 r. Od lewej strażacy: Henryk Makusak, Jan Adamczyk (sołtys), Czesław Białas (prezes 
OSP), Bogdan Mul. Z tylu: ksiądz z Kurii, Bp Ord. Jan Wątroba, Renata Śliż, Dominik Lachtara, Anna 
Gut, Emilia Adamczyk, Dorota Mul, Halina Czulyt. Fot. A.  Śliż 

nigdy czegoś podobnego na polach nie widzieli. 
Otóż jest to, najprościej rzecz ujmując, kilkanaście 
snopków zboża, zazwyczaj około 15, ułożonych na 
przemian, w krzyż, w pozycji poziomej, kłosami 
do środka. Często nakrytych chochołem. Dopóki 
na nasze pola nie wjechały w latach 70 - tych kom
bajny „Bizony" i Wistule", to żniwiarze skoszone 
zboża składali w formie snopków, wiązanych sło
mianymi powrósłami. Z tych snopków ustawiali 
na ścierniskach przeważnie tzw. ,,dziesiątki" lub 
sporadycznie „mendle". Aby zboże lepiej doschło 
i łatwiej je było potem wkładać na wóz. Dziesiątki 
składały się z 10 snopków stawianych pionowo, 
tak by się wspierały i wiatr ich nie przewrócił. W 
porę deszczową nakrywano je chochołami. Mendle 
zaś, jak już wspomniano, były kładzione pozio
mo, w kształcie krzyża. Ten sposób był szeroko 
praktykowany w regionach podgórskich. U nas 
dominowały dziesiątki. 

W miejscowości Mazury, ostatnimi rolnika
mi którzy niekiedy stawiali w polu mendle byli Jan 
i Rozalia Kustra. Robili to jeszcze na początku lat 
70 -tych XX wieku. Gospodarowali pod numerem 
domu 130, tuż obok szkoły. Oboje pochodzili z 
Nienadówki. Stąd mieli też nieco odmienne oby
czaje i gwarę. Stawiane przez nich mendle budziły 
spore zainteresowanie sąsiednich rolników. Nie
którzy chodzili oglądać tę żniwną ciekawostkę. 

Dziś już nie zobaczymy na polach ani dzie
siątków, ani mendli. Zboża koszą maszyny wie
loczynnościowe, nazywane kombajnami. Za nimi 
podążają ciągnikowe prasy, które pomiętą słomę 
kształtują w tzw. bale, wiązane sznurkiem, lub 
zwijają w olbrzymie walce, okręcane siatką. Aby 
móc wykonać wieniec dożynkowy trzeba zadbać o 
różne rodzaje zbóż w czasie przed żniwami. Robi 
to tylko niewielka garstka pasjonatów tradycji 
i folkloru. Należy im się za to wielkie uznanie, 
szacunek i podziw. 

Benedykt Popek 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Kolbuszowej (PSZOK) 

PAPIER I TEKTURA 

Do PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 1 1 1  A w Kolbuszowej 

mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mogą nieodpłatnie oddać do recyklingu 

papier i tekturę (makulaturę). Do tego rodzaju odpadu zaliczamy m.in.: 

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, 

prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane 

kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe. 

Do makulatury nie należą: 

ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier lakierowany 

i powleczony folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, kartony 

po mleku i napojach, papierowe worki po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych, tapety, pieluchy jednorazowe i podpaski, 

zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe, 

ubrania. 

TWORZYWA SZTUCZNE 
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej 

przyjmuje od mieszkańców gminy tworzywa sztuczne w postaci: 

plastikowych butelek po napojach, plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. 

proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) 

itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne fol ie, zabawki (zabawki 

z tworzywa sztucznego), plastikowe skrzynki, pojemniki z tworzywa 

sztucznego. Nie przyjmujemy opakowań po olejach silnikowych, części 

samochodowych, styropianu, pianki montażowej, wełny mineralnej, papy. 

Wszystkie odpady odpowiednio posegregowane należy przywozić do 

punktu w workach. W PSZOK nie obowiązuje kolorystyka worków jak 

w przypadku zbiórki odpadów od mieszkańców spod posesji. 
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Puchar  Po lsk i  201 7 zakończony zmagan iam i  
na  tras ie  w Kra i n ie Puszczy i Żubra 

W tegorocznej edycji zawodów Pu
charu Polski Nordic Walking ostatnie za
wody oraz zakończenie rywalizacji odbyło 
się w Hajnówce. Miasto to 9 września sta
ło się stolicą Nordic Walking. 

