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Na ok≥adce: Prorektor W. Furmanek wrÍcza
indeks studentce agrobiologii w dniu 4 paüdzier-
nia br.           Fot. Z. Czachor.

NA CZASIE...NA CZASIE...NA CZASIE...NA CZASIE...NA CZASIE...

Sprostowanie
Autorem zdjÍcia na ok≥adce poprzed-

niego numeru "ZK" jest Witold Cesarz, a nie
jak podaliúmy St. Nagaú. Autora i Czytelni-
kÛw przepraszamy.

Grupa 35 PolakÛw zamieszkujπcych na Ukrainie przebywa≥a na piel-
grzymce w Polsce. W tym czasie odwiedzi≥a dawnπ stolicÍ Polski ñ KrakÛw
i stolicÍ Ñduchowπî PolakÛw ñ Jasnπ GÛrÍ. W drodze powrotnej, 20 paü-
dziernika, zatrzymali siÍ  w powiecie kolbuszowskim, a w Zespole SzkÛ≥
Rolniczych w Weryni uczestniczyli w uroczystej akademii i obiedzie.

Ze ³zami w oczach

Pochodzπ z DzierøyÒska, wojewÛdztwo
Øytomirskie na Ukrainie. Oko≥o 20 % miesz-
kaÒcÛw w regionie to Polacy. Cieszπ siÍ, øe ich
wnuki chcπ siÍ uczyÊ j. polskiego. W tym roku
w szkole na dwÛch fakultetach, uczy siÍ jÍzy-
ka 100 dzieci. Korzystajπ z ksiπøek, ktÛre zo-
sta≥y zebrane przez dzieci i m≥odzieø w szko-
≥ach powiatu kolbuszowskiego i przekazane im
w ubieg≥ym roku. Otrzymali wtedy rÛwnieø
≥awki, ktÛre sπ na wyposaøeniu klas j. polskie-
go. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb.

Teraz przyjechali, jak mÛwili, po raz ostat-
ni zobaczyÊ OjczyznÍ. ZobaczyÊ jak øyjπ roda-
cy, wrÛciÊ pamiÍciπ do najúwiÍtszych dla Pola-
ka miejsc. Ciπgle oczekujπ wsparcia i pomocy
od rodakÛw. Oczekujπ, øe Matka ñ Polska    o
nich i o ich poúwiÍceniu nie zapomni. åwiad-
czyÊ o tym mog≥a pieúÒ úpiewana ze ≥zami w
oczach, a ktÛrej refren brzmia≥: ÑZlituj siÍ, zlituj
nad sierotami.  O Matko nasza opiekuj siÍ nami.î

Wszyscy z odwiedzajπcych pochodzili z
rodzin, ktÛre wiele wycierpia≥y ze wzglÍdu na
przyznawanie siÍ do polskoúci. Ks. Ryszard
Dziuba ñ organizator pielgrzymki ñ stwierdzi≥,
øe nie ma wúrÛd nich osoby, ktÛra nie straci≥a
by kogoú bliskiego podczas sowieckich prze-

úladowaÒ. A nawet sπ wúrÛd nich tacy co uro-
dzili siÍ w Kazachstanie na Syberii, gdzie zo-
stali zes≥ani ich rodzice.

Podczas spotkania chÛr gimnazjalny
dzia≥ajπcy przy Gminnym Oúrodku Kultury w
Majdanie KrÛlewskim przedstawi≥ program
patriotyczny.

W spotkaniu uczestniczy≥y w≥adze po-
wiatu kolbuszowskiego Dariusz Büdzikot
przewodniczπcy Rady i Zbigniew Lenart prze-
wodniczπcy Zarzπdu. Obecni byli takøe radni
powiatu kolbuszowskiego i zaproszeni goúcie
a wúrÛd nich prof. Boles≥aw Fleszar Kierow-
nik Katedry Chemii OgÛlnej i Elektrochemii na
Politechnice Rzeszowskiej i m≥odzieø z Zespo-
≥u SzkÛ≥ Rolniczych w Weryni. Dla m≥odzieøy
uczestniczπcej w spotkaniu by≥a to øywa lek-
cja historii. Po czÍúci artystycznej wszyscy udali
siÍ na obiad. Po nim  wrÍczono rodakom upo-
minki.

 Wyjazd ten nie doszed≥by do skutku bez
pomocy WspÛlnoty Polskiej, ktÛra pomog≥a go
zorganizowaÊ oraz dziÍki ludziom, ktÛrzy majπ
otwarte serce dla swoich rodakÛw øyjπcych za
wschodniπ granicπ Polski.

WITOLD  CESARZ

Wymowa cmentarzy
Idziemy przez øycie jak rzeka
p≥ynπca uparcie w przÛd
nie wiedzπc czy za zakrÍtem czeka
p≥aska rÛwnina czy prÛg.

Øyjemy wúrÛd pytaÒ i niepewnoúci
wciπø tracπc nadziejÍ i wiarÍ
szukamy zrozumienia, prawdy, mi≥oúci
poch≥ania nas to co p≥ytkie i tanie.

I nagle widzimy cmentarz
gdzie krzyøe wznoszπ w gÛrÍ ramiona
jakgdyby chcia≥y powiedzieÊ úwiatu:
"Tutaj siÍ cud mi≥oúci dokona"

Tutaj odnajdziesz siebie
odzyskasz spokÛj i wiarÍ.
Zrozumiesz, øe øycie ziemskie
to nieznaczπcych tylko chwil parÍ.

WiÍc gdy jest jeszcze czas
i p≥mieÒ øycia siÍ pali
weü DOBRO w d≥onie swe
byú mia≥ co ponieúÊ dalej.

Bo umierajπc rodzimy siÍ do wiecznego øycia!

E. K.

Polacy z Ukrainy z samorzπdowcami Rady Powiatu. Fot. Z. Czachor

WrÍczanie kwiatÛw najstarszej uczestniczce spotkania.
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�Gaudeamus�
po raz pierwszy

cd. na str. 4

Inauguracja roku akademickiego w Weryni.

Od tego dnia rozpoczynajπ studia li-
cencjackie, stacjonarne studenci agrobiolo-
gii w oddziale zamiejscowym, ktÛry rze-
szowska WSP otworzy≥a w Weryni k/Kol-
buszowej. Inicjatywa ta by≥a moøliwa dziÍ-
ki wspÛ≥pracy uczelni z samorzπdem powia-
towym (porozumienie z 21 marca 2000 r.)

Na uroczyste rozpoczÍcie roku akade-
mickiego przybyli przedstawiciele WSP w
Rzeszowie, na czele z prorektorem ds. or-
ganizacji i rozwoju prof. dr hab. Waldema-
rem Furmankiem. WspÛ≥gospodarzem spo-
tkania by≥ starosta kolbuszowski - Zbigniew
Lenart. AdministracjÍ rzπdowπ wojewÛdz-
twa podkarpackiego reprezentowa≥, wice-
wojewoda Marek KuchciÒski zaú admini-
stracjÍ samorzπdowπ, cz≥onek zarzπdu wo-
jewÛdztwa W≥adys≥aw Ortyl. Nie sposÛb
wymieniÊ wszystkich, ktÛrzy zachcieli dzie-
liÊ siÍ radoúciπ z g≥Ûwnymi postaciami tego
spotkania - studentami. To im zespÛ≥ Gmin-
nego Oúrodka Kultury w Majdanie KrÛlew-
skim odúpiewa≥ "Gaudeamus igitur..." Ze-
spÛ≥ ten pod koniec uroczystoúci przedsta-
wi≥ dobrze przygotowany i z oddaniem
wykonany program s≥owno - muzyczny.

