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MIECZYSŁAW STANISŁAW MAZIARZ 
SENATOR RP VI KADENCJI 
KANDYDAT NIEZALEŻNY 

KWW PRAWICY MARKA JURKA 

Jako senator będę m.in. za: 

•suwerennym i niepodległym Państwem Polskim 

•przejęciem przez Skarb Państwa wszystkiego 
co znalazło się w granicach RP po II Wojnie 
Światowej 

•uwłaszczeniem powszechnym, przekształce
niem prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w spółdzielniach mieszkaniowych 
i na ziemiach zachodnich 

•zachowaniem wartości chrześcijańskich 

•zapewnieniem godnych warunków pracy i pła
cy dla wszystkich obywateli 

•równomiernym podziałem dóbr UE 

•zwiększeniem finansowania służby zdrowia 

•realizacją polityki prorodzinnej 

•poprawą sytuacji emerytów i rencistów. 

Urodzony 4 maja 1949 r. 
w Ulanowie, lat 58, le
karz, absolwent AM 
w Lublinie. 

Stan cywilny: żonaty, troje 
dzieci. 

Praca zawodowa: 
•Od roku 1973 Szpital Powia
towy w Kolbuszowej 

•Kierownik WOZ w Krzątce 
i Wilczej Woli (1974-1988) 

•Kierownik Ośrodka "Sztucz
nej nerki" (1991-1993) 

•Ordynator Oddziału Dializo-
terapii i Nefrologii w Kolbuszowej (1993 - nadal) 

•Dyrektor ds. lecznictwa SP ZOZ w Kolbuszowej (1995 2002) 

Działalność społeczna: 
•Radny Rady Powiatu I i I I kadencji (1998-2005) 
•Przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zdrowiał 
w Kolbuszowej 

•Wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców LO w Kolbuszowej 
•Współorganizator pracy Rady Parafialnej w Kolbuszowej (1975-
nadal) 

•Przedstawiciel Dekanatu w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej 
i na I Synod Diecezji Rzeszowskiej 

•Członek Senatorskiego Klubu Narodowego 
•Członek Senackiego Zespołu Strażaków 
•Honorowy Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 
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WYSTĘP MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ 
PODCZAS UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA TABLICY K U CZCI ŻOŁNIERZY Z 
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO, KTÓRZY ZGINĘLI POD MONTE CASSINO 
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SZANOWNI PAŃSTWO! 

Przez dwa lata sprawowałem man
dat posła na Sejm RP. Te lata zaowocowa
ły już konkretnymi sukcesami, ale 
uświadomiły mi również, ile jeszcze moż
na zrobić dla dobra Regionu, z czym 
chciałbym się zmierzyć w następnej ka
dencji Sejmu. 

Nie byłem posłem z pierwszych 
stron gazet ani z ekranu TV, lecz jako po
seł pozyskiwałem fundusze dla Podkarpa
cia. Utrzymywałem kontakty 
z mieszkańcami i samorządami naszego 
regionu. Szczególnie miło wspominam 
współpracę z samorządami gmin i powia
tów: Kolbuszowej, Mielca, Ropczyc, 
Rzeszowa, Sędziszowa, Stalowej Woli, 
Strzyżowa, Tarnobrzega. 

Chcę nadal dobrze wypełniać obo
wiązki poselskie, walczyć o sprawy, 
w które wierzę i wspierać tych, którzy po
trzebują pomocy. 

A oto inwestycje, na które udało mi 
się pozyskać środki finansowe w ciągu 2 
lat mej kadencji w Sejmie I V Rzeczypo
spolitej: 
- rewitalizacja linii kolejowej Rzeszów 
- Kolbuszowa - Ocice - Warszawa -
58 min zł, 
- przebudowa drogi krajowej nr 9 (Kol
buszowa Dolna) - 7 min zł, 
- modernizacja drogi Kolbuszowa - Sę
dziszów - 3 min zł, 
- remont dróg powiatowych (Kolbuszo
wa - Stalowa Wola) - 1,920 min zł, 
- usuwanie skutków powodzi - 2,3 min 
zł (Bojanów, Borowa, Cmolas, Dziko
wiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, 

Przecław, Raniżów, Tu
szów Narodowy, Wiśnio
wa), 
- termomodernizacja bu
dynków użyteczności pu
blicznej - 2 min zł (12 
obiektów oświatowych 
iinstytucji kultury), 
- modernizacja budynku 
policji w Kolbuszowej -
1,5 min zł, 
- budowa basenu w Kolbu
szowej - 2,4 min zł, 
- renowacja zabytkowych 
obiektów sakralnych - 740 
tys zł (Kolbuszowa, Maj
dan Królewski, Spie, Ostro
wy Tuszowskie), 
- Muzeum Kultury Ludo
wej w Kolbuszowej - 180 
tys zł, 
- remonty bibliotek gminnych (Cmolas, 
Bojanów) - 180 tyś zł, 
- remont obiektów kultury (Przecław, Wi
śniowa, Raniżów) - 400 tys zł, 
- zakup samochodów i modernizacja re
miz strażackich - 400 tys zł (Baranów 
Sandomierski, Czajkowa, Dąbrowica, Do-
brynin, Dzikowiec, Jadachy, Kiełków, 
Kolbuszowa Górna, Majdan Królewski, 
Niwiska, Pogwizdów, Raniżów, Siedlan-
ka, Spie, Stany, Werynia, Wola Raniżow-
ska, Wola Rusinowska, Wysoka 
Głogowska, Zielonka), 
- zakup strojów dla kapel (Górniacy, Wi-
delanie, Pogoda) - 25 tys zł, 
- zakup dwóch samochodów dla niepeł
nosprawnych -160 tys zł, 
- zakup pomocy naukowych dla szkół 
średnich (Werynia, Rzemień) - 200 tys 
zł, 

- uzyskanie środków dla stowarzyszeń 
- 400 tys zł. 

Inwestycje przygotowane do dofi
nansowania i realizacji: 
- CEXO program nowych technologii 
dla Zespołu Szkół Technicznych w Kol
buszowej, 
- mała obwodnica Kolbuszowej, 
- modernizacja drogi krajowej Kolbu
szowa - Rzeszów, 
- przebudowa drogi wojewódzkiej Mie
lec - Kolbuszowa - Raniżów, 
- regulacja rzeki N i l , 
- rozbudowa zakładu penitencjarnego 
w Chmielowie. 

Kieruję się zasadą 
W S Z Y S T K O D L A DOBRA M O J E J 

MAŁEJ OJCZYZNY. 

Z B I G N I E W C H M I E L O W I E C 

Lista kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
skiej z powiatu kolbuszowskiego: 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 
SLD+SDPL+PD+UP 
Teresa Lubera - pielęgniarka, zamieszkała w Cmolasie. Miej
sce na liście - 1 8 . 
Marek Brózda - pedagog, zamieszkały w Kolbuszowej. Miej
sce na liście - 26. 

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
Bogdan Piotr Romaniuk - nauczyciel, zamieszkały w Lipni
cy. Miejsce na liście - 4. 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 
Stanisław Kościelny - przedsiębiorca, zamieszkały w Hucie 
Komorowskiej. Miejsce na liście - 6. 
Michał Karkut - urzędnik państwowy, zamieszkały w Kolbu
szowej Górnej. Miejsce na liście - 30. 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludo
wego 
Stefan Wrzask - technik mechanik, zamieszkały w Cmolasie. 
Miejsce na liście - 6. 
Dorota Krystyna Koczur - urzędnik państwowy, zamieszkała 
w Kolbuszowej. Miejsce na liście - 20. 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 
Zbigniew Michał Chmielowiec - inżynier inżynierii środowi
ska, zamieszkały w Kolbuszowej. Miejsce na liście - 5. 

Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z powiatu kolbuszowskiego 

Mieczysław Stanisław Maziarz - lekarz, zamieszkały w Kol
buszowej. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka 
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Wydar: zema... 

INAUGURACJA R O K U AKADEMICKIEGO W WERYNI! 
Dnia 3 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 

w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w Weryni. 
Uroczystość została otwarta przez 

i dziekana wydziału dr hab. prof. UR Mar¬
ka Koziorowskiego, który serdecznie po¬
witał młodzież oraz przybyłych gości 
oraz krótko przybliżył historię wydziału. 
Następnie odbyło się uroczyste wręcze
nie indeksów 72 studentom pierwszego 
roku Biotechnologii. Podczas inaugura
cji głos zabrali zaproszeni goście, m.in. 
poseł Z. Chmielowiec, radny sejmiku wo
jewódzkiego B. Romaniuk, burmistrz 
Kolbuszowej J. Zuba oraz starosta powia
tu kolbuszowskiego J. Kardyś, którzy 
przede wszystkim życzyli studentom po
wodzenia i szczęśliwego ukończenia na
uki, a uczelni - dalszego rozwoju. 
Władze miasta wręczyły na ręce Dzieka
na podziękowania za prace na rzecz Za
miejscowego Wydziału Biotechnologii. 

Następnie słowami: „Aby tradycji stało 
się zadość, rok akademicki 2007/2008 
uważam za otwarty" - Dziekan oficjal
nie rozpoczął kolejny rok edukacji. 

Zamiejscowy Wydział Biotechnolo
gii Uniwersytetu Rzeszowskiego, z sie
dzibą w Weryni, został powołany w dniu 
1 listopada 2005r. Powstał on na bazie ist
niejącego w Weryni od 2002r. Instytutu 
Biotechnologii UR. W skład wydziału 
wchodzą: Zakład Biotechnologii, Zakład 
Ekotoksykologii, Zakład Fizjologii Ro
ślin, Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwie
rząt, Zakład Mikrobiologii, Katedra 
Genetyki, Pracownia Chemii, Ośrodek 
Dydaktyczno-Doświadczalny. 

Na wydziale studiuje obecnie 220 
studentów. 

NAGRODZONA BIBLIOTEKA 
8 września br. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyły się obchody 90 

rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 60 rocznicy Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w województwie podkarpackim. 

t ir T ' fi 

Interesującym punktem programu by
ły występienia osób znanych w 
środowisku bibliotekarzy. Dr Andrzej Ja-
gusztyn przedstawił zebranym gościom 
historię SBP w województwie podkarpac
kim, mgr Stanisław Turek omówił sieć bi
bliotek publicznych w województwie, 
natomiast Andrzej Jagodziński zasygnali
zował dylematy bibliotek publicznych 
na początku X X I wieku. Na koniec Boże
na Jaskulska zaprezentowała Bibliotekę 
URz w przestrzeni wirtualnej. Następnie 
wręczono odznaczenia i wyróżnienia 

zasłużonym członkom SBP. Zaproszeni 
goście mówili o roli i znaczeniu zawodu 
bibliotekarza dla rozwoju kultury i nauki. 

Równie ważnym punktem spotkania 
było wręczenie nagród, za najlepszą reali
zację ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Bi
bliotek" w 2007 roku, pod hasłem 
„Biblioteka Mojego Wieku" w wojewódz
twie podkarpackim. Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kolbuszowej przyznano I miejsce, Bi 
blioteka zrealizowała program Tygodnia 
Bibliotek wspólnie z Oddziałem Stowa

rzyszenia 
buszowej. 

Należy zaznaczyć, iż nie jest to 
pierwsze tego typu wyróżnienie dla bi
blioteki i Oddziału SBP w Kolbuszowej, 
gdyż w 2005 roku Zarząd Główny SBP 
w Warszawie, w kategorii struktur sto
warzyszeniowych, przyznał I I NAGRO
DĘ dla Oddziału SBP i MiPBP 
w Kolbuszowej. 

Otrzymanie tych wyróżnień wiązało 
się z ogromnym wysiłkiem organizacyj
nym bibliotekarzy realizujących progra
my „Tygodnia Bibliotek". Nagrody te 
obrazują wysoki poziom merytoryczny 
kolbuszowskiego bibliotekarstwa pub
licznego oraz stanowią piękną wizytów
kę dla powiatu i gminy Kolbuszowa. 

Niewątpliwie w skali województwa 
i kraju kolbuszowska biblioteka jest zna
czącą instytucją kultury. 

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Stanisław Turek 
składa gratulacje Andrzejowi Jagodzińskiemu, dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej 

B I B L 



€ Z1EH1A 

DOŻYNKI GMINNE - ZARĘBKI2007 
W tym roku gminne święto plonów odbyło się 26 sierpnia w Zarębkach. Tysiące mieszkańców przyszło tego dnia posłuchać 
ludowych przyśpiewek i zobaczyć piękne, ręcznie wykonane wieńce dożynkowe. W tym roku zaprezentowała je każda z 14 

kolbuszowskich wsi. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta, koncele
browana przez ks. dziekana Kazimierza Szkaradka, Probosz
cza Parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. W trakcie 
mszy św. przy kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny - Matki 
Kościoła ks. dziekan poświęcił plac, na którym w przyszłości 
stanie Kościół w Zarębkach. 

W uroczystościach dożynkowych udział wzięli zarówno 
przedstawiciele władz państwowych: senator Mieczysław Ma
ziarz oraz poseł Zbigniew Chmielowiec, jak również władze 
samorządowe, na czele ze starostą kolbuszowskim - Józefem 
Kardysiem i burmistrzem Kolbuszowej - Janem Zubą. Nie za
brakło przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń rolniczych. 

Sołtys Zarębek - Marta Tendera, w imieniu organizatorów 
i mieszkańców wsi, serdecznie przywitała wszystkich zgroma
dzonych na uroczystości. Starostami dożynkowymi byli: Anna 
Noga ze Świerczowa oraz Władysław Mazur z Zarębek, któ- , , , \ i n i D • u 

° J x ' (od lewej) ks. Marek Prajsnar - proboszcz parafii w Zarębkach, 
rzy tradycyjnie wręczyli przybyłym gościom okazałe bochny Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, Krzysztof Wilk -
chleba. przewodniczący Rady Miasta Kolbuszowa, Józef Kardyś -

Przed licznie zgromadzoną publicznością, na scenie usytu- starosta kolbuszowski, Tadeusz Kopeć - przewodniczący Rady 
owanej przy Szkole Podstawowej w Zarębkach, jeszcze przed Powiatu kolbuszowskiego, Zbigniew Chmielowiec - poseł na 
rozpoczęciem części oficjalnej, wystąpiła Orkiestra Dęta Pań- sejm ^ 

stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej. 
Szereg atrakcji dla dzieci, muzyka ludowa, bufet ze swoj

skim jadłem i prezentacja pomysłowo wykonanych wieńców 
dożynkowych przyciągnęły do tej małej miejscowości niespo
tykaną rzeszę mieszkańców gminy. Finałem sierpniowego 
święta był festyn i zabawa taneczna do późnej nocy. 

Tego dnia wyróżniono również wsie pod względem liczby 
nowo narodzonych mieszkańców. Okazało się, że największą 
liczbę urodzeń od początku 2007 r., w stosunku do liczby 
mieszkańców, odnotowano u ... gospodarzy dożynek - w Za
rębkach. Za świetny wynik Pani sołtys odebrała symboliczny 
dyplom - Złotego Bociana. Sporo nowych mieszkańców przy
było też w Przedborzu. Do rąk sołtysa z tej miejscowości trafi
ło wyróżnienie - Srebrny Bocian, brązowy dyplom otrzymał 
sołtys Kolbuszowej Dolnej. Najgorzej z przyrostem natural
nym jest w Porębach Kupieńskich i Bukowcu. Sołtysi tych 
wiosek otrzymali dyplomy „Czarnego Bociana". 

„ ,, . , , „ . . . , T r~ W przyszłym roku uroczystości dożynkowe odbędą się 
Zespół wieńcowy z Widełki. Wieniec prezentuje św. Jadwigę - g q j e 

patronkę Gimnazjum w Widełce. Wieniec i symboliczny bochen ' 
chleba otrzymał dyrektor Gimnazjum Mirosław Karkut. S.T. 

o o 
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ZŁOTE GODY 
Dziesięć par małżeńskich z terenu miasta i gminy 
Kolbuszowa obchodziło w sobotę, 22 września, jubileusz 
złotych godów. Z tej okazji, w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, odbyło się 
spotkanie jubilatów, podczas którego Burmistrz 
Kolbuszowej Jan Zuba i Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk odznaczyli szanowne pary Medalami Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 
Prezydenta RP. 

Pięćdziesięciolecie wspólnej drogi małżeńskiej świętowali 
państwo: Anna i Franciszek Bernaccy z Widełki, Czesława 
i Roman Depa z Domatkowa, Maria i Stanisław Gąsior 
z Przedborza, Anna i Stanisław Golema z Widełki, Anna 

i Kazimierz Haptaś z Kolbuszowej, Helena i Edward 
Małodobry z Kolbuszowej Dolnej, Julia i Józef Niezgoda 
z Kolbuszowej, Janina i Michał Rumak z Widełki, Zofia 
i Maciej Skowrońscy z Kolbuszowej oraz Zuzanna i Michał 
Świder z Kolbuszowej. 

W uroczystości udział wzięli: Senator RP Mieczysław 
Maziarz i poseł Zbigniew Chmielowiec, którzy wręczyli 
wszystkim parom listy gratulacyjne, a także Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Anna Pastuła oraz licznie 
zgromadzona rodzina i krewni. 

Po złożeniu życzeń, gratulacji i wręczeniu kwiatów, przy 
symbolicznej lampce szampana, cała sala odśpiewała 
jubilatom „sto lat". Niespodzianką dla przybyłych gości był 
występ Kapeli Władysława Pogody. 

S.T. i 
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NIECODZIENNY GOSC 

Pochodzący spod kolbuszowskich Mazur, 
absolwent Technikum Leśnego 

w Krasiczynie, dowódca operacyjny 
Wojska Polskiego, generał broni 

Bronisław Kwiatkowski odwiedził 
kolegów leśników. Wziął on udział, 8 

września 2007 roku, w corocznej Mszy 
świętej, odprawianej już po raz 9 w dniu 

święta Matki Bożej Siewnej, przed 
kapliczką leśną ustawioną w szkółce 

leśnej w Świerczowie. 