I po raz kolejny grupa kolbuszowskich cho
dziarzy wystartowała w zawodach 

z sukcesem. Tym razem z Kolbuszowej wy
jechało 25 zawodników startujących 

w różnych kategoriach wiekowych -od naj
młodszych po najstarszych. 

Wynikiem wzrastającego zainteresowania 
nordic walking była rekordowa liczba zarejestro
wanych uczestników - ponad 1 OOO osób. W zawo
dach wystartowało i ukończyło 840 osób. Liczba ta 
przebiła ilość startujących zawodników na zawo
dach Pucharu Polski w czerwcu, w Kolbuszowej. 

Duża liczba zawodników zagwarantowała 
wspaniałą atmosferę ale i znacznie zaostrzyła kon
kurencję. Zawodnicy przed startem mogli poznać i 
zakupić regionalne smakołyki i pamiątki. Rywali
zacja wśród zawodników spowodowała, że niemal 
każdy ze startujących uzyskał wspaniałe rekordy 
życiowe. Trasa zawodów była doskonale przygo
towana i oznakowana, a wiodła przez piękną sce
nerię puszczy Białowieskiej. Ścieżki i dróżki leśne 
sprzyjały zawodnikom, dając odrobinę chłodu i 
cienia. A trzeba przyznać, że pogoda w tym dniu 
sprzyjała zawodnikom - po dniach deszczowych 
wyjrzało słońce. 

Z grupy kolbuszowskich chodziarzy po za
kończeniu rywalizacji tylko I zawodnikowi udało 
się stanąć na podium. Była to Krystyna Styga, 
która ukończyła dystans 5 km z 3-cim czasem 
w swojej kategorii wiekowej. Duża ilość startu
jących spowodowała sporą konkurencję wśród 
zawodników. 

P o  z a 
k o ń  c z e  n i u 
nagradzan ia  
za  osiągnięte 
wyniki w za
wodach ,  na
deszła pora na 
podsumowanie 
całego cyklu 
zawodów czy
li Klasyfikacja 
Indywidualna i 
Drużynowa. 

I tu po
nownie wywo
łana na podinm 1 
została Krysty
na Styga, która 
w swojej kategorii wiekowej na dystansie 5 km 
zdobyła 320 punktów, co dało trzecią lokatę. Na 
podinm stanęła także Helena Rozenbajgier, która w 
swojej kategorii wiekowej uzyskała 200 punktów 
co dało jej druga lokatę w Klasyfikacji Generalnej. 
Wielu zawodników kolbuszowskiej drużyny po 
podsnmowaniu zdobytych punktów uplasowało się 
w 1-szej dziesiątce. Oto miejsca w swoich katego
riach wiekowych na dystansie 5 kilometrów: Sitko 
Maciej - 9 lokata, Cepielik Barbara - 9, Dziuba 
Alina - 15, Koczur Dorota - 9, Wiącek Krystyna 
- 18. Podkreślić należy postawę i waleczność pań 
emerytek - pani Prokopiec Bronisława - 4 - od 
rywalki z 3-go miejsca dzieliło tylko 5 punktów, 
a Margańska Stanisława 13. Udział w zawodach 
brali także panowie i tu Józef Garbacki uplasował 
się na 12 pozycji a Andrzej Bańka na 13- oczywi
ście każdy z panów w swojej kategorii wiekowej. 

Udział w wielu zawodach, dobre czasy za
wodników dały efekt w zebraniu ponad 1 OOO punk-

tów dla drużyny. W Klasyfikacji Generalnej OPEN 
na ponad 200 drużyn startujących po zliczeniu 
punktów na kolejnych zawodach Kolbuszowski 
Klub Nordic walking uplasował się na 26 pozycji. 
Wręczanie statuetek i pucharów było tym bardziej 
atrakcyjne i miłe, że dokonywali tego wraz z wła
dzami Hajnówki aktorzy: Tamara Arciuch i Bartek 
Kasprzykowski. 