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
rozpoczynajπc oficjalnπ czÍúÊ inauguracji
nawiπza≥ do 35-letniej historii rzeszowskiej
WSP, do historii ktÛra mia≥a rÛøne lepsze i
gorsze momenty. Jednak jej istnienie, wczo-
raj i dziú, jest potrzebne. W obecnym czasie
- jak wspomnia≥ profesor - nowo otwierana
agrobiologia úwietnie wpisuje siÍ w za≥oøe-
nia Strategii WojewÛdztwa Podkarpackiego
na lata 2000-2005.Tym bardziej, øe kierunek
ten pozwoli realizowaÊ zadania w punkcie
poruszajπcym zagadnienia aktywizacji tere-
nÛw wiejskich, w tym szkolenia i doradz-
two. Zresztπ pÛüniej przemawiajπcy W. Or-
tyl nawiπza≥ do tego tematu potwierdzajπc
s≥usznoúÊ dπøeÒ samorzπdu i uczelni. Jed-
nak to nie wszystko, uczelnia nadal planuje
rozwÛj, w tym oúrodka umiejscowionego w
powiecie kolbuszowskim. W wystπpieniu
profesora by≥a mowa o wspÛ≥pracy z samo-
rzπdem, ktÛra pomoøe realizowaÊ przemia-
ny spo≥eczne: "w kaødym spo≥eczeÒstwie
szkolnictwo wyøsze jest motorem rozwoju
tego spo≥eczeÒstwa." Prorektor by≥ ≥askaw
wspomnieÊ o czterech zagadnieniach, ktÛre
naleøy zrealizowaÊ aby myúleÊ o dalszym
rozwoju. W skrÛcie sπ to: prowadzenie ba-
daÒ i przygotowanie osÛb mogπcych te ba-
dania prowadziÊ, edukacja ustawiczna oraz
rozwijane wspÛ≥pracy miÍdzynarodowej. W
owej wspÛ≥pracy miÍdzynarodowej nie cho-
dzi tylko o wymianÍ osÛb, ale rÛwnieø do-
úwiadczeÒ, w tym doúwiadczeÒ nabytych w
procesach badawczych, ktÛre bÍdπ prowa-
dzone w oúrodku eksperymentalnym w
Weryni. Takie prace pomagajπ ca≥ym úrodo-
wiskom widaÊ to, w szczegÛlnoúci, w kra-

4 paüdziernik 2000 r. zapisze siÍ w kartach historii powia-
tu kolbuszowskiego jako dzieÒ, w ktÛrym odby≥a siÍ na jego
terenie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2000/2001.

jach wysokorozwiniÍtych. Jest to potrzebne
dla Podkarpacia, gdzie w obecnym czasie
jest stosunkowo ma≥a iloúÊ zarÛwno profe-
sorÛw jak i studentÛw. Øe taka inicjatywa
w powiecie kolbuszowskim by≥a i nadal jest
potrzebna nie mia≥ wπtpliwoúci nikt z prze-
mawiajπcych.

Starosta kolbuszowski mÛwi≥, iø jest
wzruszony widzπc tyle konsekwencji i upo-
ru wielu osÛb, ktÛrzy tworzyli "owoc s≥uø-
by dla powiatu i wojewÛdztwa". By≥ rÛw-
nieø wdziÍczny w≥adzom uczelni za zaufa-
nie samorzπdowcom juø od pierwszego kon-
taktu. Zwracajπc siÍ do studentÛw mÛwi≥,

iø inauguracja roku akademickiego 2000/
2001 w Weryni jest przyk≥adem jak s≥owo,
myúl wiele rozpoczyna. MÛwi≥: "wierzcie w
siebie, to uzyskacie to co chcecie". Na rÍce
prorektora Furmanka starosta Lenart prze-
kaza≥ list gratulacyjny dla JM Rektora WSP
w Rzeszowie prof. dr hab. W≥odzimierza
Bonusiaka, w ktÛrym czytamy: "ProszÍ
przyjπÊ wyrazy wdziÍcznoúci i s≥owa po-
dziÍkowania za docenienie naszych lokal-
nych aspiracji i woli tworzenia szans edu-
kacyjnych dla m≥odzieøy. DopÛki bÍdzie ta
wola i pragnienie s≥uøby, ktÛrych owocem
jest otwierany oúrodek akademicki WSP w
Rzeszowie w powiecie kolbuszowskim -
moøemy byÊ spokojni o przysz≥oúÊ Ojczy-
zny, poniewaø bÍdπ jπ tworzyÊ ludzie pra-
cowici i wykszta≥ceni". Zbigniew Lenart z≥o-
øy≥ rÛwnieø øyczenia z okazji 35-lecia uczel-
ni. Øyczπc "aby WSP jak najszybciej zosta≥a
przekszta≥cona w uniwersytet a kadra na-
ukowo - badawcza odnosi≥a coraz wiÍksze
sukcesy". Odpowiadajπc na s≥owa starosty
prorektor powiedzia≥: "owoc tutejszy bÍdzie
zaraüliwy".

W. Ortyl wystÍpujπc w imieniu Zarzπ-
du WojewÛdztwa Podkarpackiego postawi≥
pytanie, ktÛre powinni stawiaÊ (i pewnie

Prorektor Furmanek rozpoczyna uroczystoúÊ inauguracji.

Starosta Lenart dziÍkuje w≥adzom uczelni za zaufanie.
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WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA...

Na 12 paüdziernika 2000 r. przewod-
niczπcy Rady Powiatu zwo≥a≥ XXI sesjÍ
Rady Powiatu. Dokonano zmiany porzπd-
ku obrad dodajπc dwa dodatkowe punk-
ty. NastÍpnie starosta poinformowa≥ RadÍ
o pracy Zarzπdu od poprzedniej sesji.

Kolejnym punktem obrad by≥a infor-
macja przekazana przez Eugeniusza
Szczebiwilka - dyrektora Zarzπdu DrÛg
Powiatowych dotyczπca przygotowania
s≥uøb do realizacji zadaÒ zwiπzanych z se-
zonem zimowym 2000/2001.

W≥adys≥aw Wachnicki  ñ dyrektor
Wydzia≥u Komunikacji i Transportu Sta-
rostwa Powiatowego przedstawi≥ infor-
macje o funkcjonowaniu tegoø wydzia≥u
z uwzglÍdnieniem jego dochodÛw.