Niesamowita atmosfera stworzona 
przez niepowtarzalny układ drzew, krze
wów, roślin zielnych i żyjących w nim 
zwierząt, krążących w powietrzu mienią
cych się ważek oraz pięknie ubarwio
nych motyli towarzyszył wszystkim 
przybyłym przed kapliczkę leśną 
w Świerczowie. Spokojną wiejską pięk
ną i sielankową okolicę złapała nagle 
w wielkie, zamknięte i czułe objęcia 
Puszcza Sandomierska. To z niej dobiega
ły odgłosy największego leśnego chóru, 
napływało świeże i lekko pachnące po
wietrze, a wydobywający się z niej po
dmuch wiatru poruszał setkami liści na 
okolicznych drzewach. W takim nieco
dziennym otoczeniu, w pełni skupieni, 
wierni dziękowali Matce Boskiej za 
otrzymane łaski. Uroczystą polową 
Mszę świętą koncelebrowali: Ksiądz Pro
boszcz tutejszej parafii Jan Pępek oraz są

siadującej parafii Kosowy Ksiądz 
Proboszcz Stanisław Samborski. Skiero
wali w niej słowa do zebranych licznie le
śników, myśliwych i rolników. Zwrócili 
w niej uwagę na wielką wartość każde
go czynu człowieka w życiu społeczeń
stwa. Szczególnego uroku uroczystości 
nadał chór Państwowej Szkoły Muzycz
nej poprowadzony przez Aleksandrę Nie
zgodę. Młodzi ludzie śpiewali pięknie 
pieśni, które rozchodziły się daleko mię
dzy koronami drzew. Na zakończenie zo
stały poświęcone nasiona zbóż, drzew 
i krzewów leśnych. 

Na uroczystość przybyło wiele 
osób. Niecodziennym gościem był le
śnik z wykształcenia Dowódca Operacyj

ny Wojska Polskiego Generał Broni 
Bronisław Kwiatkowski. Spotkał się on 
ze swoimi kolegami z czasu Technikum 
Leśnego w Krasiczynie, a mieszkają
cych i pracujących obecnie w jego ro
dzinnych stronach okolicy Kolbuszo
wej. Szczególnie miło wspominali oni 
czasy szkoły średniej, podczas której 
przeżyli wiele niezapomnianych chwil. 
Na wspólne spotkanie przybyli między 
innymi Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Powiatu Kolbu
szowskiego Józef Kardyś, Burmistrz 
Kolbuszowej Marek Gil, Pani Wójt 
Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. 

BARTŁOMIEJ PERET 

WYŚCIGI FURMANEK W DZIKOWCU 
Konie nie tylko pomagają rolnikom w pracach na roli - przekonali się o tym wszyscy, którzy 

odwiedzili w niedzielę, 9 września, Zagrodę Jeździecką Mustang w Dzikowcu. Mimo kapryśnej 
pogody odbyły się tam pierwsze zawody w powożeniu furmankami oraz zawody jeździeckie. Imprezie 

patronowali burmistrz oraz starosta Kolbuszowej. 

Chętni, którzy zgłosili się do konkur
su powożenia furmankami, mieli nie la

da zadanie - poprowadzić wóz z koniem 
tak, aby ominąć postawione wcześniej 

na trasie przejaz
du przeszkody. 
Niestety wielu 
chętnych, których 
w dniu konkursu 
odstraszyła desz
czowa pogoda, 
nie wystartowało 
w turnieju. Osta
tecznie puchar Bur
mistrza Kol-

| buszowej oraz ty
tuł najlepszego 
woźnicy zdobył 
Adam Twardow
ski z Dzikowca. 
Na drugim miej
scu uplasował się 

Antoni Dziuba z Dzikowca, natomiast 
trzecie miejsce zdobył Łukasz Bąba 
z Weryni. 

Tego dnia odbyły się również Zawo
dy Jeździeckie. W tej konkurencji wy
startowały również dzieci: Diana Pac 
z Górna oraz Anna Jagodzińska z Dzi
kowca. W kategorii dorosłych zwycięży
ła Edyta Tęcza z Kolbuszowej. Trochę 
gorzej z konkurencjami dla jeźdźców 
poradził sobie Łukasz Nazimek z Bogu
chwały, a trzecie miejsce zajął Łukasz 
Kumor z Kolbuszowej. 

Popisy wszystkich furmanów 
i jeźdźców bacznie obserwowało i oce
niało jury w składzie: Antoni Bąk oraz 
Wacław Wilk z Rzeszowa. 

T.S. 
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BRUKSELA HOJNA DLA KOLBUSZOWEJ 
Prawie 500 tysięcy euro - ta imponująca suma to wysokość dotacji, którą 

Kolbuszowa otrzyma niebawem z Brukseli. Unijni urzędnicy dali się przekonać, 
że gminie warto przyznać te pieniądze. Dzięki nim zostanie wykonana 
termomodernizacja aż dwunastu budynków użyteczności publicznej. 

Do projektu zgłoszono głównie szko
ły i przedszkola z terenu gminy. Prace zo
staną też wykonane przy budynku 
Urzędu Miejskiego. Łącznie termomoder-
nizacji zostanie poddanych ponad 
10 tys. rsP- powierzchni ścian i ponad 
2 tys. vc? powierzchni stropów, do wy
miany pójdzie łącznie 340 okien i 10 
drzwi. 

Droga po unijne pieniądze nie była 
łatwa. Sterty dokumentów, gąszcze zawi
łych przepisów i wniosków do wypełnie
nia. Historia tego konkretnego wniosku 
- o dofinansowanie na termomoderniza-
cję dwunastu obiektów zaczęła się dwa 
lata temu. W listopadzie 2005 r. doku
menty najpierw trafiły do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, skąd, 
po zaopiniowaniu, zostały przesłane na 
biurka urzędników w Brukseli. Odpo
wiedź przyszła zaledwie kilka dni temu. 
Długie oczekiwanie opłaciło się. Kolbu
szowa otrzyma dofinansowanie w ra
mach Funduszy Norweskich. 

Całkowity koszt wykonania prac 
przy dwunastu budynkach oszacowano 

na prawie 567 tys. euro. Z Funduszy Nor
weskich Kolbuszowa otrzyma na ten cel 
85%, resztę gmina pokryje ze środków 
własnych. 

W ciągu najbliższych miesięcy Naro
dowy Fundusz Ochrony Środowiska pod
pisze z Brukselą umowę na przekazanie 
dotacji dla Kolbuszowej. Planuje się, że 
prace rozpoczną się w styczniu 2008 r., 
a skończą w lu
tym 2009 r. 

Termomoder
nizacja zostanie 
wykonana przy: 
Zespole Szkół nr 
1 w Kolbuszowej, 
budynku dydak
tycznym oraz sali 
gimnastycznej Ze
społu Szkół nr 2 
w Kolbuszowej, 
Przedszkolu nr 1 
w Kolbuszowej, 
Przedszkolu nr 3 
w Kolbuszowej, 
Urzędzie Miej

skim w Kolbuszowej, Szkole Podstawo
wej w Kolbuszowej Dolnej, Szkole 
Podstawowej w Zarębkach, Szkole Pod-. 
stawowej w Bukowcu, Szkole Podsta¬
wowej w Przedborzu, Szkole 
Podstawowej w Widelce oraz przy bu
dynku wielofunkcyjnym w Przedborzu. 

Roboty będą obejmowały ocieple
nie ścian, sufitów i stropodachów orazi 
wymianę okien i drzwi. Głównym ce-l 
lem projektu jest zmniejszenie ilości za- \ 
nieczyszczeń w środowisku poprzez 
ochronę powietrza. 

SYLWIA TĘCZA 

M i ń 

Dzięki unijnym środkom zostanie również wyremontowana 
elewacja budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 
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POMOC NA ZAKUP WYPRAWKI 
Prawie półtora tysiąca uczniów z gminy Kolbuszowa skorzysta z pomocy na 

zakup podręczników i mundurków szkolnych. 

Szkolna wyprawka z roku na rok 
jest coraz droższa. Nic więc dziwnego, 
że rodziny, które spełniająkryteria docho
dowe, bez namysłu korzystają z pomocy 
jakie oferuje państwo. - Ministerstwo 
Edukacji zaskoczyło zarówno urząd jak 
i dyrektorów szkół, wydając rozporządze
nie w sprawie przyznawania dofinanso-

Na zdjęciu, uczniowie z Zarębek 

wania dopiero w połowie lipca. Mimo 
tak krótkiego okresu udało nam się 
sprawnie przeprowadzić akcję zbierania 
wniosków, zarówno na podręczniki jak 
i mundurki szkolne - informuje Ireneusz 
Kogut, Inspektor ds. oświaty w Urzę
dzie Miejskim w Kolbuszowej. 

O dofinansowanie mogli się starać 
rodzice, w których 
dochód na jedne
go członka w rodzi
nie nie przekracza 
351 zł. Procedura 
składania wnio
sków zakończyła 
się już w połowie 
sierpnia. Wnioski 
rozpatrzono i pod
sumowano. 
O zwrot części 
kosztów, związa
nych z zakupem 
książek, zwróciło 
się prawie pół tysią
ca osób - rodzi
ców 

sześciolatków oraz opiekunów uczniów 
klas pierwszych, drugich i trzecich. 
W zależności od klasy można było uzy
skać od 70 do 170 zł dofinansowania. 
Ostatecznie kolbuszowska gmina na wy
płatę dofinansowania otrzyma z budżetu 
państwa prawie 63 tys. zł. Najwięcej 
wniosków o pomoc złożyli rodzice sze
ściolatków. 

Rodzice uczniów szkół podstawo
wych oraz gimnazjów mieli również 
szansę na zwrot części kosztów związa
nych z zakupem mundurka szkolnego. 
50 zł dotacji otrzyma każdy, kto spełnił 
kryteria dochodowe i w terminie złożył 
odpowiedni wniosek. Takich osób 
w gminie Kolbuszowa jest ponad tysiąc 
- z czego niecałe 700 dotyczy uczniów 
szkół podstawowych. - Pieniądze będą 
wypłacane, za pośrednictwem szkół, 
niezwłocznie po otrzymaniu transzy z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej -
dodaje Ireneusz Kogut. 

Jednorazowa dotacja na zakup wy
prawki szkolnej to nie jedyna pomoc na 
jaką mogą liczyć uczniowie. Od 1 do 15 
września trwała procedura naboru wnio
sków o przyznanie stypendium szkolne
go-

SYLWIA TĘCZA 
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SZUKAMY POMYSŁU NA PARK JORDANOWSKI 
Kafejka ze słodyczami, klub, mała gale
ria czy sklepik, a może miejsce na no
we huśtawki i zabawki - pomysłów na 
wykorzystanie opustoszałego budyn
ku po dawnej świetlicy w ogródku jor
danowskim jest wiele. Władze gminy 
chętnie posłuchają innych podpowie
dzi, a jeszcze bardziej ochoczo spotka
ją się z osobami, których pomysły 
wcieliłyby w życie. 

Dosłownie i w przenośni możemy 
powiedzieć, że szukamy kolbuszowskie
go dr Henryka Jordana, który „uzdrowił
by" miejscowy ogródek jordanowski. 
Stary, niszczejący, drewniany budynek 
na terenie ogródka powoli popada w ru
inę. Wiele do życzenia pozostawia też 
plac zabaw. Pomysłów na ulepszenie te
go miejsca do zabawy i odpoczynku dla 
dzieci i młodzieży jest wiele. Już wiado
mo, że w parku powinno pojawić się no
woczesne oświetlenie, wygodne 
ławeczki oraz nowe, bezpieczne i koloro
we zabawki. Być może niebawem te pla
ny zostaną zrealizowane. 

Bez odpowiedzi pozostaje jednak py
tanie, co z budynkiem po dawnej świetli

cy. Pojawiły się - na razie w głowach 
urzędników - pierwsze pomysły na jego 
wykorzystanie. Można by w nim urucho
mić kawiarnię czy kafejkę internetową. 
Pojawiła się również sugestia aby wybu
dować na jego miejscu muszlę koncerto
wą. Budynek mógłby zostać też po 
prostu zburzony. 

Władze gmi
ny bardzo chętnie 
spotkają się z oso
bami, które chcia
łyby te pomysły 
zrealizować lub 
przedstawić inne, 
równie ciekawe 
rozwiązania. 
Część budynku 
mogłoby w tym 
celu zostać wy
dzierżawiona. 

Swoje zdanie 
na temat przyszło
ści ogródka jorda
nowskiego można 
również wyrazić 

biorąc udział w sondzie internetowej 
opublikowanej na stronie www.kolbu- 
szowa.pl. 

Wszelkie zapytania w tej sprawie 
oraz sugestie można również przedsta
wić w kolbuszowskim Urzędzie Miej
skim. 

SYLWIA TĘCZA 

Jednym z ciekawych ale dość śmiałych pomysłów jest zamiana 
tego budynku na muszlę koncertową. 

NOWE URZĄDZENIA DO ZABAWY 

Ta wiadomość ucieszyła szczególnie 
dzieci, spędzające czas na placu za
baw przy ul. Kolejowej i przy ul. Rucz-
ki oraz na placu zabaw „Biskupin" 
w Kolbuszowej. Od kilku tygodni naj
młodsi mają tam do dyspozycji nowe 
zabawki. 

Na podwórku przy ul. Kolejowej po
jawiła się nowa, kolorowa huśtawka dla 
dwóch osób. Na skwerze przy ul. Rucz-
ki stanęła wypełniona po brzegi piaskow
nica. Raj na lepienie babek z piasku 
mają też dzieci spędzające czas w „Bisku
pinie". 

Nowy sprzęt został 
zakupiony za pienią
dze z budżetu Zarzą
du Osiedla nr 3. Jak 
podkreśliła Barbara 
Dziuba - przewodni
cząca tego osiedla no
we nabytki na placach 
zabaw są nie tylko ład

ne i dają uciechę dzieciom ale, przede 
wszystkim, mają specjalne atesty bez
pieczeństwa: - Jeszcze tego samego 
dnia, gdy na placu przy ul. Kolejowej 
pojawiła się nowa huśtawka, ustawiła 
się przed nią długa kolejka chętnych. 
W tej okolicy mieszka dużo dzieci, więc 
podejrzewam, że jeszcze nie każde 
z nich miało okazję się pohuśtać -
wszystko przed nimi - dodała pani Bar
bara. 

Zarząd Osiedla nr 3, na zakup no
wych zabawek, wydał 5 tysięcy złotych. 
Następne takie zakupy przewiduje się 
dopiero w przyszłym roku. 

S.T. 

Już na drugi dzień na osiedlu przy ul. Kolejowej ustawiła się 
długa kolejka chętnych do „wypróbowania" nowej huśtawki. 

Panu 
Mirosławowi Wilkowi 

wyraw'i&s^™ 
Mamy 

składa ją 
Koleżanki i koledzy z MiPBP w Kolbuszowej 

http://www.kolbu-
http://szowa.pl
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NOWE TORY 

Od czerwca bieżącego roku trwa drugi etap budowy drogi 
kolejowej Rzeszów - Warszawa na linii kolejowej nr 71 Ocice -

Rzeszów, pomiędzy Ocicami a Kolbuszową. 

Pierwsze roboty polegały na mecha
nicznym oczyszczeniu podsypki tłucznio
wej i reprofilacji ławy torowiska. 
Jednocześnie prowadzone były prace geo
dezyjne, związane z zabudową znaków 
regulacji osi toru i stałych punktów toru 
bezstykowego, wycinano krzewy, odtwa
rzano rowy odwadniające. W lipcu na 
przygotowanym nasypie rozpoczęto ukła
danie nowego toru przy pomocy zespołu 
do potokowej układki nawierzchni kolejo
wej, zwanego potocznie PUN. Jest to spe
cjalna maszyna, która jadąc po torze 
odrzuca stare szyny na bok, zbiera zuży
te podkłady, z tyłu układa nowe podkła
dy dostarczane na wagonach 
platformach, a na nie kładzie przygotowa
ne wcześniej nowe szyny, będące następ
nie zgrzewane w miejscach łączenia. 
Taki tor wymaga jeszcze zamontowania 
łapek sprężystych, przytwierdzających 
szynę do podkładów, uzupełnienia tłucz
nia i podbicia. Ponieważ pociąg układko-
wy jest dość długi, w czasie jego pracy 

zamykano ruch na przejazdach kolejo
wych i organizowano objazdy. 

Do obecnej chwili na szlaku Ocice -
Kolbuszowa ułożono nową nawierzch
nię kolejową na długości ponad 23 kilo
metrów w trzech lokalizacjach, 
pomiędzy Tarnowską Wolą a Rozali-
nem, Nową Dębą a Hadykówką i Cmola-
sem a Kolbuszową która wymaga 
jeszcze podbicia. 

Od dnia 17 września rozpoczęto ro
boty torowe na szlaku Kolbuszowa - Gło

gów Małopolski, pomiędzy Kłapówką 
a Widełką mające na celu przygotowa
nie kolejnego odcinka toru do wymiany. j 
W związku z tym za pociąg osobowy od-1 
jeżdżający z Rzeszowa o godzinie 1 3 4 0 ' 
przyjeżdżający do Kolbuszowej o 14 1 5 

i odjeżdżający z Kolbuszowej o 14 3 5 

przyjeżdżający do Rzeszowa o 15 1 1 , na 
odcinku Głogów Małopolski - Kolbu-j 
szowa wprowadzono zastępczą komuni-l 
kację autobusową. 

Gdy zakończy się tegoroczny I I 
etap modernizacji linii kolejowej Ocice 
- Rzeszów, pociągi po nowym torze bę
dą mogły jeździć z prędkością maksy
malną 100 km/h. 