Mnóstwo emocji przyniosło losowanie wspa
niałego bordowego Suzuki Swift jako nagrody 
głównej. Każdy z zawodników miał szanse na 
wylosowanie tego samochodu - warunek- wypeł
nienie karty zgłoszenia, uczestnictwo i ukończenie 
zawodów. Szczęściarą która wyjechała z Hajnówki 
własnym samochodem okazała się zawodniczka 
z Olsztyna. 

Jak zwykle wspaniałą atmosferę stworzyli 
uczestnicy, którzy znają się już z wielu wcześniej
szych zawodów. Organizatorzy zapewnili dodatko
we atrakcje dla wszystkich w postaci przejażdżki 
kolejką wąskotorową po puszczy Białowieskiej 
aż do stacji Topiło, możliwość zwiedzania Parku 
Żubrów i występów oraz ogniska integracyjnego. 
W czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników 
zawodnicy mogli „potańczyć" w rytm muzyki 
orkiestrowej wraz z tańczącymi mażonetkami. 
Miła atmosfera, piękna pogoda i wypoczynek oraz 
piękny krajobraz rekompensowały trud i wysiłek 
podczas startu. Żegnaliśmy znajomych chodzia
rzy ze słowami „do zobaczenia na zawodach w 
przyszłym roku". Wróciliśmy do Kolbuszowej 
pełni wspaniałych wrażeń, przeżyć i wspomnień z 
poczuciem, że dobrze reprezentujemy nasze miasto 
na zawodach Pucharu Polski. 

A za rok kolejny cykl zawodów, nowe wy
zwania i zmagania. I oby forma rosła i przyniosła 
efekt większej ilości punktów i zawodników na 
podium. 

KKNW 
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Zimioczysko 
Ziemniak zwyczajny (Solanum tuberosum) 

należy do rodziny psiankowatych, pochodzi z 
Ameryki Południowej. W 1567r. Hiszpanie spro
wadzili je do Europy, a żeglarze upowszechnili 
ziemniaki na całym świecie. 

Do Polski dotarły w 1683r. Król Jan III So
bieski przywiózł spod Wiednia nie tylko kawę 
„po turecku" ale i ziemniaki. ,,Jabłka ziemi", jak 
je wówczas nazywano cesarz Leopold podarował 
Sobieskiemu jako dar dla jego żony Marysieńki. 
Na początki królewskiej parze dar Leopolda nie 
przypadł do gustu. Jego walory odkrył przypad
kiem król Jan, kiedy jego syn wrzucił je do ogni
ska. Ziemniak na początku podbił Lubelszczyznę 
i Mazowsze, a za Sasów rozpowszechnił się na 
cały kraj. 

Ten przysmak królów i nędzarzy miał swój 
udział w historii państw i narodów. Największy 
wpływ wywarł na Irlandczyków. W XIX wieku 
90% irlandzkiej ziemi było w rękach angielskich 
protestanckich lordów, pozostałe kilkuakrowe 
poletka uprawiali biedni irlandzcy katolicy. Ir
landczycy na tych małych działkach uprawiali 
ziemniaki. Jeden akr ziemi ( ok. 0,4 ha) ziemniaków 
mógł wyżywić dużą irlandzką rodzinę. 

Natomiast angielscy lordowie w Irlandii 
uprawiali zboża i sprzedawali je z zyskiem w An-

glii. Dopóki ziemniaki dobrze plonowały, to te 
nieufne wobec siebie nacje żyły spokojnie. Jeden 
Irlandczyk zjadał około 6 kg ziemniaków dziennie. 
Jeśli bieda zmuszała człowieka na jeden rodzaj 
pożywienia, to ziemniaki były nie najgorszym 
wyborem. Ziemniaki są bogate w proteiny, węglo
wodany i witaminę C, która biedne społeczności 
chroniła przed szkorbutem. 

Z tak małego obszaru inne rośliny nie mogły 
wydać tak wysokich plonów, które uchroniłyby 
liczne irlandzkie rodziny od widma głodu. Przy
szedł rok 1845. Żeglarze przywlekli na statkach z 
Ameryki grzyb Phytophora infestans, który znisz
czył całe irlandzkie uprawy ziemniaka. Zaraza 
ziemniaczana niszczyła uprawy przez trzy lata. 
Irlandzki głód ziemniaczany zbierał swoje żniwo. 
Angielski rząd poza deklaracjami bez pokrycia 
nie zrobił nic. Ważniejsze było zboże angielskich 
lordów. Przed zarazą ziemniaczaną żyło w Irlandii 
8 milionów ludzi. Po 1847r. zostało ich 5,5 milio
na, ponad milion zmarło z głodu, a 1,5 miliona 
wyemigrowało do Ameryki i Australii, tworząc w 
tych krajach liczne diaspory Irlandczyków. 