W kolejnych punktach radni podjÍli
nastÍpujπce uchwa≥y:

- w sprawie okreúlenia najniøszego wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz warto-
úci jednego punktu celem ustalenia ta-

beli miesiÍcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracownikÛw
Zak≥adu Technicznej Obs≥ugi Uzgod-
nieÒ Dokumentacji Projektowej ÑZUD-
GEOî w Kolbuszowej

- w sprawie okreúlenia najniøszego wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz warto-
úci jednego punktu celem ustalenia ta-
beli miesiÍcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracownikÛw
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kolbuszowej

- w sprawie okreúlenia najniøszego wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz warto-
úci jednego punktu celem ustalenia ta-
beli miesiÍcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracownikÛw
Powiatowego Zespo≥u do Spraw Orze-
kania o Stopniu Niepe≥nosprawnoúci
w Kolbuszowej

- w sprawie okreúlenia najniøszego wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz warto-

úci jednego punktu celem ustalenia ta-
beli miesiÍcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracownikÛw
Zarzπdu DrÛg Powiatowych w Kolbu-
szowej

- w sprawie wyraøenia zgody na zbycie
zabudowanej nieruchomoúci, o
pow.850 m2 powsta≥ej z podzia≥u nie-
ruchomoúci ozn. w ewidencji gruntÛw
Nr 824/2 o pow. 31 673 m2 zabudowa-
nej budynkiem internatu Zespo≥u
SzkÛ≥ Zawodowych w Kolbuszowej, w
trybie przetargu nieograniczonego

- w sprawie zmiany uchwa≥y Rady Po-
wiatu Kolbuszowskiego w sprawie
uchwalenia regulaminu organizacyj-
nego Starostwa Powiatowego

- w sprawie w sprawie wyraøenia zgo-
dy na wystπpienie przez Zarzπd Po-
wiatu do Wojewody Podkarpackiego o
nieodp≥atne przekazanie nieruchomo-
úci na rzecz powiatu kolbuszowskie-
go (czÍúÊ rampy przy dworcu PKP),

- w sprawie zaciπgniÍcia zobowiπzania
na modernizacje drÛg powiatowych

cd. ze str. 3

XXI sesja Rady Powiatu
STAROSTWOSTAROSTWOSTAROSTWOSTAROSTWOSTAROSTWO

stawiajπ) sobie samorzπdowcy, naukowcy i
studenci. "Co trzeba robiÊ dalej, jak plano-
waÊ przysz≥oúÊ?" Z kolei M. KuchciÒski
dziÍkowa≥ szczegÛlnie Starostwu za inicja-
tywÍ wychodzπcπ naprzeciw zmianom
ustrojowym uczelni. Øyczy≥ szybkiego po-
wo≥ania uniwersytetu. Prof. Furmanek za-
pewni≥ o gotowoúci WSP do wspÛ≥pracy.
Pose≥ Wies≥aw Ciesielski odnoszπc siÍ do
s≥Ûw profesora opowiedzia≥ siÍ za prowa-
dzeniem dalszych staraÒ ponad wszelki-
mi podzia≥ami. Przewodniczπcy Rady
Miejskiej w Kolbuszowej  Jan Wiπcek ,
oprÛcz øyczeÒ przekaza≥ na rÍce prorek-
tora Furmanka pamiπtkowy medal z ob-
chodÛw 300-lecia Kolbuszowej. Ponadto
listy gratulacyjne nades≥ali: Mieczys≥aw
Janowski, Marian Krzaklewski i Adam
ånieøek.

Po tej czÍúci rozpoczÍ≥a siÍ chwila
najbardziej oczekiwana przez bohaterÛw
tego dnia: immatrykulacja studentÛw I
roku agrobiologii. Prorektor s≥usznie za-
uwaøy≥, øe pod s≥owami "Gaudeamus igi-
tur" kryje siÍ coú wiÍcej. Jest to kultywo-
wanie pewnych wartoúci. CiÍøko jest udo-
kumentowaÊ fakt dojrza≥oúci, ktÛra po-
winna siÍ wyraøaÊ w odwadze cywilnej i
twÛrczej za siebie, za to co czyniÍ ale i
wobec innych. NastÍpnie studenci z≥oøyli
uroczyste úlubowanie oraz otrzymali legi-
tymacje studenckie i indeksy.

Tradycyjnie odby≥ siÍ wyk≥ad inaugu-
racyjny, ktÛry poprowadzi≥ prof. dr hab.
Grzegorz Bartosz nt. "Tlen - øyciodajny,
ale i niebezpieczny".

CzÍúÊ oficjalnπ zakoÒczy≥ wystÍp
m≥odych ludzi z Majdanu KrÛlewskiego,
ktÛrzy przedstawili ciekawy wybÛr pieúni
patriotycznych. By≥a teø okazja do kulu-
arowych rozmÛw goúci i studentÛw, ktÛ-
rzy przybyli na inauguracjÍ. Czas umila≥a
im kapela Ziemi Kolbuszowskiej dzia≥ajπ-
ca przy LO w Kolbuszowej.

ANNA CZACHOR
ZDJ CIA  ZYGMUNT CZACHOR

Przewodniczπcy Rady Miejskiej Wiπcek wrÍcza pamiπtkowy medal prorektorowi.

Pierwszy rzπd oficjalnych goúci.
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MIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWAMIASTO I GMINA KOLBUSZOWA
Propozycja rozpoczÍcia prac nad monografiπ Kolbuszowej

SESJA HISTORYCZNA -
300 LAT MIASTA KOLBUSZOWA

To juø po raz piπty!
19 wrzeúnia 2000 r. w Klubie ÑStarszych

NastolatkÛwî przy ul. J. Bytnara w Kolbuszo-
wej po raz piπty podsumowano letni konkurs
ÑPiÍknie u Ciebie, piÍknie moøe byÊ i u mnieî.

W Kolbuszowej zawsze by≥y zadbane i
piÍkne ogrÛdki ale w ostatnich latach znaczπ-
co zwiÍkszy≥a siÍ ich liczba. Pojawi≥o siÍ coraz
wiÍcej niebanalnie zagospodarowanych ogrÛd-
kÛw. W≥aúciciele posesji starajπ siÍ nie tylko o

to, by wokÛ≥ ich domÛw ros≥y kwiaty ale by i
ich ogrody by≥y oryginalne i ≥adnie zagospo-
darowane.

Konkurs ten og≥osi≥y po raz piπty na tere-
nie miasta Zarzπdy Osiedli nr.1, 2 i 3 w Kolbu-
szowej. Powo≥ane komisje konkursowe posta-
nowi≥y wyrÛøniÊ wiÍcej osÛb, ktÛre zaangaøo-
wa≥y siÍ w upiÍkszenie swoich posesji a takøe

cd. na str. 6

- w sprawie zmian w budøecie powiatu
kolbuszowskiego na 2000r.

Wszystkie powyøsze uchwa≥y zosta-
≥y przyjÍte przez RadÍ niemal jednog≥o-
únie.

W punkcie 14 dotyczπcym spraw rÛø-
nych rozmawiano m.in. o zakupie samo-
chodu dla Komendy Powiatowej PSP w
Kolbuszowej. Przedstawi≥a siÍ radnym
p.o. dyrektora Powiatowego Centrum
Kultury Katarzyna Cesarz.

OPRAC. ANNA CZACHOR

W kalendarzu jubileuszowych imprez
i uroczystoúci, jakimi uúwietniono 300 lecie
miasta Kolbuszowa, dni 6 i 7 paüdziernika
zaznaczy≥y siÍ w sposÛb szczegÛlny: mieli-
úmy oto okazjÍ uczestniczyÊ w historycznej
sesji naukowej (zdaje siÍ pierwszej, jak Kol-
buszowa miastem). Organizatorom uda≥o siÍ
pozyskaÊ do wspÛ≥pracy kilkunastu pracow-
nikÛw nauki z uczelni, archiwÛw i muzeÛw
Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Kielc i Pozna-
nia. Przedstawione przez nich referaty dotyczy-
≥y najwaøniejszych, a dotychczas nie zbada-
nych tematÛw z historii Kolbuszowej. Zgroma-
dzeni w duøej sali Domu Kultury kolbuszowia-

nie mieli wiÍc okazjÍ wys≥uchaÊ ca≥ego ciπgu
wyk≥adÛw i przekonaÊ siÍ, øe takøe dzieje ich
miasta mogπ byÊ przedmiotem kompetentnej
dyskusji.