D. KRZYSZTOFIAK 
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KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 

Wypadki drogowe 
2 września 2007 r., około 16.30, 

w Bukowcu, kierująca samochodem oso
bowym marki Opel Astra 21-letnia kobie
ta, na skrzyżowaniu drogi, podejmując 
manewr wyprzedzania, najechała na jadą
cego w tym samym kierunku i wykonują
cego manewr skrętu w lewo, rowerzystę. 
W wypadku ranny został kierujący rowe
rem 67-letni mieszkaniec Bukowca. 

9 września 2007 r., tuż po północy, 
w Siedlance, na drodze relacji Mielec -
Leżajsk, w terenie niezabudowanym, do
szło do wypadku drogowego. Kierujący 
samochodem ciężarowym marki Merce
des 43-letni mieszkaniec powiatu kolbu
szowskiego, potrącił pieszego, który 
wszedł nagle przed jadący pojazd z le
wej strony jezdni. 49-letni pieszy, miesz
kaniec miejscowości Kosowy, poniósł 
śmierć na miejscu zdarzenia. Kierowca 
ciężarówki był trzeźwy. 

Nad ranem, 13 września, na drodze 
lokalnej, w Porębach Kupieńskich, kieru
jący motocyklem WSK 36-letni mężczy
zna, z nieustalonych przyczyn prze
wrócił się na jezdni. Do wypadku doszło 

na prostym odcinku drogi. Nieprzytomne
go motocyklistę znalazł grzybiarz. 36-lat-
ka, z licznymi obrażeniami głowy, 
przewieziono do Szpitala Wojewódzkie
go w Rzeszowie. 

Nieszczęśliwy wypadek 
31 sierpnia, około 21.15, w Raniżo

wie, w czasie uroczystości rodzinnej, na 
podwórku jednej z posesji, podczas odpa
lania przez dwóch mężczyzn petard wie-
lostrzałowych, doszło do nie
szczęśliwego wypadku. Jedna z petard, 
po odpaleniu, uderzyła mężczyznę tak, 
że doznał uszkodzenia prawego oka. Po
krzywdzony został przewieziony do szpi
tala. 

Kradzieże i włamania 
Nocą 6/7 września 2007 r., w Widel

ce, nieznany sprawca skradł z prywatnej 
posesji plastykową zjeżdżalnię dla dzie
ci. Właściciele wycenili skradziony 
sprzęt na sumę około 550 złotych. 

Nocą 7/8 września 2007 r., w Kolbu
szowej, na jednej z prywatnych posesji, 
nieznany sprawca, po rozbiciu bocznej 
szyby w samochodzie Renault Laguna, 

skradł radioodtwarzacz samochodowy 
o wartości 600 złotych, na szkodę wła
ściciela pojazdu. Tej samej nocy, w po
dobny sposób, sprawca włamał się do 
zaparkowanego na prywatnej posesji sa
mochodu Nissan Primera i skradł z jego 
wnętrza radioodtwarzacz o wartości 
około 400 złotych. 

Nocą 12/13 września 2007 r., 
w Kolbuszowej, nieznany sprawca 
skradł, stojący na klatce schodowej jed
nego z bloków mieszkalnych, rowerek 
dziecięcy. Jego wartość, zgłaszająca 
o zdarzeniu matka małego rowerzysty, 
wyceniła na kwotę 340 złotych. 

Nielegalna broń i amunicja 
4 września 2007 r. policjanci w cza

sie przeszukania posesji 41-letniego Bo
gusława G. ujawnili pistolet gazowy, 
myśliwską broń palną oraz amunicję, 
którą mężczyzna ukrywał w swoich za
budowaniach, nie mając wymaganego 
zezwolenia. Prokurator Rejonowy 
w Kolbuszowej zastosował wobec Bo
gusława G. środek zapobiegawczy w po
staci dozoru policyjnego oraz zakazu 
opuszczania kraju. 
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DNI CMOLASU" 

Za nami kolejna a zarazem ostatnia w tym roku impreza 
LASOYII. 

W niedzielę, 16 września 2007 r., na stadionie sportowym 
w Cmolasie, odbyła się impreza pod nazwą „Dni Cmolasu". By
ła to ostatnia z imprez organizowanych w ramach działań Sto
warzyszenia LASOVIA w tym roku. Organizatorzy, a więc 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie oraz Stowarzysze
nie Lokalna Grupa Działania LASOVIA, przygotowali mnó
stwo atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ 
Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek oraz Mażoretek z WDK 
z Rzeszowa. Swoje programy przedstawiły zespoły oraz kape
le ludowe, a także zespoły taneczne działające na terenie LASO-
V I I - Ostrowianki oraz ZPiT „Wrzos" z Ostrowa, kapela 
ludowa „Niwa" z Niwisk, zespół „Cmolasianie" wraz z kapelą 
oraz „Mazurzanie" z Raniżowa. Wśród zespołów tanecznych za
prezentowały się dwa zespoły młodzieżowe z Niwisk. Zaprosze
ni goście oraz uczestnicy zabawy mogli skosztować 
przysmaków regionalnych, przygotowanych przez Koło Gospo
dyń Wiejskich w Cmolasie. Niewątpliwie dzień ten był szeroką 
prezentacją jak również promocją kultury lasowiackiej. 

Dni Cmolasu były również okazją do zaprezentowania mu
zycznych talentów z gminy Cmolas. Pokaz swoich umiejętno
ści wokalnych przedstawił Kamil Zięba oraz siostrzany duet 
Agnieszka i Dorota Reguła. 

Do łez rozbawiły publiczność skecze grupy kabaretowej 
z zespołu ludowego Cmolasianie. Również pod tym względem 
okazało się, że mamy swoje lokalne talenty. 

W ramach integracji gmin wchodzących w skład Stowarzy-

Pamiątkowe zdjęcie rywalizujących drużyn 

Zespól CMOLASIANIE podczas występu 

szenia LASOVIA, tradycyjnie już odbył się Turniej Gmin. 
Udział w turnieju wzięli przedstawiciele „lasowiackich gmin", 
a więc gmin Cmolas, Niwiska i Ostrów. Zjedzenie pączka za
wieszonego na nitce bez pomocy rak okazało się zadaniem 
trudnym, aczkolwiek wzbudziło wiele śmiechu wśród zebra
nych. Kolejne konkurencje - bieg z wałkiem oraz zagadki, 
również wzbudziły wiele wrażeń i emocji. Wspaniale zagrze
wała do walki publiczność zgromadzona na stadionie. Rywali
zacja była wyrównana, jednak szczególne uznanie należy się 
gminie Niwiska za zajęcie I miejsca. I I miejsce zajęła gmina 
Ostrów, natomiast gmina Cmolas uplasowała się na I I I pozy
cji-
Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki 
zespołu Progres. Dodatkową atrakcją w trakcie zabawy był po
kaz sztucznych ogni. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizacji i przyczynili się do uświetnienia imprezy. Mamy 
nadzieję, że „Dni Cmolasu" wpiszą się na stałe do kalendarza 
imprez i będą cieszyć się szerokim zainteresowaniem i udzia
łem publiczności. 

ANNA ZASKALSKA 

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji „Pilotażowego Programu LEADER +" w Schemacie II 
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie zaprasza do 
korzystania ze swoich usług w godzinach od 7:00 do 22:00. 

W ramach pracy Ośrodka organizowane są: 
- wejścia dla osób indywidualnych, 
- kursy pływania, 
- zajęcia szkolne w ramach wychowania fizycznego, 
- nauka pływania dla szkół i zakładów pracy, 
- obozy szkoleniowe (okres ferii zimowych i wakacji), 
- prywatne lekcje nauki pływania, 
- zawody pływackie. 

tel./fax 7445454, e-mail owircmolas@pro.onet.pl  
www.owircmolas.epodkarpacie.com 

mailto:owircmolas@pro.onet.pl
http://www.owircmolas.epodkarpacie.com


Samorząd... 

Z OBRAD RADY M I E J S K I E J 
W dniu 14 września br. odbyła się XV sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który 
przedstawił radnym porządek obrad, składający się z 13 punktów roboczych. 

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Burmistrz Kol
buszowej Jan Zuba, poinformował radnych o wydanych zarzą
dzeniach w okresie pomiędzy sesjami. Od ostatniego 
posiedzenia Rady Miejskiej Burmistrz Kolbuszowej wydał 21 
zarządzeń dotyczących m.in.: 

- powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkur
su „Projekt przebudowy i zagospodarowania Rynku - Placu 
Wolności w Kolbuszowej", 
- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postę
powania o udzielenie zamówienia publicznego na ,.Dostawę 
sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kolbuszo
wej", 
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2007, 
- przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samo
rządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszo
wej na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników 
samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy 
Kolbuszowa, 
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunto
wej, własności Miasta i Gminy Kolbuszowa, położonej w Kol
buszowej, przy ul. Mickiewicza, 
- udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy 
Kolbuszowa, nie posiadającej osobowości prawnej, jednooso
bowego pełnomocnictwa do bieżącego zarządzania kierowa
ną przez siebie jednostką 
- powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Domatkowie, 
- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podsta
wowej Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, stanowiska dyrekto
ra Gimnazjum Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej, 
- zadań doradcy metodycznego, 
- ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto
rów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przed
szkoli, wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. 

Działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Kolbuszowej 

Informacje na temat działalności M-GOSP w Kolbuszowej 
przedstawiła kierownik jednostki Małgorzata Hariasz. Poinfor
mowała, że funkcjonowanie ośrodka określa Statut M-GOSP, 
zaś jego działalność regulują ustawy, m.in. o pomocy społecz
nej, ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania", przeciwdziałaniu przemocy w rodzi
nie, świadczeniach rodzinnych. Swiadczeniobiorcy ośrodka to 
głównie osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie 
przekracza 477 zł netto, rodziny, gdzie dochód na jednego człon
ka nie może być wyższy od kwoty 351 zł netto oraz występują 
powody, zezwalające na udzielenie wsparcia (m.in. ubóstwo, 
sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, przemoc w rodzi
nie, bezrobocie) 

Pani kierownik poinformowała, że w okresie od 
01.01.2007 do 30.06.2007 pomoc finansową i rzeczową ze stro
ny M-GOPS otrzymało 737 rodzin. Głównie były to zasiłki sta
łe dla niepełnosprawnych, okresowe, celowe, celowe specjalne 
i zwrotne, dożywianie dzieci i osób dorosłych, usługi opiekuń

cze pomocy domowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze (dlal 
osób z zaburzeniami psychicznymi), pomoc sąsiedzka. Przed-1 
stawiła szczegóły dotyczące pomocy w formie dożywiania' 
dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 
oraz zakupu opału dla osób potrzebujących. 

Stan bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa 
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej, Dyrektor Po

wiatowego Urzędu Pracy Maria Wesołowska omówiła stan 
i strukturę bezrobocia na terenie gminy Kolbuszowa. Na dzień 
31 sierpnia 2007 liczba bezrobotnych na terenie Miasta i Gmi
ny Kolbuszowa wynosiła 1426 osób, w tym 910 kobiet. Naj
większą liczbę bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 
25-34 lat, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
oraz bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy. 
Stopa bezrobocia na terenie powiatu kolbuszowskiego wynosi 
na dzień 31.07.2007 16,3 %, w województwie podkarpackim 
14,2%, zaś w skali całego kraju 12,2%. Powiatowy Urząd Pra
cy w Kolbuszowej prowadzi usługi z zakresu poradnictwa za
wodowego, szkoleń indywidualnych oraz programy na rzecz 
promocji zatrudnienia. 

Rada Miejska uchwaliła 
W trakcie ostatniego posiedzenia Radni podjęli uchwały w spra
wie: 

- zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2007, 
- zmiany treści Załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej 
Nr VI/41/07, z dnia 22 lutego 2007 roku, w sprawie uchwale
nia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2007, 
- podjęcia zobowiązania w roku 2008 na zadanie inwestycyj
ne pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w gminie Kolbuszowa", 
- zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej, 
z dnia 16 września 2005 roku, w sprawie zmiany treści Pla
nu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 
2004-2011, w części dotyczącej Wieloletniego Planu Inwe
stycyjnego Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
- podjęcia zobowiązania w roku 2008 na zadanie inwestycyj
ne pod nazwą: „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej". 

J.M. 

Żonie i Rodzinie 
zmarłego 

Głębokie wyrazy wspólczucie 

Burmistrz Kolbuszowej oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej 
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Burmistrz Kolbuszowej 
z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 
z dniem 17 września 2007r. ogłasza otwar-

^ ty konkurs ofert na zadanie własne gmi
ny w zakresie pomocy społecznej pod 
nazwą „Zaspakajanie zbiorowych po
trzeb wspólnoty gminnej w zakresie po
mocy społecznej poprzez organizowanie 
czasu dla starszych i samotnych" - Prowa
dzenie Klubu Seniora pod nazwą 
„KLUB STARSZYCH NASTOLAT
KÓW" 

Gmina na zadanie własne z zakresu pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z 24 kwiet
nia 

2003 r., o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, 
poz. 873) zabezpiecza w budżecie miasta 
i gminy na 2007 rok kwotę w wysokości 2 
600 zł. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie w terminie do 19 października 
2007r. od daty ogłoszenia konkursu oferty 
zgodnej ze wzorem określonym w rozporzą
dzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji za
dania publicznego, ramowego wzoru umo
wy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., 
Nr 264, poz. 2207). 

Oferta podmiotu uprawnionego powinna 
zawierać: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy propono
wanego do realizacji zadania zawierający 
opis planowanego działania, 
2) informacje o terminie i miejscu realizacji 
zadania, 
3) kalkulacje przewidywanych kosztów re
alizacji zadania, 
4) informacje o posiadanych zasobach rze
czowych i kadrowych zapewniających reali
zację zadania, 

5) informacje o wysokości środków finanso
wych własnych albo pozyskanych z innych 
źródeł na realizację danego zadania, 
6) informację o wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie, 
którego dotyczy zadanie, 
7) inne informacje wymagane zgodnie 
z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 

Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie: 
1) zamieszczenie w ofercie szczegółowego 
zakresu rzeczowego proponowanego do re
alizacji zadania zawierającego opis planowa
nego działania, oraz pozostałych informacji 
które winna zawierać oferta, 
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdza
jącego wpis do właściwej ewidencji lub reje
stru dotyczących statusu prawnego 
uprawnionego podmiotu i prowadzonej 
przez niego działalności, 
3) przedstawienie sprawozdania finansowe
go i merytorycznego z działalności podmio
tu za ubiegły rok lub - w przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności - za 
okres tej działalności, 

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszają
cy konkurs: 
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości 
realizacji zadania przez podmioty uprawnio
ne, 
2) uwzględnia zadeklarowaną przez pod
miot uprawniony jakość działania i kwalifi
kacje osób, przy udziale których podmiot 
uprawniony ma realizować zadanie, 
3) dokonuje oceny przedstawionej we wnio
sku kalkulacji kosztów realizacji zadania, 
w tym w relacji do zakresu rzeczowego za
dania, 
4) uwzględnia zadeklarowany udział środ
ków finansowych własnych albo pozyska
nych z innych źródeł na realizację zadania, 
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji za
dań zleconych podmiotowi uprawnionemu 
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę 
rzetelność i terminowość oraz sposób rozli
czenia otrzymanych na ten cel środków, 

6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest 
przeznaczona na realizację zadania. 

Oferty opiniowane są przez zespół opiniują
cy w celu przedłożenia propozycji, co do 
wyboru oferty. Decyzję o udzieleniu dota
cji podejmuje Burmistrz Kolbuszowej po 
zapoznaniu się z opinią zespołu opiniujące
go-

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwo
łanie. 

W przypadku przyznania dotacji w wysoko
ści innej niż wnioskowana warunkiem za
warcia umowy jest korekta kosztorysu 
projektu. 

Warunkiem przekazania dotacji jest za
warcie przed datą rozpoczęcia realizacji za
dania umowy według wzoru określonego 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania pu
blicznego i wzoru sprawozdania z wykona
nia tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, 
poz. 2207). 

Oferty należy składać na adres: 
Urząd Miejski w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 21 
36-100 Kolbuszowa 
lub osobiście: 
Urząd Miejski w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 21 
pokój Nr 13 
36 -100 Kolbuszowa 
(017) 227 13 33 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w termi
nie do 24 października 2007r. 

Termin realizacji zadania w okresie od 25 
października 2007r. do 31 grudnia 2007r. 

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekom
pletnie, co do wymaganego zestawu doku
mentów lub informacji nie będą 
rozpatrywane ze względów formalnych. 
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WYWIAD Z POSŁEM 
Dnia 21 października 2007 roku wyborcy udadzą się ponownie do urn wyborczych. Tak zdecydowali Posłowie, głosując 

7 września za samorozwiązaniem Sejmu. Przez ostatnią kadencję w ławach sejmowych zasiadał Zbigniew Chmielowiec. Był on 
Posłem V Kadencji. O zbliżających się przedterminowych wyborach parlamentarnych z Posłem Zbigniewem Chmielowcem, 
rozmawia Anna Jarosz. 

Panie Pośle! Zdecydował się Pan 
ponownie kandydować w wyborach do 
Sejmu RP. Proszę powiedzieć czy Pań
skim zdaniem wybory przedterminowe 
były konieczne? 

- Niestety, z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością głosowałem za 
skróceniem kadencji Sejmu, ponieważ 
w układzie jaki się wytworzył nie było 
możliwości, aby uzyskać większość, któ
ra automatycznie dawałaby możliwość 
dobrego rządzenia. 