W samej Irlandii nastąpił silny wzrost nastro
jów nacjonalistycznych przeciw Anglii, który prze
trwał do naszych czasów. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych rok 2008 ogłosiła Rokiem Ziem-

Wybieramy Wolontariusza 
Powiatu Kolbuszowskiego! 

Już po raz ósmy ogłaszamy konkurs 
na „ Wolontariusza Powiatu Kolbuszow
skiego". Honorowy patronat nad przed
sięwzięciem sprawuje Starosta Kolbu
szowski. Zapraszamy do udziału. 

Podstawowym kryterium nominowania kan
dydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu 
zawarta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działal
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), według której 
wolontariat to: ,,bezpłatne, świadome i dobrowolne 
działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wy
kraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przy
jacielskie" oraz definicja wolontariusza sformu
łowana przez Sieć Centrów Wolontariatu, według 
której wolontariusz to: ,,każda osoba fizyczna, 
która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodze
nia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, 

instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza 
więzi koleżeńsko-rodzinne". 

Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn. 
„Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" może 
zgłosić: co najmniej 1 O mieszkańcom danej gminy 
lub powiatu; każda organizacja pozarządowa dzia
łająca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja 
publiczna działająca na terenie gminy/powiatu 
na rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja, 
instytucja lub grupa osób może wytypować tylko 
jednego kandydata. Formularz zgłoszenia, lista 
poparcia oraz regulamin dostępne są na stronie 
internetowej Powiatu Kolbuszowskiego - www. 
powiat.kolbuszowski.pl. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 30 listopada br. 

Przypominamy, że podczas I edycji tego 
przedsięwzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego otrzymała Barbara Burek. Rok 
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niaka, który odegrał dużą rolę w walce z głodem. 
Na sarkofagu Fryderyka Il wykłada się do dziś po 
kilka ziemniaków, na pamiątkę, że sprowadził je 
do Prus. W Polsce są pomniki ziemniaka w Bie
siekierzu, w Poznaniu pomnik pyry i w Kolbuszo
wej Górnej, gdzie co roku we wrześniu odbywają 
się Lasowiackie Zimioki. Nie wszyscy Górniacy 
mają ochotę do świętowania. Nie wszyscy nakopali 
ziemniaków. Ich uprawy dziczyzna obróciła w 
zimioczysko. Odszkodowania oferowane przez 
spółki łowieckie to kpina z pracy rolnika, a na skar
żenie ich w sądzie potrzeba pieniędzy i czasu. W 
„Sprawie dla reportera" pani Elżbiety Jaworowicz 
emitowana była sprawa odszkodowań dla rolników 
z tytułu szkód spowodowanych przez dziką zwie
rzynę. Na początku zabrał głos łowczy krajowy w 
osobie senatora RP, który stwierdził, że dziczyzna 
jest dobrem narodowym i własnością Skarbu Pań
stwa. Natomiast nie umiał odpowiedzieć na pytanie 
poszkodowanych, dlaczego rolnicy muszą te dobro 
narodowe i Skarb Państwa żywić. 

Wracając do ziemniaka, to jeden z naszych 
parlamentarzystów promował z mównicy posel
skiej Kolbuszowszczyznę, jako byłe ziemniaczane 
zagłębie, a kapustę ziemniaczaną jako dobro naro
dowe związane tylko z Lasowiakami. Co zrobiono, 
by ziemniaczane zagłębie nadal istniało i napędza
ło koniunkturę lasowiackich chłopów? 