Dla naszego úrodowiska sesja by≥a wy-
darzeniem, ktÛrego znaczenie bÍdzie moøna
pe≥niej oceniÊ, kiedy ukaøπ siÍ drukiem przy-
gotowane na niπ materia≥y. Teraz, to znaczy kil-
ka tygodni po jej zakoÒczeniu, moøemy zwrÛ-
ciÊ uwagÍ na najbardziej oczywiste implikacje.

Pierwszπ jest niewπtpliwie orzeüwiajπca
w okresie kampanii prezydenckiej úwiado-
moúÊ, øe w ogÛle moøliwe sπ zgromadzenia

tak emocjonalnie zrÛwnowaøone. Merytorycz-
ny poziom sesji - to wniosek drugi - powinien
teø przyczyniÊ siÍ do podwaøenia dosyÊ po-
wszechnego mniemania, øe historia jest dys-
cyplinπ, ktÛrπ moøna uprawiaÊ bez w≥aúciwe-
go przygotowania naukowego. No i po trze-
cie, spotkanie to sta≥o siÍ okazjπ do zbilanso-
wania stanu wiedzy o przesz≥oúci miasta oraz
- co oczywiste - wskazania obszarÛw przy-
sz≥ych badaÒ.

Ostatni z wymienionych wnioskÛw
zosta≥ zresztπ dok≥adnie omÛwiony w koÒczπ-
cym obrady referacie prof. Jana Drausa Mo-
nografia Kolbuszowej - propozycje metodologiczne

i strukturalne. Temat ten jest jednoczeúnie za-
powiedziπ jednego z najwaøniejszych celÛw,
jakie mieli na uwadze organizatorzy sesji. Wy-
stπpienie warte jest przypomnienia czytelni-
kom Ziemi Kolbuszowskiej, poniewaø realizacja
przedstawionego w nim planu monografii
przynios≥a by takøe poøytki przekraczajπce
naukowe i poznawcze walory przypisywane
zwykle tego rodzaju studiom. Spisane dzieje
Kolbuszowej - w ujÍciu prof. Drausa - powin-
ny znacznie odbiegaÊ od rutynowych mono-
grafii, jakie zosta≥y juø zrobione dla wielu in-
nych (takøe sπsiednich) miast. WúrÛd istnie-

jπcych wzorÛw najlepszym przyk≥adem sπ me-
todologiczne i strukturalne rozwiπzania wypra-
cowane w badaniach regionalnych przez histo-
riografiÍ francuskπ. Przysz≥a Ñmonografiaî
Kolbuszowej mog≥a by wiÍc sk≥adaÊ siÍ z trzech
rÛwnoleg≥ych wπtkÛw tematycznych okreúlo-
nych ogÛlnie pojÍciami: historia - dziedzictwo
- kultura. W sensie strukturalnym sπ to nastÍ-
pujπce elementy: a/ rozprawa w uk≥adzie li-
niowym - Kolbuszowa na przestrzeni wiekÛw, b/
szereg ujÍtych monograficznie zagadnieÒ z
przesz≥oúci miasta (np.: meble kolbuszowskie,
szkolnictwo, samorzπd, sztuka i kultura, kol-
buszowianie na obczyünie itp.), c/ sylwetki
kolbuszowian i ludzi z miastem zwiπzanych,
c/ Ñrozmaitoúciî, czyli szereg informacji po-
rzπdkujπcych (bibliografia, statystyki, plan mia-
sta, stowarzyszenia, urzÍdy, instytucje publicz-
ne itp.). Oczywiúcie precyzyjny i ostateczny
plan ca≥oúci zosta≥ by opracowany dopiero
przez powo≥any w przysz≥oúci zespÛ≥ redak-
cyjny. Natomiast juø dzisiaj moøna powiedzieÊ,
øe przyjÍcie tej propozycji moøe zaowocowaÊ
ciekawym, oryginalnym i nowatorskim od stro-
ny metodologicznej dzie≥em. Ten ostatni aspekt
moøe mieÊ dla Kolbuszowej bardzo powaøne
znaczenie prestiøowe. Ufam, øe nikt, kto przy-
najmniej intuicyjnie docenia rolÍ promocji w za-
pewnieniu pomyúlnego rozwoju miasta, nie
zlekcewaøy takiego argumentu.

Pierwszy krok, w przewidywanej na
kilka lat pracy, nad tak pomyúlanπ syntezπ
dziejÛw Kolbuszowej zosta≥ wiÍc zrobiony.
Dalsze losy projektu zaleøπ od dobrej organi-
zacji przedsiÍwziÍcia i przeznaczonych na ten
cel úrodkÛw.

JACEK BARDAN

Prof. dr hab. JÛzef PÛ≥Êwiartek.

W imieniu organizatorÛw sesjÍ otwiera dyrektor Andrzej JagodziÒski.
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piÍknie i oryginalnie upiÍkszy≥y swoje balko-
ny czy tarasy oøywiajπc szare úciany betono-
wych blokÛw. W V edycji Konkursu wyrÛønio-
no:

W kategorii ogrodÛw:
1. Wilk Maria, Zygmunt, ul. Øytkowskiego
2. Gawe≥ Barbara, Mieczys≥aw, ul. ObroÒcÛw

Pokoju
3. Tokarz Barbara, Jerzy, ul. Jesionow
4. Wachnicki Ma≥gorzata, W≥adys≥aw, ul. Mio-

dowa
5. Ozimek Anna, Lucjan, ul. 22 Lipca
6. Smyrski Lucyna, Grzegorz, ul. ObroÒcÛw

Pokoju
7. Dworak Czes≥awa, ul. 22 Lipca
8. Kostuj Danuta, Jan, ul. ObroÒcÛw Pokoju
9. Kapusta Krystyna, Stanis≥aw, ul. ObroÒcÛw

Pokoju
10. Bia≥ek Marta, Czes≥aw, ul. Øytkowskiego
11. Sitko Maria, Wies≥aw, ul. Øytkowskiego
12. Zygmunt Czes≥awa, Tadeusz, ul. Krakow-

ska
13. TÍcza Maria, ul. Targowa
14. Serafin Halina, ul. Narutowicza
15. Gorecka W≥adys≥awa, ul. Mickiewicza
16. Radej Halina, ul. Zielona
17. Lenart Ludwika, ul. Goslara
18. Krakowska Maria, ul. Wojska Polskiego
19. Broøyna Helena, ul. Wojska Polskiego
20. Jab≥oÒska Matylda,   ul. Nowe Miasto
21. Adamek Dorota, ul. ObroÒcÛw Pokoju
22. SkÛra JÛzefa, ul. Pi≥sudskiego