Faktycznie zdecydowałem się po
nownie kandydować w wyborach do Sej
mu RP, z kilku względów. Przekonałem 
się na własnej skórze jak ważne jest dla 
regionu, dla powiatu, dla samorządów, 
ale przede wszystkim dla mieszkańców, 
aby w danym Powiecie był przynaj
mniej jeden Poseł. Oczywiście ja nie 
przesądzam w tej chwili wyników wybo
rów, ponieważ ostateczny głos mają 
mieszkańcy naszej gminy, naszego po
wiatu, naszego okręgu. Niemniej jednak 
mam nadzieję, że któryś z kandydatów 
z Powiatu Kolbuszowskiego - Posłem po
zostanie. 

Jak Pan oceni swoją dwuletnią pra¬
cę w Sejmie? 

- Przez dwa lata sprawowałem man
dat Posła na Sejm RP. Niejednokrotnie 
na różnych spotkaniach powtarzałem, że 
nie byłem Posłem z ekranów telewizyj
nych, ani z pierwszych stron gazet, a sku
piałem się na pracy na rzecz naszego 
regionu, na rzecz powiatu, na rzecz 
współpracy z samorządami oraz stowa
rzyszeniami i przedsiębiorcami. 

Przyznam się szczerze, że pierwszy 
rok mojej pracy w Sejmie był rokiem naj
trudniejszym, ponieważ człowiek sam 
musiał się uczyć i podpatrywać swoich 
już doświadczonych kolegów. 

Drugi rok pracy, kiedy otworzyły 
się pewne możliwości pozyskania fundu
szy dla regionu, powiatu i gmin robili

śmy wszystko, aby te środki ściągnąć 
dla Podkarpacia. 

Kończąc 2 - letnią pracę w Sejmie -
odchodzę z podniesioną głową lecz 
z pewnym „niedostatkiem". 

Co uważa Pan za swój największy 
sukces w dwuletniej pracy? Co udało 
się Panu zrobić dla Powiatu i jak zamie¬
rza Pan reprezentować interesy Powia¬
tu Kolbuszowskiego, jeśli wygra Pan 
wybory parlamentarne? 

- Dla mnie największym, osobistym 
sukcesem w dwuletniej pracy było pozy
skanie środków finansowych na rewitali
zację linii kolejowej Rzeszów -
Kolbuszowa - Ocice - Warszawa. Oczy
wiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
współpraca parlamentarzystów z całego 
Podkarpacia. Jest to otwarcie Podkarpa
cia na Warszawę. Mam nadzieję, że 
w ciągu kilku najbliższych lat mieszkań
cy Podkarpacia będą mogli spokojnie 
i bezpiecznie dojechać do Warszawy 
maksymalnie w ciągu 3,5 godziny. 

W ciągu 2 lat mej kadencji w Sej
mie udało się m. in. pozyskać środki f i 
nansowe na: przebudowę drogi krajowej 
nr 9 na odcinku Kolbuszowa Dolna, mo
dernizację drogi Kolbuszowa - Sędzi
szów, remont dróg powiatowych 
Kolbuszowa - Stalowa Wola. 

Cieszą mnie również dodatkowe in
westycje, które są przygotowane do dofi
nansowania i realizacji w tym głównie: 
programu CEXO, związanego z wprowa
dzeniem nowych technologii dla ZST 
w Kolbuszowej; mała obwodnica w Kol
buszowej; modernizacja drogi krajowej 
Kolbuszowa - Rzeszów; przebudowa 
drogi wojewódzkiej Mielec - Kolbuszo
wa - Raniżów oraz regulacja rzeki NIL. 

Współpraca z Samorządem Powiatu 
przyniosła pożądane efekty. Z Minister
stwa Infrastruktury udało się ściągnąć 
środki na usuwanie strat wywołanych 
skutkami powodzi dla powiatu oraz na-

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. 
szych gmin. Są to dodatkowe środki, 
które zostaną zarówno jak i przez samo
rząd powiatowy jak i samorządy po
szczególnych gmin wykorzystane przy 
remontach oraz przy budowie dróg, na 
które tak wszyscy czekali. 

Ponadto współpracowałem z wielo
ma stowarzyszeniami, drużyną harcerzy, 
strażakami. Łącznie 26 jednostek Ochot
niczych Straży Pożarnych z terenu po
wiatu kolbuszowskiego, tarnobrzeski
ego, mieleckiego, stalowowolskiego 
otrzymało dofinansowanie na zakup sa
mochodów i modernizacje remiz stra
żackich. 

Jeśli chodzi o dalsze perspektywy 
to wspólnie z Zarządem Powiatu podjęli
śmy dość długie i żmudne starania, ale 
dzięki temu Zespół Szkół Technicznych 
w Kolbuszowej w ciągu najbliższych lat 
otrzyma dodatkowe środki na moderni
zację, na doposażenie w nowoczesne 
maszyny, pomoce naukowe. Uważam, 
że edukacja odgrywa bardzo ważną rolę 
w naszym społeczeństwie. Samorząd 
Gminy Kolbuszowa dzięki wsparciu 
otrzyma blisko 500 tys. Euro na termo-
modernizację placówek oświatowych. 

Ostatnia wiadomość jaką otrzyma-
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łem i z której jestem zadowolony to wpi
sanie rodzinnej wsi mojego ojca - Kolbu
szowa Górna, do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. 

Jakie problemy życia codziennego 
dostrzega Pan w naszym Powiecie i jak 
zamierza Pan pomóc w ich rozwiąza
niu? 

- Problemów jest wiele. Natomiast 
I ja osobiście uważam, że są dwa zasadni

cze w naszym powiecie. Pierwszy to nie
wątpliwie sytuacja naszej służby 
zdrowia, drugi to stan naszych dróg. 

Będę się starał i jestem pewien, że 
szpital w Kolbuszowej był, jest i będzie, 
ponieważ gdyby było inaczej to wszyscy 
ponieślibyśmy porażkę. Trwają rozmo
wy w Ministerstwie Finansów o doposa
żeniu naszego szpitala w dodatkowy 
jakże potrzebny sprzęt. Mam nadzieję, 
że nasze starania zakończą się pozytyw
nie, ponieważ mamy poparcie P. Wojewo
dy Ewy Draus. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę ze 
stanu naszych dróg. Udało nam się pozy
skać spore środki na przebudowę dróg po
wiatowych. Jest szansa na lepszy stan 
naszych dróg, pod warunkiem zintensyfi
kowania działań i środków finansowych 
w kierunku poszukiwań i niezwłocznych 
wdrożeń takich technologii rekonstruk

cji nawierzchni, które gwarantowałyby 
niezmienną dobrą jakość i trwałość 
przez minimum 20 lat. 

Dla mieszkańców samej Kolbuszo
wej ważne są dwie obwodnice. Uwa
żam, że starania dotyczące budowy 
małej obwodnicy stało się faktem, ponie
waż jest przygotowana odpowiednia do
kumentacja i od roku 2008 projekt 
będzie realizowany. Przeprowadziłem 
wstępne rozmowy, dotyczące dużej ob
wodnicy w Kolbuszowej. Zaznaczam, 
że jest to perspektywa kilku lat. Ona mu
si powstać, ponieważ jak wszyscy wie
my, miasto Kolbuszowa zaczyna już 
odczuwać uciążliwości zwiększonego ru
chu samochodowego. 

Podczas kampanii odbyłem wiele 
spotkań z mieszkańcami naszego powia
tu, gdzie przedstawiano problemy, któ
rych rozwiązanie leżało w gestii 
samorządów. Problem polega jednak na 
braku środków dla ich realizacji. Zada
niem przyszłego Sejmu powinno być 
przyjęcie takich rozwiązań, które umożli
wią samorządom wszystkich szczebli re
alizację zleconych im zadań. 

Proszę powiedzieć jak ocenia Pan 
możliwość współpracy między powia
tem, miastem i gminami powiatu z per
spektywy Posła Ziemi Kolbuszowskiej? 

- Współpracę zarówno z Radą Po
wiatu jaki i Radami poszczególnych 
gmin na czele ze Starostami, Burmistrza
mi i Wójtami, oceniam bardzo dobrze. 
Jestem blisko spraw związanych z samo
rządem, ponieważ ja byłem, jestem i bę
dę samorządowcem. W samorządzie 
pracowałem przez blisko 15 lat, dlatego 
wiem z jakimi problemami w finansowa
niu inwestycji muszą radzić sobie samo
rządy. 

Dlaczego wyborcy mają zaufać wła¬
śnie Panu? 

- Przyznam się, że jest mi bardzo 
ciężko odpowiedzieć na pytanie - dla
czego wyborcy mają zaufać mojej oso
bie. Wyborcy potrafią ocenić, dlatego 
wskazywanie na cechy osobiste, które 
miałyby decydować o zdobyciu ich za
ufania uważam za brak krytycyzmu wo
bec swojej osoby. Bardziej wskazane 
oraz o wiele bardziej cenne wydają mi 
się opinie mieszkańców naszego powia
tu, którzy zachęcali mnie do kandydowa
nia i cały czas mnie wspierają. 
Niezdecydowanych i tych, którzy nie bę
dą głosować na mnie, proszę aby oddali 
głos na naszych kandydatów. 

Życząc realizacji i spełnienia Pań
skich planów dziękuję za rozmowę. 

WYWIAD, OPINIE I SPOSTRZEŻENIA STAROSTY 
KOLBUSZOWSKIEGO - JÓZEFA KARDYSIA. 

Mija już dziesięć miesięcy od mo
mentu, gdy Rada Powiatu powołała Pa
na na funkcję Starosty Kolbuszow
skiego. Jak ocenia Pan obecną sytuację 
w powiecie i co udało się zrobić i zreali¬
zować? 

Ten dziesięciomiesięczny okres spra
wowania funkcji Starosty uznaję za bar
dzo dobry, szczególnie pod kątem 
współpracy powiatu z gminami. Współ
praca ta dotyczy szczególnie inwestycji 
na drogach powiatowych i prowadzo
nych remontach dróg, gdzie Wójtowie 
Gmin i Burmistrz z własnych budżetów 
przekazali dla powiatu znaczne środki f i 
nansowe, za co im dziękuję. Sytuacja w 
powiecie poprawia się na lepsze, z popar
ciem naszego posła Zbigniewa Chmie-
lowca modernizowana jest linia 
kolejowa, modernizowane są drogi woje
wódzkie, powiatowe, prowadzone są re
nowacje zabytkowych obiektów 
sakralnych, remonty obiektów kultury i 
wiele innych inwestycji. Wszystko to 
ma wpływ na polepszenie sytuacji gospo
darczej i społecznej naszego powiatu. 

Co uważa Pan za największy suk-
| Ą ces, jeśli chodzi o współpracę Pana z na-

szymi parlamentarzystami i co dzięki 
nim udało się zrealizować? 

Współpraca z parlamentarzystami 
układa się dobrze, jednak muszę przy
znać, że mnie jako Staroście najlepiej 
współpracuje się z Panem Posłem Zbi
gniewem Chmielowcem. To wyłącznie 
dzięki jego wsparciu, staraniom i osobi
stemu zaangażowaniu powiat kolbuszow-
ski, a dokładnie Zespół Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej zakwalifi
kowany został do tzw. programu CEXO. 
Wartość całego projektu dla powiatu kol
buszowskiego z przeznaczeniem na roz
wój ZST i CKP wynosi 6 666 664,00 zł. 
Program ten pozwoli na rozwój Zespołu 
Szkół Technicznych i Centrum Kształce
nia Praktycznego w Kolbuszowej, uru
chomione zostaną w szkole nowe 
atrakcyjne kierunki kształcenia dla mło
dzieży, a co za tym idzie perspektywa 
otrzymania dobrej pracy w Polsce -
m.in. WSK Rzeszów, dzięki czemu 
część młodzieży nie będzie musiała wy
jeżdżać za granicę do pracy. Uzyskano 
dofinansowanie z Ministerstwa Rolnic
twa na zakup pomocy naukowych dla Ze
społu Szkół Agrotechniczno -
Ekonomicznych w Weryni. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

Również dzięki wsparciu Pana Po
sła powiat otrzymał dotację z Minister
stwa Infrastruktury w kwocie 1 min 10 
000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie 
strat na drogach wywołanych powodzią. 
Za otrzymane pieniądze powiat wyre
montował zniszczone przepusty drogo
we, przyczółki mostów oraz odcinki 
dróg powiatowych. 

Dalej idąc mamy poparcie naszego 
posła w staraniach w Ministerstwie Fi
nansów o przyznanie powiatowi środ
ków finansowych na zakup sprzętu 
medycznego do Szpitala Powiatowego 
w Kolbuszowej. 

Nieoceniona jest również bieżąca 



pomoc Pana Posła Chmielowca, mająca 
na celu przekazywanie informacji doty
czących możliwości składania wnio
sków, a tym samym pozyskiwanie 
pieniędzy z Funduszy Pomocowych lub 
Ministerstw. 

Co pan jako szef Powiatu i wyborca 
oczekuje po nowych wyborach parla
mentarnych ? 

W obliczu nadchodzących wyborów 
oczekuję, że nowy rząd zawrze w swoim 
programie deklaracje reformowania oto
czenia gospodarczego, służby zdrowia, 
zapewni stabilność prawa oraz dopasuje 
model edukacji do wymagań rynku pra
cy co zmniejszy stopę bezrobocia i emi
grację młodych ludzi za granicę. Mam 
nadzieję, że w zgodzie będzie realizował 
wspólnie określone cele zmierzające do 
rozwoju naszego kraju. Niewątpliwie 
warto mieć swojego, lokalnego posła, bo 
każdy poseł postępuje według zasady 
„koszula bliższa ciału". Parlamentarzy
ści z innych miejscowości, przy całej 
życzliwości dla naszego powiatu, będą 
w pierwszej kolejności załatwiać sprawy 
ze swojego terenu, a dopiero w dalszej 
kolejności nasze. Również ja, jako Staro
sta będę miał możliwość pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych z ze
wnątrz, co niewątpliwie wpłynie na roz
wój naszego powiatu. Dlatego też 
apeluję do wszystkich mieszkańców po
wiatu kolbuszowskiego, aby poszli na 
wybory i głosowali na kandydata z nasze-
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go powiatu. 

Proszę powiedzieć, jakie są Pana na
dzieje i pragnienia na dalszy rozwój na
szego powiatu, regionu i kraju? 

W naszym kraju, a co za tym idzie 
również w powiecie czy regionie jest 
mnóstwo rzeczy, które należałoby zmie
nić, poprawić. Jednym z bardziej palą
cych problemów w naszym kraju jest 
bezrobocie a także emigracja, dlatego ide
alnym byłoby stworzenie warunków do 
rozwijania przedsiębiorczości i podnosze
nia kwalifikacji naszych obywateli. 
Sprzyjały by temu nowe dogodne kredy
ty, które miałyby na celu pomóc chęt
nym w tworzeniu nowych miejsc pracy 
i nowych firm. System rozwoju naszej 
gospodarki musi polegać nie tylko na roz
woju inwencji obywateli, jak również 
sprzyjaniu przez rząd tworzeniu ustaw, 
które mają na celu zwiększenie opłacalno
ści wytwarzanych przez ich firmy produk
tów i wyrobów. 

Kolejnym, problemem w naszym kra
j u jest problem niewielkiego wzrostu bu
downictwa mieszkalnego. W każdym 
kraju na świecie budownictwo mieszka
niowe i budownictwo przemysłowe wią
że wielkie nadzieje na rozwój całej 
gospodarki krajowej. Sprzyja ono rozwo
jowi prawie wszystkich sektorów gospo
darki, począwszy od projektowania na 
gospodarce ściekowej kończąc. Z pewno
ścią nie będzie sprzyjać rozwojowi na
szej gospodarki brak autostrad, dróg 

ekspresowych i kiepska jakość dróg lo
kalnych. 

Żaden inwestor z kapitałem zagra
nicznym nie zainwestuje w polską go¬
spodarkę bez możliwości dojazdu i ' 
wyjazdu z założonej firmy bez sieci ga
zowej, wodociągowej i ściekowej. Ko
lejny problem to nasza służba zdrowia. 
Idealnym byłoby wprowadzenie takiego] 
systemu, który będzie miał za zadanie) 
zapewnienie opieki całodobowej dlal 
wszystkich obywateli naszego kraju. Go
spodarka naszego kraju wiąże się jednak 
z rozwojem naszego rolnictwa i wsi. 
Bez rozwoju rolnictwa nie ma rozwoju 
całej naszej gospodarki. Wiąże to się z 
modernizacją całego przemysłu wytwa
rzającego maszyny rolnicze, nawozy i 
środki ochrony roślin. Należałoby wpro
wadzić nowe zasady kredytowania i 
opłacalności produkcji rolniczej. Po
trzebne są nowe wysokie nakłady na 
unowocześnienie i rozwój polskiego rol
nictwa. Natomiast dla zwiększenia bez
pieczeństwa naszych obywateli 
koniecznym jest usprawnienie aparatu 
sprawiedliwości. Wierzę, że jeżeli świa
domie pójdziemy do wyborów, wybie
rzemy rząd, który zrealizuje wszystkie 
te zadania i sytuacja w naszym powie
cie, regionie i kraju polepszy się, a lu
dziom będzie żyło się dostatniej. 

Prosząc o udział w wyborach życzę 
mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego 
mądrego wyboru. 

ROZMAWIAŁA ANNA JAROSZ 

o 
•a 

•8 
•a 
o, 

Z PRAC RADY POWIATU 
W dniu 20 września 2007 roku odbyła się X I I Sesja I I I Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. Obrady rozpoczął 

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który przedstawił Radnym 13 - punktowy porządek obrad. 