Stanisław Gorzelany 

Powiatowy Konkurs o tytuł 

"Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego" 

później tytuł ten został przyznany Stanisławowi 
Kosiorowskiemu. W 2012 r. laureatką powiatowego 
konkursu została Ewa W ój cieka. W kolejnym roku 
Kapituła Konkursowa wskazała na Marię Strzępę z 
Niwisk. Kolejną laureatką konkursu „Wolontariusz 
Powiatu Kolbuszowskiego" została Władysława 
Gorecka. W 2015 r. kapituła wybrała Zenonę Cho
dorowską, przewodniczącą Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej. W ubie
głym roku tytuł ten trafił do Krystyny Stygi, preze
sa Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking. Kto 
tytułem „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" 
zostanie uhonorowany w tym roku? To w dużej 
mierze zależy od Was. Czekamy na zgłoszenia i 
zapraszamy do udziału w konkursie. 

i .Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

Unia Europejska 

-P O D K A R P A C K I E 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Rea l izowane projekty ed u kacyj ne w szkołach 

ponadg i m nazja l nych w naszym powiecie 
Trwa realizacja projektów, służących mo

dernizacji szkól ponadgimna'ljalnych w naszym 
powiecie. Większość wykonywanych robót bu
dowlanych już została zakończona. Trwa podpisy
wanie umów na dostawy sprzętu dydaktycznego. 

Przedsięwzięcie warte prawie cztery miliony 
złotych realizowane jest dzięki funduszom pozyska
nym przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 

Infrastruktura edukacyjna. Pozyskane środki trafiły do 
trzech szkół, znajdujących się w powiecie kolbuszow
skim: Zespołu SzkółAgrotechniczno-Ekonomicznych 
im. KEN w Weryni, Zespołu Szkół Technicznych 
im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Liceum Ogól-
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nokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 
Fundusze w całości przeznaczone zostaną na zakup 
materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego 
oraz modernizację placówek. 

ZST W KOLBUSZOWEJ 

Prace budowlane prowadzone w Zespole Szkól 
Technicznych w Kolbuszowej zostały zakońc;zone. 
Jak informuje Grażyna Pelka, dyrektor szkoły wy
konana została winda przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, odnowiono i dostosowano 
łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, jak rów
nież zamontowano panele fotowoltaiczne. Montaż 
tego typu instalacji pozwoli na oszczędności oraz 
poprawę wydajności energetycznej. Instalacja służyć 
będzie również młodzieży z klasy o profilu „technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" do 
celów dydaktycznych. Trwa podpisywanie umów na 
dostawy materiałów dydaktycznych, wśród których 
wymienić można: obrabiarkę do drewna, 16 tablic in
teraktywnych, wyposażenie do pracowni logistycznej 
i geodezyjnej, drukarkę 3D oraz plotery. 

ZSA-EW WERYNI 

W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicz
nych w Weryni trwa realizacja prac budowalnych 
oraz finalizowanie zakupu sprzętu dydaktycznego. 
Wykonywane prace polegają na przystosowaniu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych budynku dawnego 
internatu. W ramach tego zadania powstanie podjazd 
wewnętrzny oraz łazienki dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Ponadto prowadzone 
są prace zmierzające do powstania w tym budynku 
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Szkolnego Centrum Informacji i Biblioteki, które do
celowo zostanie wyposażone w nowy sprzęt kompu
terowy. Nowy sprzęt dydaktyczny pojawi się również 
w pracowniach ZSAE w Weryni. 

LO W KOLBUSZOWEJ 

Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Kol
buszowej w ramach projektu wykonywane będą 
roboty budowlane wewnątrz budynku LO (m. in. 
przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymia
ną oświetlenia na energooszczędne LED), zakup i 
montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gim
nastycznej, prace budowlane wewnątrz oraz zakup 
nowoczesnego wyposażenia i materiałów dydaktycz
nych. Ponadto realizacja projektu pozwoli na zakup 
nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, doposażenie 
15 klasopracowni oraz doposażenie pracowni kompu
terowej w nowoczesny sprzęt TIK. Na chwilę obecną 
wykonano fotowoltaike, na dachu Sali gimnastycznej 
LO i realizowane są w/w prace budowlane wewnątrz 
budynku. W najbliższym czasie zostanie także roz
strzygnięty przetarg na zakup wyposażenia dla LO. 