23. Mytych Maria, ul. Wojska Polskiego
24. SzafraÒska Maria, ul. ObroÒcÛw Pokoju
25. Bajor Krystyna, ul. Jaúminowa
26. Gola Krystyna, ul. Soko≥owska
27. Grabiec Eløbieta, ul. Wrzosowa
28. Starzec Ma≥gorzata, ul. Soko≥owska
29. Øywiec Beata, ul. Rzeszowska
30. Hopek JÛzefa, ul. B. Chrobrego
31. ZieliÒski Tomasz, ul. Kolejowa

W kategorii balkony i tarasy:
1. Salach Stanis≥awa, Ryszard, ul. Zboøowa
2. Bia≥ek Maria, Zbigniew, ul. Kasztanowa
3. Ksiπøek Eløbieta, Marek, ul. Modrzewiowa
4. Sudo≥ Maria, Stanis≥aw, ul. PartyzantÛw
5. Marek Helena, ul. Krakowska
6. ZarÍbski Lucyna, Waldemar, ul. ObroÒcÛw

Pokoju
7. Pos≥uszny Maria, ul. PartyzantÛw
8. DudziÒska Jolanta, ul. Narutowicza
9. KoczoÒ Zofia, ul. Plac Wolnoúci

10. Wilk Helena, ul. Armii Krajowej
11. MargaÒska Halina, ul. Zielona
12. Pytlak Bogus≥awa, ul. Zielona
13. Sajdak Danuta, ul. Matejki
14. £agowska Kazimiera, ul. Rzπdzkiego
15. SkowroÒska Janina, ul. Plac Wolnoúci
16. ZiÛ≥kowska Czes≥awa, ul. Nowe Miasto
17. Sitko Kazimiera, ul. Dembowskiego
18. Byczek Krystyna, ul. PartyzantÛw
19. ZiÛ≥kowska Zofia, ul. Nowe Miasto
20. SkowroÒska Zofia, ul. Targowa
21. Sito Janina, ul. Krakowska
22. Skomra Bogumi≥, ul. PartyzantÛw

23. Kogut Maria, ul. PartyzantÛw
24. Micek Maria, ul. Wolska
25. Mycek Janina, ul. Wolska
26. WÛjcik Stanis≥aw, ul. Ks. L.Ruczki
27. Iwaniak Jan, ul. Ks. L.Ruczki
28. Rozmus Teresa, ul. TyszkiewiczÛw
29. Lelonek Godzis≥aw, ul. TyszkiewiczÛw
30. Dziedzic Zofia, ul. TyszkiewiczÛw
31. Szuba Stanis≥awa, ul. Ks. L.Ruczki
32. Wilk Wojciech, ul. Batorego
33. Wilk Barbara, ul. Rolnika
34. Cepielik Marta, ul. Klonowa

Nagrody wyrÛønionym wrÍczy≥ bur-
mistrz Miasta i Gminy Zbigniew Chmielowiec
oraz przewodniczπcy ZarzπdÛw Osiedli. Wice-
przewodniczπcy Rady Miejskiej JÛzef Fryc mÛ-
wi≥ o podnoszeniu estetyki miasta miÍdzy in-
nymi poprzez organizacjÍ takich konkursÛw.
Nie zabrak≥o teø dyskusji na tematy upiÍksza-
nia naszego miasta a szczegÛlnie terenÛw w
rynku (planty) wokÛ≥ zabytkowej studni.

Na uwagÍ zas≥uguje fakt, øe mieszkaÒcy
ktÛrzy w poprzednich edycjach byli wyrÛønia-
ni nie zaniedbujπ swych posesji lecz jeszcze bar-
dziej o nie dbajπ a takøe i o przyleg≥e tereny do
ulic, co wp≥ywa na poprawÍ estetyki miasta.

Wszystkim mieszkaÒcom DZI KUJEMY
za trud w≥oøony w upiÍkszanie naszego mia-
sta i zachÍcamy do dalszego dzia≥ania w tym
kierunku.

Z. CHODOROWSKA
ZARZ•D OSIEDLA NR 2

cd. ze str. 5
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KOLBUSZOWA. Ukszta≥towanie miasta - XVII w. wg M. Ksiπøka.
I - zespÛ≥ pa≥acowo-ogrodowy, II - zespÛ≥ miejski - plac rynkowy
1 - pa≥ac  2 - oficyny pa≥cowe  3 - plac przedpa≥acowy z gazonem  4 - ogrÛd
kwaterowy  5 - ratusz ze studniπ  6 - koúciÛ≥ parafialny  7 - boønice  8 - rzeka
Nil - "Morze Czerwone"  9 - kana≥  0 - oú kompozycyjna uk≥adu pa≥acowo-
miejskiego.

W czÍúci III mego artyku≥u drukowanej
w ÑZiemi Kolbuszowskiejî Nr 6/54 z dn. 16
lipca br. poruszy≥em  kilka nurtujπcych  mnie
zagadnieÒ dotyczπcych miasta Kolbuszowej, a
mianowicie:  sprawÍ chylπcej siÍ ku upadkowi
kolei, problem przeciπøenia ruchem samocho-
dowym ulicy Rzeszowskiej  w miejscu wjazdu
na ulicÍ dojazdowπ do rynku i przecπøenie tym
ruchem placu rynkowego. Przytoczy≥em teø
moje marzenie o rozwiπzaniu tego problemu
przez wybudowanie przez tereny po≥udniowe,
zachodnie i pÛ≥nocne miasta, okÛnej trasy od-
ciπzajπcej  wymienione miejsca. ZwrÛci≥em teø
uwagÍ na wspÛ≥czesny i dawny wyglπd rzeki
Nil.

Wyliczajπc zatem tu wskazane w po-
przedniej czÍúci artyku≥u zagadnienia, uczyni-
≥em to, gdyø chcÍ  jeszcze raz do niektÛrych z
nich powrÛciÊ. ZacznÍ od  dwÛch ostatnich tj.
sprawy rynku i rzeki, z tym øe powrÛt do nich
bÍdzie mia≥ nieco inny aspekt. MÛwiπc bowiem
o rzece i rynku, chcÍ teraz przypomnieÊ jak te
dwa elementy miasta by≥y i sπ historycznie
znamienne dla miasta Kolbuszowa. A dlatego
w≥aúnie  teraz, jako øe jest to czas jego Jubile-
uszu, czas wielu historycznych wspomnieÒ i
rozmyúlaÒ. MÛwiπc wiÍc o nich  pragnÍ przy-
pomniÍÊ jakπ te dwa elementy naszego miasta
odgrywa≥y kiedyú rolÍ w jego planie. A z tego
tytu≥u jakπ teø rolÍ i ÑwydüwiÍkî ze wzglÍdu
na tπ znamiennoúÊ historycznπ , winny one w
moim mniemaniu i Ñwyobraøeniuî mieÊ w
obecnym jego rozwoju. MÛwiπc o tym  muszÍ
tu zrobiÊ dygresjÍ do wspÛ≥czesnej  teorii bu-
dowy miast.  Istnieje bowiem aktualnie taka
zasada w planowaniu miast, iø w projektach
miast sankcjonuje siÍ, uwydatnia, a nawet przy-
wraca siÍ  to, co w historycznym rozwoju prze-
strzennym miasta mia≥o miejsce znaczπce. A w

tymøe naszym mieúcie znaczπcym by≥o kiedyú
tzw. za≥oøenie urbanistyczne, ktÛre  charakte-
ryzowa≥o  siÍ specyficznym  jego uk≥adem, za-
≥oøeniem, ktÛre moøna nazwaÊ Ñpa≥acowo -
miejskimî. Tak bowiem kiedyú w latach sie-
demsetnych twÛrcy miasta czyli jego projektan-
ci wraz z jego w≥aúcicielami (w tamtym  czasie
Lubomirskimi),  stworzyli piÍkne za≥oøenie
urbanistyczne, przedstawione na za≥πczonym
poniøej rysunku.

