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Aktualności

Nagrody sportowe

Nagrody sportowe
Nagrody sportowe
2018-06-22
21 młodych sportowców otrzymało w tym roku nagrody sportowe. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba przyznał je w
oparciu o wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono
zawodników dyscyplin indywidualnych i zespołowych.
Nabór wniosków o doﬁnansowanie wymiany kotłów c.o. w Gminie Kolbuszowa – informacja o możliwości
złożenia wniosku na listę rezerwową
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Nabór wniosków o doﬁnansowanie wymiany kotłów c.o. w Gminie Kolbuszowa – informacja o możliwości
złożenia wniosku na listę rezerwową
2018-06-22
W dalszym ciągu można składać wnioski w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie
Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Zgłoszenia będą umieszczane na liście
rezerwowej w kolejności wpływu, w związku z czym uiszczenie opłaty w wysokości 80 złotych będzie wymagane
dopiero w terminie późniejszym - po przeprowadzeniu weryﬁkacji technicznej budynku.
Informacja o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców o doﬁnansowanie wymiany kotłów
centralnego ogrzewania w Gminie Kolbuszowa

Zmiana Regulaminu naboru wniosków
Informacja o zmianie Regulaminu naboru wniosków od mieszkańców o doﬁnansowanie wymiany kotłów
centralnego ogrzewania w Gminie Kolbuszowa
2018-06-22
W związku z brakiem szczegółowego harmonogramu naboru wniosków o doﬁnansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok w
Regulaminie naboru wniosków w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa –
montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” wprowadza się następującą zmianę: 5 ust. 6 otrzymuje
brzmienie: Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie utworzona do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Wakacje w Kolbuszowej
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Wakacje w Kolbuszowej
Wakacje w Kolbuszowej
2018-06-22
Instytucje kultury przygotowały na tegoroczne wakacje bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i rozrywkowych.
Zachęcamy młodych mieszkańców do skorzystania z propozycji spędzenia wolnego czasu aktywnie i ciekawie.
Każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.
XX-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej
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XX-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej
2018-06-22
W środę 13.06.2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej obchodził jubileusz XX-lecia swojego
istnienia. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy ŚDS wraz z rodzinami i pracownicy ŚDS.
Obecność bakterii grupy coli w sieci wodociągowej wodociągu Widełka
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Obecność bakterii grupy coli w sieci wodociągowej wodociągu Widełka
2018-06-22
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej w czwartek, 21 czerwca, wydał komunikat, że w wodzie
z sieci wodociągowej wodociągu Widełka stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Kolbuszowa na MotoLegends w Sosnowcu
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Kolbuszowa na MotoLegends w Sosnowcu
2018-06-21
16 i 17 czerwca w Expo Silesia w Sosnowcu, odbył się Festiwal Klasyków Motoryzacji MotoLegends KLASYKI NA
NOWO.

KOLORADO- pożegnanie ze świetlicą SP Nr 1 w Kolbuszowej
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KOLORADO- pożegnanie ze świetlicą SP Nr 1 w Kolbuszowej
2018-06-21
19.06.18r. Świetliczaki żegnały się ze sobą i świetlicą w Kolorado -Centrum Zabaw i Rozrywki w Malawie. Był to
dzień nostalgii i radości, wyładowanej w postaci nieograniczonej, spontanicznej zabawy z towarzyszami
świetlicowej gromady.
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