Informacja o pracy Zarządu od po
przedniej Sesji 

Jednym z ważniejszych punktów ob
rad była informacja o pracy Zarządu od 
poprzedniej Sesji, którą przedstawił Sta

rosta Kolbuszowski Józef Kardyś: „ Za
rząd Powiatu od poprzedniej Sesji 
obradował na 6posiedzeniach, przedmio
tem obrad Zarządu Powiatu było przygo
towanie projektów uchwał i materiałów 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś informuje o pracy Zarządu. Fot. A. Jarosz 

na dzisiejszą Sesję Rady, ponadto rozpa
trywanie bieżących spraw związanych 
z działalnością powiatu oraz rozpatry
wanie spraw i wniosków kierowanych 
do Zarządu Powiatu przez instytucje lub 
osoby fizyczne. Ponadto Zarząd zajmo
wał się analizą informacji o wynikach fi¬
nansowych i zobowiązaniach Samo¬
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz o sytu¬
acji w Szpitalu. Prowadzone są rozmo¬
wy z Wójtami Gmin w sprawie 
uzgodnienia zasad i warunków działa¬
nia POZ w Ośrodkach Zdrowia w po¬
szczególnych Gminach. Na bieżąco 
nadzorowane są prace remontowe pro¬
wadzone na drogach powiatowych, po¬
nadto w związku z otrzymaniem kolejnej 
promesy od Ministra Finansów, na kwo
tę 400 000 zł, z przeznaczeniem na usu¬
wanie skutków powodzi, przygoto¬
wywana jest dokumentacja techniczna 
i dokumenty niezbędne do wykorzysta- J5 
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nia przez Powiat w/w kwoty. Prawdopo
dobnie uda nam się to obronić. Wczoraj 
byliśmy w Krakowie w MSWiA - delega¬
tura Krakowska i przy zaangażowaniu 
Pana Posła Chmielowa, który nam to 
spotkanie umożliwił, złożony został wnio
sek do Ministerstwa Edukacji o dofinan¬
sowanie remontów Szkół, ponadto 
w przygotowaniu jest wniosek o dofinan¬
sowanie przez Ministerstwo Edukacji 
montażu monitoringu w szkołach prowa¬
dzonych przez Powiat". 

Działalność Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kolbuszowej 

Kolejnym istotnym punktem było 
rozpatrzenie sprawozdania z funkcjono
wania Poradni Psychologiczno-Pedago
gicznej w Kolbuszowej. Sprawozdanie 
omówiła Dyrektor Poradni Psycholo
giczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej 
Elżbieta Mikołajczyk: „Poradnia jest 
specjalistyczną placówką oświatową 
funkcjonującą od 1970 roku. Swoim dzia¬
łaniem obejmuje rejon Powiatu Kolbu-
szowskiego. Od początku swego 
istnienia stawiała w centrum uwagi dziec¬
ko i jego dobro. Dzieciom, młodzieży, ro¬
dzicom oraz nauczycielom zapewnia 
pomoc i opiekę na poziomie zgodnym ze 
współczesną wiedzą, poszanowaniem 
godności osobistej oraz dyskrecję i pry¬
watność. Corocznie diagnozuje około 
1500 osób. W poradni pracuje dziesięcio¬
osobowa kadra specjalistów, świadczą¬
ca pomoc z zakresu: psychologii, 
pedagogiki, logopedii, doradztwa zawo¬
dowego ". 

Kolejnymi punktami Sesji było roz
patrzenie przez Radę Powiatu sprawoz
dania z realizacji planu gospodarki 

odpadami dla powiatu oraz raportu z re
alizacji programu ochrony środowiska 
dla Powiatu Kolbuszowskiego, przedsta
wionego przez Kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le
śnictwa i Ochrony Przyrody Grzego
rza Ziemiańskiego. 

Informację z działalności Powiatowe
go Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszo
wej za rok 2006 i I półrocze 2007 rok 
omówił Powiatowy Inspektor Wetery
narii Józef Futyma. 

Gościem honorowym Sesji był Po
seł na Sejm RP Zbigniew Chmielo
wiec: „Szanowni Państwo, w dniu 
dzisiejszym przede wszystkim chciałem 
podziękować za dotychczasową współ
pracę z Wysoką Radą jako Poseł Ziemi 
Kolbuszówskiej, Poseł na Sejm VKaden
cji. Niejednokrotnie na różnych spotka
niach powtarzałem, że nie byłem Posłem 
z ekranów telewizyjnych, ani z pierw¬
szych stron gazet, a skupiałem się na pra¬
cy na rzecz naszego regionu, na rzecz 
powiatu, na rzecz współpracy z samorzą¬
dami oraz stowarzyszeniami i przedsię¬
biorcami. Współpracowałem zarówno 
z Radą Powiatu jak i Radami poszczegól
nych gmin na czele ze Starostami, Burmi¬
strzami i Wójtami i tą współpracę 
oceniam bardzo dobrze. Jestem blisko 
spraw związanych z samorządem, ponie¬
waż ja byłem, jestem i będę samorządow¬
cem. W samorządzie pracowałem przez 
blisko 15 lat, dlatego wiem z jakimi pro¬
blemami w finansowaniu inwestycji mu¬
szą radzić sobie samorządy. Gorąco 
dziękuję ". 

Radni podjęli uchwały 
Ponadto Rada Powiatu podjęła na-

Honorowy gość XII Sesji III Kadencji 
Rady Powiatu - Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec. Fot. A. Jarosz 

stępujące uchwały: 1. W sprawie zmian 
w Statucie Powiatu Kolbuszowskiego. 
2. Zmieniającej uchwałę Rady Powiatu 
w Kolbuszowej Nr V/37/2007 z dnia 28 
lutego 2007r. w sprawie określenia za
dań powiatu, na które przeznacza się 
środki Powiatowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych przeka
zane przez Prezesa Zarządu tego 
Funduszu samorządowi powiatu kolbu
szowskiego, na realizację zadań 
w 2007r., określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
123, poz. 776 z późó. zm.) i wysokości 
środków na w/w zadania. 3. W sprawie 
zmian w budżecie powiatu kolbuszow
skiego na 2007r. 

ANNA JAROSZ 

PROMESY DLA POWIATU 
Powiat Kolbuszowski, w ramach 

podziału środków na usuwanie skut
ków klęsk żywiołowych, otrzymał z Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Promesy na dofinanso
wanie zadań związanych z odbudową 
lub remontem obiektów zniszczonych 
przez klęski żywiołowe, na łączną kwo
tę 100.000 zł. 

W ramach pierwszej Promesy reali
zuje się następujące zadania: 

- Mosty: 
Obiekt I - odbudowa mostu w miej

scowości Stece na drodze nr 1 205 R Wil 
cza Wola - Wola Raniżowska. 

Obiekt I I - odbudowa mostu w miej
scowości Poręby Dymarskie na drodze 
nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie 
- Majdan Królewski. 

1 6 -Drogi: 

Obiekt I - przebudowa przepustu 
w miejscowości Bukowiec, droga powia
towa nr 1 227 R Trześń - Domatków -
Bukowiec - Kupno. 

Obiekt I I - przebudowa przepustu 
w miejscowości Komorów, droga powia
towa nr 1 162 R Mielec - Rzochów -
Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie (Potrą-
ba). 

Obiekt I I I - przebudowa przepustu 
w miejscowości Poręby Wolskie, droga 
powiatowa nr 1 208 R Poręby Wolskie -
Turka. 

Obiekt IV - przebudowa odwodnie
nia drogi powiatowej nr 1 222 R Jagod-
nik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec 
poprzez wykonanie zjazdów do gospo
darstw oraz renowację rowów przydroż
nych. 

Druga Promesa obejmuje wykona

nie robót budowlanych na zadanie „Mo
dernizacja drogi powiatowej nr 1 222 R 
Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzi
kowiec". 

Dofinansowanie w ramach trzeciej 
Promesy i jej zakres jeśli chodzi o po
dział jest w trakcie przygotowywania. 

Pieniądze, które Powiat pozyskał 
z MSWiA, przeznaczone są na odbudo
wanie zniszczeń, które nastąpiły w wy
niku powodzi na terenie powiatu 
kolbuszowskiego w roku 2004 i 2005. 

Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

Kolbuszowskiego tel. (017) 22 80 492 
e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 

mailto:informacje@kolbuszowski.pl
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Sejm przyjął Kartę Polaka, która 
wprowadza ułatwienia i przywileje dla 
Polaków zamieszkałych na Wschodzie. 
Umożliwia ona wielokrotne przekracza
nie granicy, dostęp do polskich szkół i 
uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu 
stypendiów. Wprowadza też zapis o re
fundacji kosztów wizy. Adresatem usta
wy są Polacy zamieszkali na Wschodzie, 
gdyż podwójne obywatelstwo nie jest 
tam uznawane. 

Prace nad wprowadzeniem Karty Po
laka trwały łącznie przeszło 10 lat. 

Sejm przyjął ustawę zakładającą 
przywrócenie Funduszu Alimentacyjne
go. Ustawa przewiduje, że z pomocy Fun
duszu (do 500 zł), miały by korzystać 
osoby, które nie mogą wyegzekwować za
sądzonych alimentów, a dochód na oso
bę w rodzinie nie przekracza 725 zł. 
Zmierza także do wzmocnienia ściągalno
ści alimentów i zastąpienia egzekucji ko
morniczej egzekucją administracyjną, 
prowadzoną przez naczelnika urzędu 
skarbowego. 

Wydłużenie okresu wymiany dowo
dów osobistych do 31 marca 2008 roku 
zakłada ustawa przyjęta przez Sejm. 
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami 
dowody osobiste miały zostać wymienio-

Z PRAC SEJMU 

ne do 31 grudnia 2007 roku. Ponieważ 
jednak w urzędach zaczęły tworzyć się 
kolejki, a z danych z końca sierpnia wyni
kało, że na wymianę dokumentów czeka 
jeszcze około 5mln osób, MSWiA zapro
ponowało wydłużenie tego okresu. 

Choć stare dowody nie stracą ważno
ści po pierwszym stycznia 2008 (aż do 
końca pierwszego kwartału przyszłego ro
ku), nie będzie można na ich podstawie 
przekraczać granicy z innymi krajami 
Unii Europejskiej, ani też z Państwami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przywrócenie corocznej waloryzacji 
rent i emerytur o wskaźnik inflacji i co 
najmniej 20% wskaźnika wzrostu płac -
zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja 
ustawy o rentach i emeryturach z Fundu
szu Ubezpieczeń Społecznych. Posłowie 
przyjęli wniosek, który zakłada likwida
cję tzw. starego portfela. Dla świadczeń 
przysługujących emerytom i rencistom 
ur. po 31 grudnia 1929r. podwyższona zo
stanie kwota bazowa do 100% przeciętne
go wynagrodzenia, przyjętego do 
ustalenia wysokości świadczenia w dniu 
jego przyznania od 1 marca 2008 roku. 

Osoby mające dzieci, będą mogły od
liczyć od podatku prawie 1200 zł na każ
de dziecko - zdecydował Sejm, 

POMOZ MATEUSZOWI! 
Rodzina Mateusza Trębióskiego wraz ze Sto
warzyszeniem na Rzecz Dzieci z Choroba
mi Krwi zwracają się z prośbą o udzielenie 
pomocy i wsparcia w walce z białaczką lim-
foblastyczną, na którą Mateusz choruje od 
2003 roku. Przez okres 3-ch lat chłopiec le
czony był na Oddziale Onkologii w Rzeszo
wie. Mimo tego od września 2006 r. 
nastąpił ostry nawrót choroby. Od tamtego 
czasu, aż do chwili obecnej Mateusz jest le
czony i poddawany chemioterapii w Klini
ce Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM 
w Lublinie. 

W związku z powyższym prosimy wszyst
kich ludzi dobrej woli o udzielenie nam po
mocy i wsparcie w walce z tą bardzo ciężką 
chorobą. Pomoc ta miałaby polegać na prze
znaczeniu na ten cel niewielkich choćby dat
ków pieniężnych wpłacanych przez 
Państwa na konto w/w Stowarzyszenia oraz 
organizacji innych przedsięwzięć (np. kon
cert kolbuszowskich zespołów, przedsta
wień szkolnych ftp.), z których dochód 
przeznaczony byłby na ten szczytny cel. 

Zgromadzone w ten sposób środki przeznacza
ne zostaną wyłącznie na koszty diagnostyki 
i rehabilitacji w trakcie i po zakończonym le
czeniu wspomagającym podstawową kura
cję. 

o charakterze społecznym. W razie nie
wykorzystania ich przez Mateusza zosta
ną przeznaczone na pomoc w leczeniu 
innych dzieci. Każdego kto w jakikolwiek 
sposób pragnie nam pomóc, prosi się o 
wpłaty na konto Stowarzyszenia w ING 
Bank Śląski O/Lublin nr konta: 
73 1050 1953 1000 0022 7177 0576 z dopi

skiem „Mateusz Trębiński". 

przyjmując poprawkę do projektu nowe
lizacji ustawy o podatku PIT. 

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę j 
podwyżkową dla pracowników ochrony 
zdrowia. Gwarantuje ona utrzymanie 
30% podwyżek, uzyskanych w paździer
niku 2006 roku. Zgodnie z projektem 
podwyżki mają być wliczone do płacy 
zasadniczej, a nie jak do tej pory - jako 
dodatek do pensji. 

Od 1 stycznia 2008 roku preferen
cyjna 7 - procentowa stawka VAT obej
muje nowe mieszkania o powierzchni 
do 150 m 2 oraz domy jednorodzinne do 
300 m 2 , kupowane od deweloperów i 
spółdzielni mieszkaniowych - zdecydo
wał Sejm, nowelizując ustawę o podat
ku VAT. Ustawa zapobiegnie podwyżce 
VAT w budownictwie od 2008 roku, kie
dy mija wynegocjowany w Traktacie Ak
cesyjnym okres przejściowy, 
pozwalający na stosowanie obniżonej 
stawki. Nie przewiduje też żadnych 
ograniczeń w stosowaniu preferencyjnej 
stawki w odniesieniu do remontów. 
Ustawa bezterminowo przedłuża możli
wość odzyskania części wydatków na 
materiały, ponoszonych przez osoby bu
dujące tzw. systemem gospodarczym. 

Środki zebrane w ten sposób są środkami 
Za okazaną pomoc z całego serca dziękuje

my. 

S P R Z E D A M 
Działki budowlane 

ok. 10 arów 

malowniczo położone 
w miejscowości Nowa Wieś 

(blisko granicy z Kolbuszową) 

kontakt: 
tel. 605 640 640 

•8 
•a 
o. 
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Kultura... 

DO PIECZENIA C H L E B A MŁODYCH NAM POTRZEBA 
O życiu, dawnych zwyczajach i obrzędach Lasowiaków wiedzą wszystko. Mało tego, jeżdżą po kraju i pokazują jak 

według lasowiackiej tradycji piekło się chleb, obchodziło chrzty i wesela czy urządzano sobótki. Zespół Ludowy Górniacy 
z Kolbuszowej Górnej obchodził w niedzielę, 30 września, jubileusz 25 lecia funkcjonowania. Członkowie Zespołu, oprócz 
życzeń zdrowia, pomyślności i wytrwania do złotego jubileuszu, marzą o jednym... aby zarazić swoją pasją do ludowych 

obrzędów ludzi młodych, którzy w przyszłości mogliby przejąć pałeczkę. 

Gromkie sto lat odśpiewało na cześć 
Górniaków setki osób, które przyszły 
w niedzielę na plac przed Centrum Kultu
ry Wsi w Kolbuszowej Górnej, uczcić 
srebrny jubileusz Zespołu. Rocznicowe 
uroczystości zbiegły się w tym roku z lu
dową imprezą „Lasowiackie Zimioki" -
czyli świętem ziemniaka w Kolbuszo
wej Górnej. Cała uwaga była jednak skie
rowana w stronę srebrnych jubilatów. 

Popołudnie wypełnione było gratula
cjami i wyrazami uznania. Życzenia zło
żyli m.in. Senator Mieczysław Maziarz, 
poseł Zbigniew Chmielowiec, Starosta 
powiatu kolbuszowskiego Józef Kardyś 
oraz Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. 

Goście mieli okazję do skosztowa
nia chleba ze smalcem, salcesonów, kieł
bas, kaszanek i pierogów. Kilka 
miesięcy temu przyrządzana przez Gór
niaków „kapusta źmiocano" trafiła na l i 
stę produktów regionalnych woje
wództwa Podkarpackiego. Taką właśnie 
kapustę można było również popróbo
wać w trakcie niedzielnych uroczystości 
jubileuszowych. 

Zespół liczy osiem pań i czterech pa
nów występujących w pięknych lasowiac-
kich strojach. Śpiewają oraz 
przedstawiają: - Dwadzieścia pięć lat te
mu, kiedy przyszła do mnie wychowaw
czyni - pani Maria Chruściel i wręcz 
rozkazała mi żebym zapisała się do ze
społu ludowego, który miał wystawić ja
sełka, nie sądziłam, że właśnie zaczyna 
się moja życiowa przygoda. Dziś jestem 
jej za to wdzięczna - bycie w zespole to 
dla mnie oderwanie od codzienności, 
wspaniała zabawa - tak o swojej pracy 

w Górniakach opowiada obecna 
szefowa zespołu - Elżbieta Cza-
chor. 

Górniacy w swoim repertuarze 
mają m.in. jasełka, lasowiackie 
zmówiny i wesele oraz chrzciny. 
Inscenizują też pieczenie chleba 
w piecu, szatkowanie i kiszenie ka
pusty: - Przygotowanie przedsta
wień pochłania bardzo dużo czasu. 
Każdy z nas, często kosztem obo
wiązków w domu, poświęca się 
pracy w zespole - opowiada Anna 
Micek z Górniaków. 

Zespół co rusz pisze nowe sce
nariusze. Ostatnio powstało przed
stawienie ukazujące zwyczaje 
związane z biciem świni i przyrzą
dzaniem z niej potraw - np. kiełba
sy czy kaszanki: - W głównej 
mierze chcemy, aby te przedstawie
nia, które są odbiciem dawnego życia na 
wsi, zobaczyło jak najwięcej ludzi mło
dych. Nie pokazujemy niczego, co mo
głoby zdziwić starszych, dawnych 
mieszkańców lasowiackiej wsi. Ale dla 
młodzieży to chyba już jednak tylko cie
kawostka - podkreśla Elżbieta Czachor. 