Element wiπøπcy stanowi≥a rzeka Nil i
prawdopodownie jej jakieú rozlewisko lub pÍ-
tla (podobno zwa-
ne Ñmorzem czer-
wonymî).  KraÒ-
cowymi zaú bie-
gunami tego uk≥a-
du by≥y: od strony
zachodniej po≥o-
øony na jednym
wzniesieniu plac
rynkowy jako ele-
ment centralny
okolicznej zabu-
dowy i przysz≥go
miasta, zaú od
strony wschodniej
roz≥oøone na dru-
gim wzniesieniu
Ñza≥oøenie pa≥aco-
weî , a w tym pa-
≥ac jako jego domi-
nanta i element
g≥Ûwny i istniejπ-
cy do dziú czworo-
boczny Ñkana≥î
wodny z  ogro-
dem na jego we-
wnÍtrznej i ze-

wnÍtrznej p≥aszczynie. Oba te elementy wiπ-
za≥y siÍ umownπ liniπ tzw. osiπ kompozycyj-
nπ, czyli liniπ w miarÍ prostπ ≥πczπcπ úrodki tych
dwu skrajnych elementÛw. W obecnej dobie
studniÍ, dawniej zaú ratusz ze studniπ stojπce
na jego úrodku, ze úrodkiem za≥oønia pa≥aco-
wego w tym  czworoboku kana≥Ûw.   W daw-
nej rzeczywistoúci te dwa uk≥ady wiπza≥y siÍ
widokowo przez lustra wody i przez czÍúcio-
wo lub ca≥kowicie otwartπ (nie zbudowanπ)
pierzejÍ wschodniπ rynku. I to øa≥oøenie cha-
rakterysczne wrÍcz klasyczne dla tamtego
okresu tj. wczesnego baroku winno byÊ w pla-
nie ogÛlnym miasta i dalszych szczegÛ≥owych
opracowaniach wydobyte i mocno zaakcento-
wane i w jakiú sposÛb zaznaczone wspÛ≥cze-
snymi realizacjami.

Niestety tak siÍ nie sta≥o. Nie sta≥o siÍ to
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byÊ moøe ze wzglÍdu na istniejπcy stan praw-
ny i zainwestowania, a raczej dlatego, iø zagad-
nienie to nie by≥o znane projektantom planu
miasta, gdyø  badania nad ubanistycznπ prze-
sz≥oúciπ Kolbuszowej  zosta≥y dokonane kiedy
juø plany ogÛlne miasta zosta≥y ukoÒczone. A
szkoda. Zanim  zaú ja wysnujÍ w tej sprawie
jakieú dalsze wnioski, czy propozycje pragnÍ
do tego zagadnienia dorzuciÊ problem  elemen-
tu bioracego udzia≥ w tworzeniu tego za≥oøe-
nia tj. zagadnienie rzeki Nil, i to co o niej chÍ tu
powiedzieÊ

Wspomina≥em w poprzedniej czÍúci  ar-
tyku≥u, iø by≥a to kiedyú nie tylko niespokojna
okresowo, ale nade wszystko piÍkna rzeka. I
oto okupanci w latach 1940 do1945 zatroszc-
czyli siÍ o jej Ñuspokojenieî. Ale niestety doko-
nali tego tylko jednostronnie tj. wprowadzajπc
charakterystyczny dla nich wszÍdobylski  Ñord-
nungî (porzπdek). Zlikwidowali jej groünπ ce-
chÍ okresowych  wylewÛw, ale czyniπc to  po-
zbawili   rÛwnoczeúnie  jej piÍkna i uøyteczno-
úci doprowadzajπc jej  formÍ do dosyÊ szero-
kiego ale zwyk≥ego rowu. I tu wchodzi w grÍ
moja wyobraünia, a zarazem moøliwoúci
sprawcze, jakie dawa≥y mi i byÊ moøe jeszcze
dajπ  wykonywane dla fragmentÛw naszego
miasta projekty.

Cieszπc siÍ np. tym, øe dotychczasowe
plany ogÛlne miasta postanawia≥y szereg frag-
mentÛw nadbrzeøy tej rzeki przeznaczyÊ na
tereny zieleni publicznej, to ja pragnπ≥bym
dorzuciÊ wniosek rozszerzajπcy to zagadnie-
nie o nie tylko planowanπ regulacjÍ tej rzeki,
ale o jej rewaloryzacjÍ. To jest, by zachowu-
jπc jej  walor Ñniegroünoúciî dla  miasta, przy-
wrÛciÊ jej walory estetyczne i rÛønorakπ uøy-
tecznoúÊ, w tym teø kπpielowπ, rybo≥Ûwczπ
itp. A to przez rozszerzenie jej Ñzwiercia-
d≥aîw ca≥oúci i teø miejscowo wykonujπc na
jej d≥ugoúci rÛønej wielkoúci zakola i trwa≥e i
estetyczne progi lekko jπ spiÍtrzajπce. Nato-
miast tereny zielone i rekreacyjne urzπdziÊ
wzd≥uø ca≥ej jej d≥ugoúci tj. od úrÛdmieúcia

aø do okolicy stawÛw i basenu z zaporπ w
ich sπsiedztwie, nie wykluczajπc oczywiúcie
terenu úrÛdmiejskiego.  Skoro zapÍdzi≥em siÍ
aø do stawÛw to jeszcze zdanie na temat tego
konglomeratu wodnego. I tak zawsze gdy w
porze letniej przybywam do Kolbuszowej
wspominam taki piÍkny czas kiedy chodzi-
liúmy na stawy na kπpiele. Kiedy przybywam
w te strony, a czyniÍ to czÍsto, wtedy  gdy
natrafiam na Ñszlabanî na mostku prowadzπ-
cym na teren stawÛw ciúnie mi siÍ obelga pod
adresem  obecnych w≥aúcicieli i zarzπdcÛw
gospodarstwa rybnego, i pytanie. Dlaczego
dawny w≥aúciciel tego gospodarstwa hr.
Tyszkiewicz potrafi≥ ≥πczyÊ funkcjÍ gospodar-
czπ tego konglomeratu z funkcjπ rekreacyjnπ
mieszkaÒcÛw miasta i to na zasadzie bezp≥at-
noúci, z jednym tylko warunkiem nie uøywa-
nia myd≥a w czasie kπpieli. Nie wybiegam w
wyobraøeniach i marzeniach tak daleko. Nie
marzy mi siÍ kπpiel i chodzenie po groblach
bezp≥atnie. Niech by to by≥o za jakπú op≥atπ.
Ale niech by tak by≥o jak kiedyú, a moøe nie-
co inaczej. Niechby np. chociaø jeden, czy
dwa ostatnie stawy po≥πczy≥y siÍ drogπ wod-
nπ z urzπdzonym basenem na nurcie rzeki (a
ten zosta≥ tak urzπdzony by nie by≥ stale za-
mulany). Tak powsta≥y zespÛ≥ po≥πczy≥ by siÍ
ze skansenem, a to wszystko wesz≥o w po-
wsta≥y tak nowoczesny zespÛ≥ rekreacyjny.
Moøe to niedorzeczne marzenia, a moøe?