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

Prace budowlane jak i zakup wyposażenia 
do szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w 
naszym powiecie to wynik pozytywnie ocenionych 
wniosków złożonych przez Powiat Kolbuszowski do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Łącznie, dzięki 
unijnemu wsparciu w szkolnictwo ponadgimnazjah1e 
w tym roku zainwestowane zostanie prawie 4 mln zł. 
- Stawiamy na nową jakość kształcenia - podkreśla 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. - Korzystając 
z unijnych funduszy mamy możliwość doposażenia 
naszych szkól w najnowocześniejszy sprzęt. Postęp 
technologiczny cały czas idzie do przodu, również wy
magania pracodawcy względem pracownika zmienia
ją się. My jako Samorząd Powiatowy poprzez inwe
stowanie w nowoczesne szkolnictwo chcemy sprostać 
bieżącym oczekiwaniom. Chcemy, aby nasza młodzież 
miała pełne warunki do rozwoju - dodaje Starosta 
Kolbuszowski. 

KOSZTY 

Tytuł projektu: ,,Rozwój kształcenia zawodo
wego w powiecie kolbuszowskim poprzez moderni
zację infrastruktury edukacyjnej", w ramach którego 
modernizowana jest infrastruktura edukacyjna w Ze
spole Szkół Techn icznych im. Bohaterów Września 
1939 r. oraz w Zespole Szkół Agrotechniczno-Eko
nomicznych im. KEN w Weryni. 

W sumie wartość zadania - 2 960 303,45 zł 
- wartość dofinansowania - 2 516 257,90 zł 
- wkład własny Powiatu- 444 045,55 zł 
Wartość robót budowlanych: 604 299,00 zł 
Tytuł projektu: ,,Modernizacja infrastruktury 

edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kol
buszowej", w ramach którego modernizowana jest 
infrastruktura edukacyjna w Liceum Ogólnokształ
cącym w Kolbuszowej. 

W sumie wartość zadania - 1 222 872,62 zł 
- wartość dofinansowania - 930 693, 18 zł 
- wkład własny Powiatu -! 64 239,98 zl 
Wartość całkowita robót budowlanych 

728 160,00 zł. 

ERG warta. 
HESTIA 

lnterRisk•• 
VtENNA INSUIWłCE GROOP 

� 

Proama Got�aer 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Kościuszki 12  (okok Urzędu Skarbowego), tel .  (1 7) 22 71 588 

36-050 Sokołów Młp., ul .  Rynek 1 4, tel .  (1 7) 77 1 3  21 

39-460 Nowa Dęba, ul .  Słowackiego 1A, tel .  (1 5) 84 65 31 

e-mail :  poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczenia.eu 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-1 00 Kolbuszowa, u l .  Handlowa 2 
Tel .  1 7  2271 666, 1 7  2271 962, Fax 1 7  2271 465 

OFERUJEMY USŁUGI:  Badania techniczne pojazdów: 

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, 

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

O F E R U J E M Y 
• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia: 

• wymiana opon do samochodów ciężarowych , TIR, maszyn i ciągników roln iczych oraz 

samochodów osobowych • profesjonalne u rządzenia i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 3 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

Stacja pal iw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5  

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekładniowe 

• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp. 

• 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!!! 

GRUPA POLSKICH SKLEPÓW PASSA 
UL . 1 1  L ISTOPADA 3 ,  36- 1 00 KOLBUSZOWA 

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

• DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt -
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora" - Poście l ,  Ręczn iki , 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 

� J. 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

l i PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi  z zakresu medy
cyny i stomatologi i  , Lekarze Specjal iści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabil ita
cja , Laboratorium,  USG , Leczen ie bezpłat
ne - Umowa z NFZ 

� z  i)1 ! !! 
www.sklepy.orzech .com .pl 
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'1ŁYTKI 

OE�AMIOZNE 
Z. P. U . H . STALBET 

KOLBUSZOWA, 
UL. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA 
U L. RZESZOWSKI EJ) 

TEL./FAX 1 7  22 73 047 
KOM 5 1  O 463 899 

ZAP RASZA MY 

W G ODZ. 7oo - 1 6°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

91evt [}łe,jtaw«reja 
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79 

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 10°0-21 °0 

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 

tel � 17  744 40 77 
Dowóz na terenie miasta gratis! 

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.fl isarkadiusz.com 

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

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZVJĘĆ: 
Wtorek, Czwartek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 
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Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

P.rzegląd 
. - KOLBUSZOWSKI 

36-1 oo Kolbuszowa, ul. Wolska Polskiego 1 o 
tel. 17 / 22 71 687. tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

ZŁOTNIK 
36 - I 00 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096. 