Tradycje, obyczaje i zwyczaje laso
wiackie odgrywane przez Górniaków do
strzegł i wyróżnił w 1996 roku Minister 
Kultury i Sztuki, odznaczając Górnia
ków specjalnym Dyplomem za zasługi 
w krzewieniu kultury ludowej. Pięć lat 
później podobne wyróżnienie na ręce 
członków Zespołu Ludowego z Kolbu
szowej Górnej złożył Marszałek Woje
wództwa Podkarpackiego. Oprócz tego 
zespół jest zdobywcą wielu innych na-

I gród i wyróżnień, 
I które przywozi 
\ z rozmaitych wy-

f l stępów i przeglą-
1 dów, zarówno na 

I terenie wojewódz¬
twa podkarpackie
go jak i poza nim: 

| - Kiedy występuje
my, nie myślimy 
o tym, że promuje
my naszą wieś, na
szą gminę. Naj
pierw myślimy 
o tym, żeby do

brze wypaść, żeby mieć z tego satysfak
cję i zadowolenie, a dopiero potem 
uświadamiamy sobie, że promujemy 
i rozsławiamy naszymi występami Kol
buszową Górną, a wraz z nią całą Gmi
nę Kolbuszowa - dodaje Elżbieta 
Czachor. 

Reporterzy z rzeszowskiego oddzia
łu Telewizji Polskiej uwiecznili laso
wiackie sobótki czy wykopki 
w wykonaniu Górniaków na taśmach 
wideo. 

Specjalnie dla jubilatów gościnnie 
wystąpiły również inne zespoły ludowe: 
Mazurzanie, Cyganianki, Cmolasianki 
oraz kapela Władysława Pogody. 

Z okazji ludowego święta, na placu 
przy Centrum Kultury Wsi, zorganizo
wano wystawę X X wiecznej fotografii 
rodzinnej mieszkańców wsi Kolbuszo
wa Górna. Każdy, kto odnalazł siebie 
bądź swoją rodzinę na starej fotografii, 
mógł złożyć autograf. 

Górniacy, przyjmujący w niedzielę 
gratulacje i powinszowania, zapytani 
o najbliższe plany podkreślają, że marzą 
aby zespół nadal istniał i występował 
przez następne 25 lat. Aby tak się stało 
muszą przekazać swoją wiedzę i zarazić 
pasją nowych, młodych członków ze
społu i tego im z całego serca życzymy. 

SYLWIA TĘCZA 
PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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Kulinaria... 

PRZEZ JABŁKO 
Żaden owoc nie ma tak starej tradycji, a zarazem tak „zszarganej' 

opinii jak jabłko. 
Ono to właśnie, lekkomyślnie zerwa

ne przez Ewę, pozbawiło nas przebywa
nia w ziemskim raju. Zakazany owoc 
utkwił Adamowi w gardle, dlatego ten, 
tracąc raj, zyskał ,jabłko Adama" czyli 
grdykę, która u wielu mężczyzn jest bar
dzo wyraźna. 

W mitologii greckiej też nie obyło 
się bez jabłka. Piękny Parys wręczył jabł
ko najpiękniejszej bogini - Afrodycie. 
Było to .jabłko niezgody", podrzucone 
przez lubiącą intrygi boginię Eris. 

Afrodyta wprawdzie odwzajemniła 
się Parysowi, ułatwiając mu porwanie 
pięknej Heleny, ale cała ta, jabłeczna afe
ra" skończyła się fatalnie, bo okrutną 
wojną trojańską. Oto co potrafiło spowo
dować jedno jabłko. Który owoc na świe
cie ma bujniejszą przeszłość? 

Jeżeli miejscem pochodzenia jabło
ni był raj, to widocznie mieścił się w Chi
nach lub Azji Środkowej, gdyż tam jest 
właśnie ojczyzna dzikich gatunków jabło
ni. To stamtąd rozeszły się po całej Azji 
i Europie - i , już jako odmiany szlachet
ne, podbijały wszystkie państwa w stre
fie klimatu umiarkowanego. A tzw. 
„rajskie jabłonie", służą jako podkładka 
do szczepienia odmian szlachetnych. Po
za tym sadzone są dla piękna kwiatów, 
bo owoców, które są malutkie, twarde 
i cierpko-kwaśne nie da się jeść. Niektó
re gospodynie przygotowują z rajskich ja
błuszek konfitury, które stosowane są 
przede wszystkim do dekoracji ciast i de
serów. Każdy kraj ma swoje wybrane 
szlachetne odmiany jabłoni, najodpo
wiedniejsze w danym klimacie. 

W Polsce istnieje kilkadziesiąt od
mian jabłoni. Znane stare odmiany to: pa
pierówki, malinówki, antonówki, ka
sztele i ananasówki. Obecnie w polskich 
sadach i ogrodach występuje wiele no
wych odmian o różnych smakach i przy
datności, a jest ich tyle, że nie sposób 
ich wymienić. W naszym regionie, 
w przydomowych ogrodach, nie mogło 
nie rosnąć choćby kilku drzew jabłoni: 
wczesnych papierówek, jesiennych mali-
nówek i antonówek, a na dłuższe prze
chowywanie renet - szarej i żółtej oraz 
czerwonych jabłek na choinkę. W niektó
rych ogrodach dojrzewały jabłka, nazy
wane u nas „zielnymi" - mocno 
czerwone, błyszczące, nawet miąższ mia
ły różowy. Te jabłuszka były nieodzow
ną ozdoba ziela. Nabijane na 

wyostrzone patyki w bukiecie zielnym 
nadawały kolorytu. Po poświęceniu zie
la gospodyni dzieliła te jabłka i każdy 
w rodzinie dostawał cząstkę, aby wszy
scy byli zdrowi i rumiani jak te jabłusz
ka. Dzieci bardzo lubiły ziarenka z tych 
jabłek. Pamiętam, że wszyscy, w szcze
gólności dzieci, oczekiwali na pierwsze 
bułki i bułeczki z nowej mąki, które pie
czone były na „zielną". Często te bułki 
i bułeczki nadziewane były jabłkami -
tzw. Jabłeczniki". Dawniej jabłka się 
nie marnowały. Dzieci zbierały spady 
i ze smakiem zjadały, bądź to surowe pro
sto spod drzewa, bądź pieczone w ogni
sku czy na „blasze kuchennej". Kiedy 
nastawał czas jabłek, to w lasowiackiej 
kuchni nasze babcie wykorzystywały je 
w różnoraki sposób. Przede wszystkim 
gotowano kompot, zupę owocową tzw. 
pamułę, przez niektórych zwaną „ japcan-
ką", którą jadało się najczęściej z ziem
niakami, rzadziej z kluskami. Pierogi 
z jabłkami - to był dopiero przysmak, 
babcie lepiły ich setki i to nie było nig
dy dość. Z rozprażonymi jabłkami poda
wano kaszę jaglaną makaron 
i naleśniki. Smażono placki tzw. Jabłka 
w cieście". Często nadmiar jabłek, 
w tzw. „klęsce urodzaju", zapobiegliwe 
gospodynie skrzętnie zagospodarowywa
ły. Ze spadów przyrządzały ocet jabłko
wy, suszyły w dużych ilościach w piecu 
chlebnym po pieczeniu chleba lub na pie
cu. Z tych suszek gotowano kompot i nie
rzadko pamułę. Sporządzały również 
musy, galaretki czy jabłkowe marmolad
ki , które znakomicie zastępowały cukier
ki . Jabłka również dodawano do 
kiszenia kapusty, a także kiszono, a póź
niej te kiszone jabłka dodawano do suró
wek i sałatek, które zyskiwały 
niepowtarzalny smak. Kiszone jabłka by
ły wyśmienitym dodatkiem do tłustych 
mięs, wędzonej słoniny i boczku. Z ja
błek wyrabiano wino domowe. W prze
myśle spirytusowym były i są cennym 
surowcem. 

Jabłka jadało się i jada prawie przez 
cały rok na surowo, najlepiej bez obiera
nia, bowiem należą do najzdrowszych 
owoców dojrzewających w naszym k l i 
macie. 

Zawierają witaminę A,B,C, co praw
da w stosunkowo niewielkich ilościach, 
ale za to posiadają wyjątkowo bogaty 
asortyment soli mineralnych, nawet bar

dzo rzadkich, szczególnie dobroczyn
nych dla organizmu. Skóra jabłka 
i blaszki gniazd nasiennych zawierają 
związki pektynowe, które są najcenniej
sze w jabłkach, bo działają jak „miotła" 
w przewodzie pokarmowym. Wymiata
j ą niestrawione resztki pokarmowe, 
wchłaniają skutki nieprawidłowej fer
mentacji, działają neutralizująco na sub
stancje toksyczne. Stąd jabłka, tak jak 
mleko, polecane są jako odtrutka. Oka
zuje się, że pektyny jabłkowe rozpusz
czają cholesterol, leczą tak biegunki jak 
1 zaparcia. O tym, że jabłka wspaniale 
działają na krążenie krwi wiedzieli leka
rze od stuleci. Współczesna nauka po
twierdza wierzenia ludowe, że jabłka 
leczą reumatyzm, artretyzm i podagrę. 
Ten wybrany owoc uważany jest za naj
lepszego przyjaciela serca, jako że dzia
ła niezwykle wzmacniająco na jego 
mięśnie. 

Chyba z powodu jego wszechstron
nych wartości zdrowotnych i walorów 
smakowych - jabłko (złote, pozłacane 
lub srebrne) było, obok berła i korony, 
jednym z symboli władzy królewskiej. 

Jest wiele przepisów na potrawy, 
wypieki i przetwory z jabłkami, oto k i l 
ka wypróbowanych przepisów. 

Wykwintna karkówka, schab z 
jabłkami 

Wi kg karkówki (schabu) 
2 pory (biała część) 
4 duże jabłka (antonówki lub renety) 
1 kieliszek białego wina (ewentualnie 1 
łyżka jabłkowego octu) 
wywar z warzyw z dodatkiem kostki bu
lionowej 
1 łyżka oleju 
sok z Vi cytryny 
2 liście laurowe 
5 ziaren ziela angielskiego i pieprzu 
sól i cukier do smaku 
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Wykonanie: 
Przygotować wywar z warzyw z bu-

% lionową kostką. Wrzącym wywarem za-
g lać mięso, tak by było przykryte. Do 
^ wywaru dodać liście laurowe, ziele an¬
o gielskie i pieprz. Tak przygotowaną kar-

kówkę gotować ok. 45-50 minut. W tym 
czasie umyć pory i pokroić w cienkie 

g półkrążki. Jabłka obrać, wypestkować i 
^ pokroić w kostkę oraz skropić sokiem z 
& cytryny. Rozgrzać na patelni olej i pod

smażyć lekko pory, dodać jabłka, podlać 
winem (lub octem jabłecznym) i dopra
wić do smaku solą oraz 2 łyżkami cu
kru. Dusić 5-6 minut. Następnie mięso 
wyjąć z wywaru i pokroić w plastry. Tak 
przygotowane ułożyć na brytfannie i za
lać sosem porowo-jabłkowym. Do tego 
dodać kilka łyżek wody i piec ok. 20 mi
nut w temperaturze 180 stopni. Po wyję
ciu posypać posiekaną natką pietruszki. 
Podawać z czerwona kapustą i frytkami. 

Jabłka kwaszone 

2 kg jabłek 
2 dag soli 
2 dag cukru 
4 szklanki wody 
4-5 ząbków czosnku 
kilka liści czerwonej porzeczki lub wiśni 
2 listki laurowe 
4 ziarenka ziela angielskiego 
l/2łyżki mąki żytniej 

Wykonanie: 
Wybrać dorodne, zdrowe bez plam, 

bez uszkodzeń jabłka jednej odmiany, 
najlepiej antonówki. Jabłka umyć staran
nie w ciepłej wodzie i wytrzeć czystą 
ścierką (ręcznikiem papierowym) i uło
żyć w uprzednio wyprażonych wekach 
lub garnkach kamiennych. Mąkę żytnią 
rozprowadzić z kilkoma łyżkami zimnej 
wody przegotowanej, wymieszać z gorą
cą wodą zagotowaną z solą liśćmi lauro
wymi i zielem angielskim. Jabłka 
przełożyć umytymi dodatkami (pokrojo
ny czosnek, liście porzeczki lub wiśni, es-
tragon). 

Zalać przygotowanym płynem i przy
cisnąć pokrywką lub zamknąć weki. Po
zostawić w temperaturze pokojowej na 
10 dni. Po zakwaszeniu umieścić w zim
nej piwnicy. Przechowywać w przykry
tym naczyniu. Najlepiej jabłka kwasić 
w wekach. 

Ocet jabłkowy-domowy 

2 kg jabłek (kwaskowatych) 
4 łyżki miodu lub cukru 

Wykonanie: 
Jabłka starannie umyć w ciepłej wo

dzie i wypłukać w zimnej. Pokroić na ma
łe cząstki wraz ze skórką i gniazdami 
nasiennymi. Tak przygotowane włożyć 
do wyprażonego słoja i zalać 1 litrem cie
płej wody wymieszanej z miodem lub cu
krem. Słoik obwiązać kilkakrotnie 
założoną gazą lub lnianym gęstym płót
nem i odstawić w ciepłe miejsce na 4 ty
godnie. Gdy zawartość słoika przestanie 
się burzyć, przecedzić przez kilkakrotnie 
założoną gazę lub filtr do kawy. Zlać do 
butelki i szczelnie zamknąć. Ocet prze
chowywać w chłodnym miejscu. 

Ocet jabłkowy używa się nie tylko 
do potraw, ale również można go wyko
rzystać do wspomagania leczenia angi
ny: 

Należy 2 łyżki octu wymieszać z Vi 
szklanki wody i bardzo dokładnie płu
kać gardło. Dodatkowo co kilka minut 
wypijać po 3 łyżki tej mieszanki. 

Sałatka z czerwonej kapusty 
i jabłka 

3/4 kg kapusty czerwonej 
3 łyżki oleju sojowego lub ryżowego 
1/2 kg jabłek 
25 dag cebuli 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki cukru 
2 kieliszki czerwonego wina 
3 łyżki soku z cytryny lub octu jabłkowe
go 
skórka z 1 cytryny 
kminek, gałka muszkatołowa do smaku 

Wykonanie: 
Kapustę drobno poszatkować i du

sić na oleju ok. 5 minut pod przykry
ciem. Jabłka umyć, obrać, oczyścić 
z gniazd nasiennych i pokroić w ósemki. 
Kapustę ułożyć w rondlu warstwami na 
przemian z jabłkami i pokrojoną w krąż
k i cebulą posypując posiekanym czosn
kiem i ziołami. Wierzch posypać 
cukrem, polać winem i sokiem z cytryny 
lub octem jabłkowym. Skropić wrzącą 
wodą. Podgrzewać w piekarniku pod 
przykryciem ok. 15 minut. Podawać na 
zimno, do mięs lub pieczywa. 

Rajski placek jabłkowy 

50 dag maki 
15 dag cukru pudru 
25 dag masła 
1 łyżka smalcu 
2 żółtka 
8 średnich jabłek (antonówka lub szara 

reneta) 
20 dag cukru 
6 białek 
1 słoiczek marmolady 

Wykonanie: 
Z podanych składników zagnieść 

ciasto, zawinąć w folie i odłożyć do lo
dówki na Vi godziny. Następnie podzie
lić ciasto na 3 części i każdą 
rozwałkować. Upiec 3 placki na złoty 
kolor ( 15 min każdy) w temp. 180 
stopni. 

Natychmiast smarować marmoladą 
każdy po wyjęciu z pieca. 

Jabłka obrać, usunąć gniazda na
sienne i pokroić na ósemki. Przełożyć 
do rondla i zasypać połową cukru oraz 
zalać wrzącą wodą. Gotować 10 minut. 
Wyjąć jabłka i odsączyć. Na pierwszym 
posmarowanym marmoladą placku roz
łożyć połowę jabłek, przykryć je dru
gim plackiem i nałożyć resztę jabłek, 
następnie przykryć trzecim plackiem. 
Placek umieścić na większej blasze, tak 
aby był dostęp do jego boków. Całość 
posmarować pianą ubitą z białek i resz
ty cukru. Piec w temp. 150 stopni przez 
15-20 min. Po wyjęciu placek udekoro
wać konfiturami i orzechami włoskimi. 

Jabłecznik 

2 szklanki mąki pszennej 
11/2 szklanki mąki krupczatki 
1/2 szklanki oleju słonecznikowego lub 
sojowego 
4-5 jajek 
2 łyżki proszku do pieczenia 
skórka starta z jednej cytryny 
sok z jednej cytryny 
1 szklanka wody gazowanej 
2 niepełne szklanki cukru 
1 kg jabłek 

Wykonanie: 
Żółtka zmieszać z cukrem, dodać 

mąki pszennej wymieszanej z prosz
kiem do pieczenia. Następnie wlać olej, 
wodę gazowana oraz sok z cytryny 
wraz ze skórką. To wszystko wymie
szać. Jabłka obrać i pokroić w ósemki. 
Ubić na sztywno pianę z białek i wymie
szać delikatnie z ciastem. Ciasto włożyć 
do formy zostawiając 1/4 z całości. Na 
wyłożone ciasto ułożyć pokrojone jabł
ka i zalać resztą ciasta. Wstawić do pie
karnika na ok. 45-50 minut. Piec 
w temperaturze 180 stopni. Po wyjęciu 
ciasta z formy można posypać cukrem 
pudrem lub posmarować polewą. 

SMACZNEGO! 
JANINA OLSZOWY 
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Historia... 
Saga Rodu Krzaklewskich. 