Oto jeszcze na zakoÒczenie dwie pozy-
tywne i jakøesz mi≥e refleksje.

Kiedy bowiem spostrzeg≥em w wyda-
niu specjalnym  "Ziemi Kolbuszowskiej" ar-
tyku≥ pani Eløbiety Syper prezentujπcy opra-
cowanie o tytule ÑStrategia rozwoju miasta i
gminyî nie mog≥em nie dotrzeÊ do orygina-
≥u tego opracowania i wielokrotnie go prze-
czytaÊ i ÑwbiÊî sobie w pamiÍÊ niektÛre jej
postanowienia, a ktÛre mnie niezwykle ura-
dowa≥y. Stwierdzi≥em bowiem, øe niektÛre
postanowienia  sπ zbieøne z niektÛrymi mo-
imi wyøej opisanymi Ñwyobraøeniamiî.

I jeszcze jedna sprawa o radosnym wy-
düwiÍku. Poniewaø to wszystko o czym juø
powiedzia≥em ma siÍ mieúciÊ w przewodniej
myúli tj. Ñw moich wyobraøeniachî o mieúcie
Kolbuszowej i teø o jej ludziach to nie mogÍ
pominπc niøej  opisanego wydarzenia.

Oto przygotowujπc siÍ do napisania
tego artyku≥u sta≥o siÍ coú,  co nie tylko zmie-
úci≥o siÍ w pojÍciu Ñmoich wyobraøeÒî, ale
Ñprzesz≥oî te moje Ñwyobraøeniaî. Otrzyma-
≥em  bowiem przesy≥kÍ, ktÛrej treúci nie mogÍ
nie skwitowaÊ  dygresjπ do g≥Ûwnej treúci te-
matu Ñmojej pisaninyî. Wspomniana prze-
sy≥ka to bowiem nie tylko zaproszenie mnie
do wspÛ≥udzia≥u utworzenia w nowym Gim-
nazjum Nr 2 im. Jana Paw≥a II galerii prac
malarskich ludzi zwiπzanych z Kolbuszowπ,
ale i upominek w postaci  oklicznoúciowego
wydawnictwa sumujπcego i utrwalajπcego
konkurs m≥odzieøy szkolnej pt. ÑKolbuszo-
wa - moje miastoî. Konkurs na okolicznoúÊ
300 lat miasta KOLBUSZOWA.

 I w≥aúnie te intencje dyrekcji Gimna-
zjum, a nade wszystko to wydawnictwo za-
wierajπce prace konkursowe - nagrodzone
prace malarskie, fotograficzne i wiersze m≥o-
dzieøy szkolnej - uwieczniajπce i opiewajπce
KolbuszowÍ  sprawi≥o, øe to w≥aúnie wszyst-
ko Ñprzekroczy≥oî moje najúmielsze wyobra-
øenia juø nie tylko o mieúcie ale o ludziach
Kolbuszowej  i Ñjego Ziemiî. Oglπdajπc i czy-
tajπc wielokrotnie zamieszczone w nim wier-
sze  nie mogÍ z zachwytu nie zakrzyknoπÊ -
Ñ brawo dzieciaki, brawo m≥odzieøy, brawo
pedagodzy, brawo rodzice i obywatele ktÛ-
rzy mieliúcie w tym jakikolwiek udzia≥.

A wracajπc do moich moøliwoúci spraw-
czych, czyli do tego: co ja w tych opisanych
sprawach miasta zrobi≥em, chcia≥em zrobiÊ,
mog≥em zrobiÊ, czy chcÍ zrobiÊ? Ale to juø w
nastÍpnej  czÍúci  artyku≥u.

WILHELM HRYCYSZYN

Wczeúniej prasa regionalna rozpisywa≥a
siÍ na temat przyjazdu Prezydenta do rodzin-
nego miasta Mariana Krzaklewskiego snujπc
rÛøne domys≥y.

Patrzπc na to z punktu widzenia history-
ka-regionalisty zapewne data ta zostanie zapi-
sana w dziejach miasta. Przecieø w br. miesz-
kaÒcy Kolbuszowej i samorzπdowcy obchodzπ
300 lat istnienia miasta. Nigdy takiego dostoj-
nika paÒstwowego nie by≥o jeszcze w naszym
mieúcie. Kilka lat temu w pobliskim Cmolasie
przebywa≥ Prezydent Lech Wa≥Ísa, zaú w 1929
r. w Zaczerniu k/Rzeszowa w otwarciu wysta-
wy rolniczej uczestniczy≥ Prezydent Ignacy
Moúcicki. Od godziny 14ñtej moøna by≥o za-
uwaøyÊ na ulicy Jana Paw≥a II wzmoøony ruch.
Zbierali siÍ mieszkaÒcy z okolicznych blokÛw
i przybysze z sπsiednich miejscowoúci. Byli tak-

PREZYDENT RP W KOLBUSZOWEJ
WYBORY PREZYDENCKIE 2000WYBORY PREZYDENCKIE 2000WYBORY PREZYDENCKIE 2000WYBORY PREZYDENCKIE 2000WYBORY PREZYDENCKIE 2000

Mimo wczeúniej podjÍtego stanowiska  rajcÛw kolbuszowskich Ñpersona non grataî
(jako osoba niepoøπdana) Prezydent RP Aleksander Kwaúniewski przyby≥ na spotkanie przed-
wyborcze ze spo≥eczeÒstwem do Kolbuszowej. Odby≥o siÍ w dniu  5 paüdziernika br. w
godzinach popo≥udniowych w sali widowiskowo-sportowej przy LO.

øe ciekawscy z Rzeszowa i Mielca. Jedni chcieli
widzieÊ osobÍ Prezydenta, inni myúleli, øe bÍ-
dzie jakaú zadyma. By≥ to czas kiedy moøna by≥o
w tej czÍúci miasta spotkaÊ liczne patrole policji.
W spotkaniu wziÍ≥o udzia≥ kilkaset osÛb.

Punktualnie o godzinie 16-tej wszed≥ Pre-
zydent Aleksander Kwaúniewski do sali w oto-

cd. na str. 8

Prezes W≥adys≥aw Mytych wita prezydenta
Kwaúniewskiego chlebem i solπ.
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czeniu cz≥onkÛw Sztabu Wyborczego , m.in.
byli ñ Leszek Miller lider SLD, przewodniczπ-
cy OPZZ Wiaderny, pos≥owie ñ Ciesielski i Ja-
nas a takøe przyby≥ Grzegorz Lato ñ s≥ynny pi≥-
karz. Dostojnego goúcia powita≥ radny powia-
tu i prezes SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu
W≥adys≥aw Mytych wrÍczajπc bochenek chle-
ba i kwiaty.  Nie by≥o burmistrza i starosty kol-
buszowskiego. By≥ natomiast starosta mielec-
ki, burmistrz miasta Soko≥owa M≥p. W≥adze
samorzπdowe miejskie reprezentowa≥ JÛzef Fryc
ñ wiceprzewodniczπcy i radny Henryk Wilk.
NiektÛrzy mÛwili, øe broniπ honoru miasta Kol-
buszowej, byÊ moøe øe to by≥a prawda.