Oferujemy: 

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

z immobilizerem • uslngi grawerskie. 
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżutetii srebrnej i srebrnych obrazków 

Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13 .00 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! j1 

M i ej sce  

na  Twoj ą 

re kl a m ę  
KONTAKT 

tel .  1 7  22 73 658, 781 075 51 3 
1 7  22 71  456, 604 54 1 2  86 

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J .  B !nara, skr. pocz. 34, tel. 1 7  2273 658, 1 7  2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, Stanisław Bu·ak, I Halina Dudzińska I Dorota Gorzelany, 
Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 
21124026271 1 1 1000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 2 1 ,  tel. 1 7  22 70 230, e-mail: studio@ 
abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J .  
36-1 00 Kolbuszowa, ul . Piłsudskiego 1 25c, tel . 

OFERUJE:  

• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 
• nawozy sztuczne • węg iel • piaski , żwiry • stal 
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZI BA FI RMY: 

36-1 00 Kolbuszowa, 

ul. Piłsudskiego 1 25c, 

tel. 1 7  22 72 396 

ODDZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 1 7  2295 835 

ZAPRASZAMY 

codziennie od 7°0 - 1 1°0 

sobota 7°0 - 1 3°0 

lc:ol c E MENT AA 

CHEMIA BUDOWLANA • __ ,_ � ,sover ł))PAROC R ożARów � @[JJDC'J[Pf}Jffi] W1enerberger '-../ <tl!!lIIIlm 

FREX 
[ł]KJIRCHER 

www.frex. pl  

� CZYSZCZEN IE  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacj i  
• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • biur • hal 

u l .  Tarno b rzeska 67 

36-1 00 Ko l buszowa 

te l .  501 456 002 

36-1 oo Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 1 4  
telJfax 17  22 73 200, kom. 605 281 968 

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

OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODLOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

RlfO'F.rslfONION1Yi 

M'O'NfrA�Ż 

· ftA'R'K11 Emó�W 
I s:c·H 'O'D'ó�W 

llJR'E W N l'A'N riC'H 



SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ EMY: 

• pasy klinowe • łożyska • tu leje • segery 
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydraul iczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

ul. Handlowa 3 ,  36-1 00 Kolbuszowa 
tel .  1 7  227 28 00, 1 7  227 58 00, 

Czynne 
.00 - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00 

om.pl 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 

• wymianę rozrządu 
• naprawę zawieszenia 
• naprawę układu hamulcowego 

• wymianę amortyzatorów 
• wymianę klockó� szczęk i tara hamulcowych 

• wymianę olejów, filtrów 

• wymianę tłumików 

• toczenie tarcz hamulcowych 

• montaż haków holowniczych 

Promocja Kredytu Gotówkowego! 
-- - - - - -

• .,Y�llr.•-•eH,U lll�-��I! Spłać kredyt w innym Banku! 

Cel dowolny; różne formy dochodu 
(także krótkie zatrudnienie), 

�,.,,.i .... -: •• ;.i;-- llmlll 

4000 zł rata już od: 

1 5000 zł rata już od: 

30000 zł rata już od: 

60000 zł rata już od: 

1 00000 zł rata już od: 

m 
205,87 

692,10 

1 356,68 

2 686,08 

4 431 ,61 

t:ID � 
1 1 3,1 5  82,73 

380,37 277,81 

732,25 525,85 

1 436,50 1 022,65 

2 348,04 1 656,82 

[;I) 
X 

X 

467,44 

905,27 

1 460,38 

mil 
X 

X 

363,82 

696,34 

1 109,70 

brak ograniczeń wiekowych. 
Decyzja w 1 O minut. 
Także na oświadczenie. 

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

ó 

Oddział Kolbuszowa, Plac Wolności 9 (Rynek), tel. 502 381 272, 1 7  22 71 521 

Niniejsza Informacja nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66§1 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty, Informacje o opiatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem 
telefonu 533 281 272 Decyzja w przedmiocie udzielenia bądt nie udzielenia kledytll zostenle podjęta przez Bank po dokonaniu analizy zdolności kredytowej. Oplata za połączenie telefoniczne wg cennika operatora. 