LEKARZ STANISŁAW KRZAKLEWSKI 
(1910 -1974) 

Państwo Krzaklewscy przyjechali 
do Kolbuszowej późną jesienią 1948 ro
ku. Tutejszy Szpital mieścił się wówczas 
w budynku sądu grodzkiego, przy ulicy 
Rzeszowskiej. Krzaklewscy otrzymali 
mieszkanie w innym, sąsiednim domu. 
Wtedy, a może trochę później zamieszka
ła u nich p. Izabela Krzaklewska, ciocia 
dra Stanisława, siostra jego ojca Bronisła
wa, osoba samotna, urodzona w 1881 ro
ku. Pomagała Joannie Krzaklewskiej 
w prowadzeniu domu. Była przy jej ro
dzinie aż do zgonu, który nastąpił w ro
ku 1952. Spoczywa na kolbuszowskim 
cmentarzu. 

Po wojnie, dzięki inicjatywie staro
sty K.S. Osetka, postanowiono założyć 
w Kolbuszowej szpital powiatowy. 
Umiejscowiono go w budynku byłego są
du grodzkiego, który z wysiłkiem przy
stosowano do celów lecznictwa. 
Kilkadziesiąt łóżek i innych sprzętów 
przysłały władze z Rzeszowa, z darów 
otrzymywanych wtedy od ofiarnego 
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Pierw
szym dyrektorem szpitala został lekarz 
Antoni Ferens, przybysz z z ziemi lwow
skiej, drugim - Stanisław Krzaklewski. 
Urządzali oni ten obiekt, adaptowali do 
użytku, jak tylko mogli, współpracując 
z p. Eugeniuszem Adamusem, mającym 
etat lekarza powiatowego. 

Do powstałego kolbuszowskiego 
szpitala przybywali chorzy z tutejszego 
powiatu oraz z sąsiednich. Ściągali oni 
od Niska i Ulanowa, przekonani już o wy
sokiej sztuce lekarskiej dra Krzaklewskie
go i wspaniałym jego charakterze. 
Kolbuszowianie przekonywali się o tym 
i przywiązywali się do wysokiej, przystoj
nej postaci dyrektora lecznicy, osoby peł
nej spokoju, powagi, mądrości, wiedzy 
oraz otwartości, skromności i chęci nie
sienia pomocy każdemu człowiekowi. Uj
mował też swoją religijnością. Urządził 
w szpitalu kaplicę, chodził w każde świę
to do kościoła z żoną i dziećmi. Przystę
pując do każdej operacji wspierał się 
znakiem krzyża, także słowem modli
twy. Był chirurgiem, ale miał wielką wie
dzę i doświadczenie w zakresie 
różnorodnych chorób. Szczególnie dbał 
o sprawy macierzyństwa kobiet. Mówił 
im, że kobiety żyją dłużej niż mężczyź
ni, bo matki bardziej potrzebne są na 
świecie. Że jest lepiej, żeby urodziły Oj
czyźnie nawet po dziesięcioro dzieci, niż-

Część III 
by miały stracić choć jedno... 

Jego donośny głos o lwowskiej tona
cji, rozlegający się po pomieszczeniach 
szpitalnych, napawał chorych nadzieją 
i otuchą. Zatrudniał miejscowe siostry za
konne jako pielęgniarki. Otwarto w Szpi
talu pracownię analityczną. Kierowała 
n iąp . Joanna Krzaklewska, chemiczka. 

Pierwsze lata pobytu p. Krzaklew
skich w Kolbuszowej były ciężkie dla 
większości narodu. Komunizm zyskiwał 
coraz więcej zwolenników. Jednak 
dr Krzaklewski nie wstąpił do partii ko
munistycznej, nie zaprzestał jawnego wy
znawania swojej wiary, nie zamknął 
szpitalnej kaplicy, chociaż grożono mu 
za to usunięciem ze stanowiska. S. Krza
klewski nie uległ komunie, a dzięki swo
jej godnej postawie, wiedzy 
i szczęśliwym rękom pozostał dyrekto
rem kolbuszowskiego szpitala aż do zgo
nu. Kaplica też została utrzymana. 

Dr Krzaklewski miał w sobie zmysł 
społecznika. Cechowała go chęć działal
ności społecznej, głównie na polu lecznic
twa. Wnet po przybyciu do Kolbuszowej 
współdziałał myślą i radą w sprawie two
rzenia placówek służby zdrowia we 
wsiach powiatu. Stworzono ośrodki zdro
wia w Majdanie Królewskim, Raniżo
wie, Lipnicy, Niwiskach, Przedborzu, 
Wilczej Woli, Górnie, Kolbuszowej 
i w Sokołowie Małopolskim, drugim po 
Kolbuszowej mieście powiatu. Powstało 
także kilka izb porodowych. Natomiast 
budynek kolbuszowskiego szpitala z cza
sem stawał się za mały dla zwiększają
cej się liczby mieszkańców. Dlatego też 
dyr. Krzaklewski podjął u władz starania 
o wzniesienie nowego budynku w in
nym, bardziej odpowiednim miejscu, nie 
przy ważnej trasie komunikacyjnej. Stara
nia osiągnęły skutek. Najpier zbudowa
no przy drodze do Nowej Wsi 
zabudowania przychodni rejonowej, po
tem, w latach siedemdziesiątych, budy
nek nowoczesnego szpitala. Pracując 
w nim dr Krzaklewski służył również 
swoją wiedzą młodszym kolegom, szpi
talnym praktykantom. 

Tymczasem w domu p. Krzaklew
skich zachodziły ważne wydarzenia. 
Czwórka starszych dzieci rosła. Dziew
czynki chodziły do szkoły podstawowej. 
W dniu 23 sierpnia 1950 r. rodzina zno
wu się powiększyła. W bliźniaczym poro
dzie przyszło na świat dwóch 

Krzaklewskich. Ale zdrowy, mocny był 
tylko jeden, który został ochrzczony ja-1 
ko Marian Stanisław. Do chrztu trzyma
l i go - Klemens Witkiewicz i Jadwiga 
Petecka. Drugi, nazwany Janem, urodził 
się martwy. Ma grobek na naszym cmen
tarzu. Marian rósł jako piękne i bardzo 
zdolne dziecko. Dorastając wykazywał 
zmysł działacza społecznego. Jeszcze 
później, w latach osiemdziesiątych, zo
stał działaczem „Solidarności", wielkie
go, narodowego ruchu antysocja
listycznego. W 2000 r. Marian Krza
klewski kandydował na stanowisko Pre
zydenta Polski, nazwanej wtedy I I I 
Rzecząpospolitą. 

Państwo Krzaklewscy pracowali, 
On zawodowo i w różnych organiza
cjach społecznych, jak Krajowy Zwią
zek Chirurgów Polskich czy Powiatowy 
Komitet do Zwalczania Znachorstwa, 
Ona zawsze jako zapalona działaczka 
PCK, członkini czy przewodnicząca Ko
mitetów Rodzicielskich, począwszy od 
Ochronki Sióstr Zakonnych, przez szko
ły podstawowe, do Liceum Ogólno
kształcącego, gdzie wszystkie ich dzieci 
uczęszczały. Pracowała też w Zarządzie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami im. 
J. M . Goslara, towarzystwa społeczne
go, regionalnego oraz w Zarządzie Orga
nizacji Przeciwalkoholowej. Była osobą 
bardzo inteligentną zainteresowaną 
sprawami nauki i sztuki, impulsywną 
i bardzo elokwentną, znajdującą akurat-
ne słowa w każdej sytuacji, bardzo am
bitną i pracowitą gościnną. Przez dom 
p. Krzaklewskich przewijali się często 
różni znakomici goście. 

Znalazłszy się w Kolbuszowej Sta
nisław i Joanna Krzaklewscy zapragnęli 
stworzyć tutaj sobie i swoim dzieciom, 
własny, wygodny dom. Impulsem do te
go było odziedziczenie przez Panią Jo
annę rodzinnego domu jej matki 
w Nowym Sączu. Sprzedała ten dom 
i namówiła męża do kupienia parceli 
w Kolbuszowej i zbudowania na niej 
swojego domu. Został on zbudowany, 
murowany, piętrowy, w dużym ogro
dzie, przy ulicy Lipowej w latach sześć
dziesiątych. 

HALINA DUDZIŃSKA 
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WSPOMNIENIE Z 8 WRZEŚNIA.... 
W dniu 8 września br. odbyło się w Kolbuszowej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy, upamiętniającej poległych 

Żołnierzy Polskich z terenu powiatu kolbuszowskiego, którzy w maju 1944 roku, walczyli o włoskie wzgórze - Monte 
Cassino. Umieszczono ją we frontowej ścianie budynku Zespołu Szkół Technicznych, znajdującym się przy ulicy Janka 

Bytnara. 

W trakcie uroczystości wymieniono znane nazwiska ofice
rów, podoficerów i żołnierzy, pochodzących z przedwojennego 
powiatu kolbuszowskiego, którzy służyli w I I Korpusie Pol
skim i brali udział w bitwie o Monte Cassino. Niestety było ich 
dużo więcej. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś odszuka wszystkie 
ich nazwiska. Niżej przedstawiłam te, które mi udało się odna
leźć: 

I . Żyjący jeszcze dzisiaj w Londynie, w wieku 90 lat 
•Por. Henryk Jabłoński, urodzony w 1917 r. w Kolbuszowej 

I I . Uczestnicy bitwy pod Monte Cassino, którzy żyli po I I 
wojnie w Kolbuszowej, a po śmierci pochowani na naszym 

cmentarzu 
•Ppor. lub Por. Michał Czartoryski (1911 - 1986). Prof. szko
ły średniej 
•Ppor. Jerzy Przywara (1909 - 1992). Absolwent kolbuszow
skiego Gimnazjum. Po powrocie inspektor szkolny. 
•St. Sierż. Wojciech Stelmach z Kolbuszowej Górnej (1900 -
1957). Przed wojną policjant na Kresach Wschodnich. 
•Plut. Aleksander Augustyn z Kolbuszowej Górnej (1905 -
1957) 
•St. Strz. Jan Chmielowiec z Kolbuszowej Górnej (1901 -
1981) 
•St. Strz. Wojciech Durak urodzony w Cmolasie (1906 -
1980) 
•St. Strz. Henryk Judziński z Kolbuszowej (1901 - 1982) 

•St. Strz. Józef Gniewek urodzony w Kupnie (1909 - 1988) 
•St. Strz. Mieczysław Winiarski z Kolbuszowej (1897 -
1967) 

I I I . Z powiatu Kolbuszowskiego 
•Sierż. Marcin Czułyt (1913 - 1967) - z Mazurów, gmina Ra
niżów. Walczył w 1941 r. w szeregach Samodzielnej Bryga
dy Strzelców Karpackich w Tobruku, w Libii , potem w 3 
DSK pod Monte Cassino. 
•Podoficer Mateusz Sałek (1909 - 1981) 
•Józef Serafin (1901 - 1987) 
•Michał Tomczyk (1900 - 1957) 
•Piotr Tomczyk (1899 - 1993) 
•Franciszek Ledniowski z Trzęsówki 
•Walenty Trojnacki z Ostrów Tuszowskich 
•Mjr. Władysław Pasierb z ziemi sokołowskiej - były legioni
sta I Brygady 
•Strz. Wawrzyniec Maksym z Trzebuski 
•Strz. Wilhelm Brugar z Górna 

Czy ktoś znajdzie nazwiska wszystkich żołnierzy I I Korpu
su i innych oddziałów polskich, które walczyły na frontach I I 
wojny światowej i upamiętni ich? Na ścianie budynku Zespołu 
Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. jest jesz
cze miejsce, obok istniejącej, na nową, dużą tablicę. 

HALINA DUDZIŃSKA 
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Zdrowie... 

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE!!! 
Mózgowe porażenie dziecięce jest następstwem uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie jego 

rozwoju - to znaczy: przed porodem, w łonie matki lub okołoporodowym. 

•a 

•8 
•a 
o. 

Najnowsza definicja brzmi następują
co: MPD, oznacza grupę zaburzeń rozwo
j u ruchu i postawy, ograniczających 
aktywność ruchową, które są spowodo
wane niepostępującymi zaburzeniami roz
woju mózgu płodu lub noworodka. 
Zaburzeniom ruchowym towarzyszą za
burzenia zmysłów: poznawcze, komuni
kacji, percepcji lub zachowania. Obraz 
kliniczny zmienia się w czasie rozwoju 
dziecka pod wpływem rehabilitacji. 

Częstość występowania MPD zarów
no w Polsce jak i na świecie od lat oce
nia się na 2-3 promile, co oznacza, że 
dotyczy ono od dwojga do trojga dzieci 
na każde 1000 żywo urodzonych. 

Rozpoznania MPD nie można posta
wić w pierwszych miesiącach życia dziec
ka, gdyż dziecko nie używa wtedy 
swojego mózgu w celu wykonywania ru
chów dowolnych. Najczęściej lekarz sta
wia je po ukończeniu pierwszego roku 
życia. Często dzieci z opóźnionym roz
wojem ruchowym wcale nie mają MPD. 

Ze względu na umiejscowienie 
uszkodzenia i występujące objawy, Mó
zgowe Porażenie Dziecięce dzieli się na 
następujące postacie: 

1. Postać spastyczna: 
- obustronny niedowład kurczowy, 

charakteryzujący się większym nasile
niem zmian w kończynach dolnych niż 
w górnych, 

- niedowład połowiczy dotyczy koń
czyny górnej i dolnej po tej samej stro
nie. Może być prawo lub lewostronny 
w zależności od tego, czy uszkodzenie 
zlokalizowane jest w prawej czy lewej 
półkuli, 

- obustronny niedowład połowiczy 
jest jedną z najczęstszych postaci MPD. 
Typowymi objawami są znaczne zaburze
nia wszystkich czynności ruchowych. 

Często współwystępuje- niedorozwój 
umysłowy, zaburzenia wzroku, mowy 
i padaczka. 

2. Postać pozapiramidowa: charakte
ryzująca się występowaniem niekontrolo
wanych ruchów mimowolnych, które są 
niezależne od woli i w znacznym stop
niu utrudniają rozwój ruchowy, mowę 
i czynności rąk. Poziom rozwoju umysło
wego dzieci z tą postacią MPD jest 
w większości prawidłowy. 

3. Postać móżdżkowa występuje naj
rzadziej i jest spowodowana zaburzenia
mi rozwojowymi oraz uszkodzeniami 
móżdżku. Występują zaburzenia koordy
nacji ruchów, zaburzenia równowagi, 
drżenia namiarowe. 

4. Postaci mieszane występują 
u większości dzieci z MPD. Rozwój umy
słowy jest prawidłowy lub nieznacznie 
obniżony, przy czym stopień upośledze
nia nie jest współmierny do stopnia nie
sprawności ruchowej. 

Pamiętać należy, że każde dziecko, 
które ma zapewnioną właściwą opiekę, 
może osiągnąć optimum swoich możliwo
ści, mimo występowania zaburzeń rucho
wych. Odpowiednia opieka domowa, 
medyczna i psychopedagogiczna, nie od
rywająca dziecka od rodziny, która obej
muję stymulację wszystkich sfer 
rozwojowych, powinna zapewnić zaspo
kojenie podstawowych potrzeb dziecka, 
to jest potrzeby miłości, bezpieczeństwa 
i ruchu. Szczególnie ważne jest działa
nie i współpraca rodziny. 

Rehabilitację należy rozpocząć jak 
najwcześniej, gdy rozpoznanie jest posta
wione lub istnieje uzasadnione podejrze
nie MPD. Następuje to najczęściej, 
około czwartego miesiąca życia dziecka. 
We wcześniejszej rehabilitacji potrzebne 
jest zapewnienie dziecku potrzeby cie

pła, spokoju i miłości. 
Metody rehabilitacji są różne, ale 2 

najważniejsze jest wyznaczenie celów 
terapii, które należy konsekwentnie re- ^ 
alizować. Ważne jest współdziałanie ro
dziców, lekarzy (neurolog, logopeda, 
psycholog, lekarz rehabilitacji) i rehabi
litantów, oraz zachowanie przy tym jed
nej wspólnej l inii postępowania 
z dzieckiem. 

Metody rehabilitacyjne mają charak
ter kompleksowy, to znaczy, że wyko
rzystują zasadę wielofunkcyjnego 
usprawniania dziecka z zaburzeniami 
układu nerwowego, skupiając się nie tyl
ko na rehabilitacji ruchowej, ale także 
na usprawnianiu wszystkich zmysłów. 
Różnią się miedzy sobą metodami, zasa
dami, sposobami oraz środkami, które 
wykorzystują do terapii. Trzeba pamię
tać, że nie każdą z nich można zastoso
wać w całości, dlatego też specjaliści 
wybierają dla każdego dziecka indywi
dualnie te elementy poszczególnych me
tod, których zastosowanie zapewnia 
kompleksowe usprawnianie. Oprócz te
go każdy współpracujący z rodzicami 
musi mieć na uwadze ich sytuację mate
rialną i możliwości podjęcia przez rodzi
nę obowiązków wynikających z re
habilitacji, aby prowadzony proces 
usprawniania był dla dziecka jak najbar
dziej korzystny. 

Dział Rehabilitacji w Kolbuszowej z po
wodzeniem realizuje program terapii 
dzieci z MPD od wielu lat. Dzięki facho
wości i odpowiednim przeszkoleniu f i 
zjoterapeutów, cieszymy się z dużych 
sukcesów i postępów rehabilitacyjnych 
naszych małych pacjentów. 

MZ 

„ Wiara - to ufność na zawsze (...) 
nadzieja - to czas bez pożegnań " 

(KS. JAN TWARDOWSKI) 

Pragniemy wyrazić z głębi serca płyną
ce podziękowania za dar uczestnictwa w 
Ostatniej Drodze naszego Męża, Ojca, 
Syna Śp. Sławomira Wysowskiego. 

Składamy wyrazy wdzięczności Sza
nownym Koleżankom i Kolegom z Sądu 

PODZIĘKOWANIE 
Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tar
nobrzegu, Sądu Rejonowego i Prokuratu
ry Rejonowej w Kolbuszowej, Sądu 
Rejonowego w Mielcu, Sądu Rejonowe
go w Nisku, Sądu Rejonowego w Rzeszo
wie, Komendy Powiatowej Policji w 
Kolbuszowej, Przedstawicielom instytu
cji państwowych i samorządowych, Przy
jaciołom, Znajomym, Bliskim, którzy 
towarzyszyli i pomagali nam w bardzo 
trudnych dla nas chwilach. 

Dziękujemy za ofiarę Mszy Świętej 

i nabożeństwo żałobne Czcigodnym Ka
płanom: Ks. Proboszczowi Janowi Pęp
kowi, Księżom współkoncelebransom, 
Ojcu Pawłowi Drobotowi - przyjacielo
wi . 

Niechaj Pan Bóg obdarzy swoimi 
łaskami Wszystkich, którzy okazali nam 
tyle serca. 

ŻONA Z DZIEĆMI 
RODZICE I RODZINA i 
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Turystyka... 

LAPONIA. WSROD RENIFERÓW I „LUDZI PÓŁNOCY". 
Pełne słońce o 3 nad ranem, trawa zamiast gontów na dachach domów i ośnieżone o każdej porze roku szczyty gór. 
Właśnie tak wyglądają najdalej na północ położone tereny Europy, gdzie często łatwiej spotkać stado reniferów niż 

człowieka. 

menty Samów, mają swoje radio i tele
wizję, a nawet instytut naukowy 
w norweskim miasteczku Karasjok. Cie
kawostką jest to, że mieszkańcy dale
kiej północy nie płacą żadnych 
podatków. 

Podstawowym zajęciem Samów 
jest hodowla reniferów, które dzięki dy
rektywie Unii Europejskiej otrzymały 
nazwę „dziczyzna hodowlana". Podob
no jest ich tyle i lu Lapończyków. Mięso 
z renifera jest nieodzownym elementem 
kuchni „ludzi Północy", podawane 
z czerwonym winem oraz konfiturami 
z dzikich malin stanowi nieoceniony 
przysmak. Sarnowie należą do ludzi bar
dzo miłych i otwartych, ale pod warun
kiem, że potrafimy sobie zdobyć ich 
zaufanie. W ostatnich latach rośnie ruch 
turystyczny w tej części Europy, a miej
scowa ludność coraz częściej nastawio
na jest na zyski, sprzedając skóry 
i poroże z reniferów. 

Daleka Północ to bez wątpienia 
ostatnia, ogromna dziewicza kraina na 
„starym kontynencie", gdzie człowiek 
może być blisko natury, a sroga i piękna 
przyroda prezentuje niezwykłe barwy 
w pomarańczowym świetle dnia polar
nego. 
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Tutaj fiordy, przepastne zatoki i zielo
ne lasy ciągną się wzdłuż drogi przez 
dziesiątki kilometrów. Co pewien czas 
ten piękny, acz monotonny krajobraz 
przerywany jest akcentem humorystycz
nym w postaci znaku drogowego rodem 
z serialu „Przystanek Alaska" z wymalo
wanym reniferem czy łosiem. 

Im dalej na północ, tym surowszy 
krajobraz - coraz mniej drzew i domów, 
za to na poboczu częściej można zoba
czyć pasące się stadka reniferów. W ma
leńkich wsiach koło każdego domu stoją 
charakterystyczne drewniane rusztowa
nia służące do suszenia ryb. Większość 
miejscowych to właśnie rybacy. 

Okazuje się jednak, że prawdziwa 
Północ dopiero przede mną. Wraz z poko
nywanymi kilometrami znikają nawet 
najwątlejsze drzewa, a ich miejsce zajmu
je prawdziwa subpolarna tundra - mchy 
i niskie krzaki porastające skały. Szczyto
wym punktem wyprawy jest najdalej wy
sunięty na północ przylądek Europy -
Nordkapp. Najbliżej położone miastecz
ko nazywa się Honnigsvag, czyli Miodo
we Wybrzeże. Jest to najdalej na północ 
wysunięte miasto na świecie i składa się 
z porozsypywanych po skałach drewnia
nych domków. Co łatwo zauważyć, nie
mal wszystkie pomalowane są na jeden 
z trzech kolorów: miodowy, zielony al
bo charakterystyczny dla całej Norwegii 
bordowy. 

Najstarszymi mieszkańcami tych 
ziem o niegościnnym klimacie są Lapoń
czycy, zaliczani do tej samej grupy „Lu
dzi Północy" co Eskimosi. Stanowią oni 

, również najstarszą zachowaną grupę et

niczną w Europie, której początki sięga
j ą schyłku epoki lodowcowej. Przez 
stulecia przystosowali się do życia w eks
tremalnych warunkach. Tradycyjnie zaj
mują się hodowlą reniferów, 
polowaniem i rybołówstwem. Jest ich 
dzisiaj około 70 tysięcy. Zamieszkują pół
nocną część Norwegii zwaną Finnmar-
kiem, północną Szwecję, Finlandię 
i półwysep Kola w Rosji. Nazywają się 
Samami, nie lubią nazwy Lapończycy ja
ka przyjęła się u nas. W ostatnich latach 
organizują się, starając się zapobiec nisz
czeniu delikatnej, arktycznej przyrody 
od której zależy ich życie. W krajach 
skandynawskich powstały lokalne parla-

PIOTR BUJAK 

Renifery są całym bogactwem Samów, służą im jako pożywienie i środek transportu. Ze 
skór renów szyje się ciepłą odzież i pokrycia namiotów 
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Sport... 

ŻAK WYSTARTOWAŁ W MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
45 miejsce dla mieszkańca powiatu Dariusza Żak w Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich 

w Szwajcarii 
W dniach 14-15 września 2007 r. 

mieszkaniec Powiatu Kolbuszowskiego 
Dariusz Żak wziął udział w Mistrzo
stwach Świata w Biegach Górskich 
w Ovronnaz w Szwajcarii. Dariusz zajął 
45 miejsce: „Nasza kadra liczyła 16 za
wodników. Start biegu znajdował się na 
wysokości 1375 m n.p.m., a wbiegaliśmy 
na wysokość 1625 m. Trasa biegu liczyła 
3 pętle po 4 km i była bardzo wymagają
ca. Po pierwszej pętli znajdowałem się 
w połowie stawki, ale w dalszej części dy¬
stansu przesuwałem się do przodu. Na 
ostatnich 250 m minąłem jeszcze dwóch 
zawodników i na metę wbiegłem na 45 
miejscu ". 

Wyjazd Dariusza na Mistrzostwa 
Świata w Biegach Górskich w Szwajca
rii był możliwy dzięki wsparciu finanso
wemu ze strony Starostwa Powiatow
ego w Kolbuszowej. 

Dariusz Żak jest mieszkań
cem Majdanu Królewskiego, był 
absolwentem kolbuszowskiego 
LO, ukończył Studium Informa
tyczne w Nowej Dębie z tytułem 
Technik informatyk, a obecnie 
jest studentem czwartego roku 
Akademii Wychowania Fizyczne
go w Krakowie. 

Osiągnięcia sportowe Da
riusza Żaka: 
2000 rok: Spała - Halowe M i 
strzostwa Polski Juniorów na dy
stansie 2000 m - 6 miejsce; 
Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski 
w Biegach Przełajowych - 7 
miejsce. 
2001 rok: Zielona Góra - M i 
strzostwa Polski Juniorów na 

3000 m - 4 miejsce; Zielona Góra - M i 
strzostwa Polski Juniorów na 5000 m -
8 miejsce. 
2002 rok: Poznań - Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Biegach Przełajowych - 5 
miejsce; Bielsko-Biała - Mistrzostwa Pol
ski Juniorów na 3000 m - 4 miejsce; 
Bielsko-Biała - Mistrzostwa Polski Junio
rów na 5000 m - 4 miejsce; Międzygó
rze - Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Biegach Górskich - styl alpejski - Wi
cemistrz Polski; Austria - Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Biegach Górskich -
styl alpejski - 1 2 miejsce. 
2003 rok: Ustrzyki Dolne - Młodzieżo
we Mistrzostwa Polski w Biegach Gór
skich - styl anglosaski - Mistrz Polski; 
Mszana Dolna - Młodzieżowe Mistrzo
stwa Polski w Biegach Górskich - styl 
anglosaski - Wicemistrz Polski; Włochy 
- Morbegno - Międzynarodowe Sztafeto

we Mistrzostwa Włoch w Biegach Gór
skich (3x7,5 km) - 1 0 miejsce. 
2004 rok: Poznań - Młodzieżowe M i 
strzostwa Polski na 10 000 m - 5 miej-' 
sce; Gdańsk - Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski na 5000 m - 8 miej
sce; Ustrzyki Dolne - Młodzieżowe M i 
strzostwa Polski w Biegach Górskich -
styl anglosaski - Mistrz Polski; Bielsko-
Biała - Młodzieżowe Mistrzostwa Pol
ski w Biegach Górskich - styl alpejski -
Wicemistrz Polski. 
2005 rok: Ustrzyki Dolne - Młodzieżo
we Mistrzostwa Polski w Biegach Gór
skich - styl anglosaski - Wicemistrz 
Polski. 
2006 rok: Międzygórze - Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Biegach Górskich -
styl alpejski - Wicemistrz Polski. 

AJ. 

C h a m p i o n n a t d u Monde V , ] 
de Course a pied de Monfagne * 

2entre Sportif Cantonal 
Mieszkaniec Powiatu Dariusz Żak na Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich w Szwajcarii. 
Fot. Archiwum 

RUSZYŁA LICEALIADA!! ! 
W dniu 25 września 2007 r. przeprowadzono w Mielcu I rzut Korespondencyjnej ligi lekkoatletycznej 

szkół ponadgimnazjalnych. 
Boisko stadionu zgromadziło mło

dzież ze szkół powiatów kolbuszowskie
go, mieleckiego, dębickiego, ropczy-
cko-sędziszowskiego. Reprezentacje kol
buszowskiego Liceum Ogólnokształcące
go dziewcząt i chłopców przedstawiły 
się bardzo dobrze. Słoneczna pogoda 
sprzyjała zawodnikom. Do zmagań jako 
pierwsze przystąpiły dziewczęta w sztafe
cie 4x1 OOm. Drużyna w składzie Katarzy

na Panek, Lucyna Rząsa, Karolina 
Borowska oraz Karolina Wilk osiągnęła 
czas 57,94, co dało nam IV miejsce. 
Chłopcy: Krystian Nowak, Dawid Jam-
róz, Paweł Wilk i Krzysztof Lenart z cza
sem 48,45 zdobyli V miejsce. 
Indywidualnie, w sprincie na 100 m, za
triumfowała Karolina Borowska z cza
sem 14,53. 

Bieg na 400 m okazał się dobrym 

sprawdzianem możliwości Joanny 
Streb, która wywalczyła I I I miejsce na 
zawodach z czasem 1,08,35. Z podob
nym wynikiem przekroczyła metę Joan
na Babuka - 1,09. W ładnym stylu 
pobiegli na 1500 m chłopcy: Wojciech 
Wilk, z czasem 4,45,00 oraz Jakub Pilar
ski - 4,48,85. Dziewczęta w biegu na 
800 m uzyskały czasy: Paulina Ozga -
2,47,41, Paulina Tęcza - 2,53,76. 
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W skoku w dal dziewczęta "wyskaka-
ły": Lucyna Rząsa - 4,52 m ( I I I miej
sce), Małgorzata Dziopak - 4,10 m. 
Dobrze poradziły sobie zawodniczki 
z pchnięcia kulą: Wioletta Wilk - 8,43 m 
(I I I miejsce) oraz Sylwia Tylutki -
8,09 m. Wśród chłopców najlepszy oka
zał się Kamil Salach, który pchał kulą 
5 kg na odległość 11,93 m ( I I miejsce). 
W skoku w dal Mateusz Tyburczy uzy
skał 5,45 m. 

Podczas zawodów było dużo emo
cji. Tradycyjnie kilka szkół miało w swo
ich składach zawodników, którzy na co 
dzień trenują lekkoatletykę i osiągają mi
strzostwa Polski, m.in. Justyna Nędza 
oraz Kamil Zieliński. Serdeczne gratula
cje należą się wszystkim startującym, po
nieważ wykazali się wolą walki i 
zwycięstwa. Czekamy na finał wojewódz
k i w maju 2008 roku. 

A. WILK 

K K S KOLBUSZOWIANKA - NIEZŁY POCZĄTEK I . . . CO DALEJ? 
Piłkarze Kolbuszowianki w dobrym stylu rozpoczęli rozgrywki IV ligi podkarpackiej sezonu 

2007/2008. 

Do zespołu doszło kilku nowych za
wodników: Rafał Leśniowski z Ikarusa 
Tuszów Narodowy, Mateusz Telesz i Da
mian Skała ze Stali Rzeszów oraz Mate
usz Porada z Orłów Rzeszów, ale ubyło 
również dwóch czołowych graczy: Ka
mil Adranowicz został wypożyczony do 
Stali Rzeszów, a Robert Micek do Zry
wu Dzikowiec. Poza tym kilku zawodni
ków odniosło przed sezonem poważne 
kontuzje (Tomasz Warzocha, Stanisław 
Pruś, Stanisław Pastuła, Adam Fabiń-
ski), które wykluczyły ich z gry. 

Wpierwszym spotkaniu rundy jesien
nej Kolbuszowianie pokonali zespół Rze
mieślnika Pilzno na ich terenie 
w stosunku 3:2. Było to historyczne zwy
cięstwo KKS-u w Pilźnie. Kolejnym me

czem były derby, które rozegrano 
w Kolbuszowej z drużyną zza miedzy -
Zrywem Dzikowiec. Po zaciętym spotka
niu zespoły podzieliły się punktami, 
a wynik brzmiał 0:0. 

Potem przyszły dwa zwycięstwa 
nad Pogonią Leżajsk i Żurawianką Żura
wica i . . . zaczęły się przysłowiowe scho
dy. Kolejne trzy porażki z rzędu, z: 
Galicją Cisną, Orłem Przeworsk i Siarką 
Tarnobrzeg, spowodowały kryzys zespo
łu znad Nilu. Kolejni gracze odnosili kon
tuzje, bądź musieli pauzować z powodu 
nadmiaru żółtych kartek. 

Remis, uzyskany na bardzo trud
nym terenie, w Sanoku, z tamtejszą Sta
lą, tylko na chwilę poprawił nastroje 
wśród działaczy, piłkarzy i kibiców. 

Następne dwie przegrane: u siebie 
z Igloopolem Dębica 2:3 (trzecia bram
ka strzelona przez gości w doliczonym 
czasie) i 4:0 na IZO ARENIE w Bogu
chwale, tylko pogłębiły kryzys. 

W prasie regionalnej pojawiły się 
niepotwierdzone doniesienia o zmianie 
na stanowisku trenera. Funkcję tą spra
wuje od dwóch sezonów Jerzy Daniło, 
ale czy ewentualna zmiana poprawi nie
ciekawą sytuację kolbuszowskiej druży
ny? 

Meczem, na tak zwane „przełama
nie", ma być spotkanie z zespołem Polo
nii Przemyśl, której również „nie idzie" 
w tym sezonie. Życzymy wygranej!!!. 

WALDEMAR MAZUREK 
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C E N T R U M H A N D L O W E 

ul.11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa 

Do Państwa dyspozycji: 
> DOLNA KONDYGNACJA: Neonet ( AGD,RTV), Art. Elektryczne, 1001 

Drobiazgów(serwisy obiadowe, sztućce, plastiki itp.), Pasmanteria, „Kora"(ręczniki, 
pościel) Usługi Foto, 

Od lutego 2007 Stoisko Monopolowe oraz Usługi Foto zostały przeniesione na dolną kondygnacje 
(wejście od parkingu) 

PARTER: Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza, Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
I PIĘTRO: Odzież damska i męska, Obuwie damskie i męskie, Zabawki, kosmetyki, 
Pamiątki okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art.szkolne i papiernicze, Biżuteria, 
I I PIĘTRO: Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania USG, EKG, Gabinet 
Ginekologiczny, Gabinet Rehabilitacyjny (Fizyko terapii), Gabinet Pielęgniarski, 
Analityka, Ubezpieczenia Generali, Gabinet Dentystyczny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 
www. sklepy. orzech. com.pl 

składa 
Mierzkw i Powiatowa Biblioeeka Publiczna w Kolbuszkwej 

http://ul.11
http://com.pl


Salon Fotograficzny FOTO ZOOM Kolbuszowa ul. Jana Pawła I11* 
tel. (017) 227 14 3a, tel. kom. ĆS5 271 43S 

200 aft- 9021 
? 0 aft. 50 zł 

aft- 30 
Promocja ima do 30.082007 

Z d j ę c i a w 1 g o d z i n ę lii • • r a s a 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO 
I MASZYN OGRODNICZYCH 

SPRZEDAŻ I NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI 
HITACHI BOSCH ęelmą<> (frMetabo tnakita. 

BAJRENT 
36-100 Kolbuszowa Reymonta 3 

www.bajrent.go.pl baj rent.gmail.com 

0 609 980 303 ^ 

- • — . I I - I y 

Prowadzimy sprzedaż tarcz diamentowych do żelazobetonoi 
betonu świeżego i asfaltu oraz innych. 

Obecni? posiadamy 50 maszyn budowlanych. 
Slale zwiększamy asortyment. 

/ • • • > . - . 111 • •• im naszą stronę internetową, 

PRACUJ RAZEM Z NAMI!!! 

http://www.bajrent.go.pl
http://rent.gmail.com