W trakcie spotkania by≥y wystπpienia
Leszka Millera i Prezydenta Aleksandra Kwa-
úniewskiego i mia≥y charakter typowo zwiπza-
ny z kampaniπ wyborczπ, ktÛra w≥aúnie w Kol-
buszowej dobiega≥a koÒca.

Uczestnicy gorπco i serdecznie przyjÍli oso-
bÍ Prezydenta. Nie zanotowano øadnych wro-
gich wystπpieÒ przeciwko goúciowi. MyúlÍ, øe
samo spotkanie i gorπce przyjÍcie pomniejszy≥o
wartoúÊ stanowiska kolbuszowskich rajcÛw.

MARIAN PI”REK

cd. ze str. 7

Na proúbÍ CzytelnikÛw publikujemy szczegÛ≥owe wyniki g≥osowaÒ we wszystkich miejscowoúciach powiatu kolbu-
szowskiego podczas wyborÛw 8 paüdziernika 2000r.

WYBORY 2000 - wyniki g³osowania
Predydent Kwaúniewski w otoczeniu liderÛw SLD.

  Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu Razem
waønych g≥osÛw

Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMINA KOLBUSZOWA
1 7 2 33 10 324 423 12 6 102 0 3 1 923
2 13 0 33 15 488 486 17 3 138 0 0 0 1193
3 3 1 30 11 510 460 14 4 132 1 3 0 1169
4 1 2 22 11 400 383 14 9 126 0 2 0 970
5 7 1 42 3 389 322 9 1 73 0 1 1 849
6 2 0 41 1 181 130 7 2 43 0 2 1 410
7 1 1 129 3 244 247 32 3 55 0 6 2 723
8 0 0 6 0 12 50 11 1 5 0 2 0 87
9 6 2 99 11 546 443 46 2 94 0 5 0 1254

10 9 2 75 6 281 398 50 7 77 0 9 0 914
11 3 0 52 13 253 204 28 0 65 1 4 3 626
12 2 0 11 0 42 41 3 0 9 0 0 0 108
13 0 0 13 1 89 46 7 0 20 0 2 0 178
14 1 0 36 1 185 118 17 3 37 0 4 1 403
15 3 0 38 1 234 128 42 1 46 0 7 3 503
16 1 0 21 1 97 93 8 2 34 0 2 1 260
17 0 0 9 2 87 101 10 0 21 0 1 0 231
18 2 0 2 0 16 12 4 0 0 0 1 0 37

Legenda (Nr obwodu wyborczego):  1. Kolbuszowa SP nr 1; 2. Kolbuszowa Biblioteka MiG; 3. Kolbuszowa MDK; 4. Kolbuszowa ZSZ; 5. So≥ectwo Kolbuszowa Dolna; 6. So≥ectwo ZarÍbki; 7. So≥ectwo
Werynia; 8. So≥ectwo K≥apÛwka; 9. So≥ectwo Kolbuszowa GÛrna; 10. So≥ectwo Wide≥ka; 11. So≥ectwo Kupno; 12. So≥ectwo PorÍby KupieÒskie; 13. So≥ectwo Bukowiec; 14. So≥ectwo DomatkÛw; 15.
So≥ectwo Huta Przedborska i PrzedbÛrz; 16. So≥ectwo Nowa Wieú; 17. So≥ectwo åwierczÛw; 18. Szpital Rejonowy  w Kolbuszowej

  Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu    Razem
        waønych g≥osÛw

Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GMINA  CMOLAS

1 2 0 29 3 230 62 13 1 26 0 3 0 369
2 8 0 101 4 341 264 24 8 89 0 4 0 842
3 9 1 102 1 246 116 27 2 74 0 1 2 581
4 0 0 50 1 104 147 17 3 27 0 1 1 351
5 5 0 11 1 32 99 8 0 30 0 0 0 186
6 1 0 30 4 100 41 11 2 17 0 2 2 210
7 3 0 28 0 138 78 22 1 28 0 3 1 303
8 2 0 32 2 132 99 6 1 29 1 3 0 307

Legenda (Nr obwodu wyborczego): 1. Cmolas, 2. Cmolas, 3. TrzÍsÛwka, 4. Ostrowy Tuszowskie, 5. Ostrowy Baranowskie, 6. Jagodnik, 7. HadykÛwka , 8. PorÍby Dymarskie.
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Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu Razem

       waønych g≥osÛw
Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMINA   MAJDAN   KR”LEWSKI
1 10 1 68 11 479 261 28 7 238 130 13 0 1246
2 1 0 51 1 272 137 27 2 109 0 2 5 607
3 0 0 28 1 96 28 8 0 13 1 3 1 179
4 0 0 10 1 80 16 1 5 9 1 0 0 123
5 1 0 54 1 196 87 41 0 32 1 2 0 415
6 2 0 82 1 232 47 23 5 39 0 5 0 436
7 4 2 43 3 199 190 44 2 94 0 2 3 586
8 5 0 79 10 247 139 21 7 109 0 6 4 627

Legenda (Nr obwodu wyborczego): 1.Majdan KrÛlewski, 2. Krzπtka, 3. Krzπtka, 4. RusinÛw, 5. Brzostowa GÛra, 6. Wola Rusinowska, 7. KomorÛw, 8. Huta Komorowska

  Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu           Razem
        waønych g≥osÛw

Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMINA  STARY  DZIKOWIEC
1 4 1 110 7 254 225 22 3 53 1 3 0 683
2 1 0 53 1 120 72 6 0 16 0 0 1 270
3 0 0 56 0 142 86 11 2 30 2 8 2 339
4 0 1 59 1 142 56 17 0 19 0 4 1 300
5 4 0 40 5 179 129 20 5 41 0 1 0 424
6 2 0 92 0 183 112 18 3 46 1 2 0 459

Legenda (Nr obwodu wyborczego): 1. Dzikowiec, 2. Mechowiec, 3. Kopcie, 4. Spie, 5. Wilcza Wola, 6. Lipnica

 Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu      Razem
       waønych g≥osÛw

Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMINA  NIWISKA
1 5 0 102 0 121 280 37 4 49 0 4 0 610
2 0 0 17 0 70 62 5 0 21 1 1 2 183
3 0 0 57 0 93 100 11 3 41 0 3 0 312
4 4 1 44 2 137 79 18 3 32 0 0 5 336
5 4 0 24 0 107 86 5 0 42 1 8 1 281
6 1 1 24 1 55 132 17 0 24 0 1 0 266
7 0 0 26 0 83 51 10 0 8 0 0 1 188
8 0 0 26 0 49 34 23 2 0 0 0 0 138
9 0 0 11 0 32 52 10 0 8 0 0 2 115

Legenda (Nr obwodu wyborczego): 1. Niwiska, 2. Hucina, 3. Przy≥ek, 4. Kosowy, 5. Siedlanka, 6. TrzeúÒ, 7. Hucisko, 8. Leszcze, 9. Zapole

Nr obwodu Nr kandydata wg kolejnoúci w obwieszczeniu        Razem
       waønych g≥osÛw

Grabowski Ikonowicz Kalinowski Korwin-Mikke Krzaklewski Kwaúniewski Lepper £opuszaÒski Olechowski Paw≥owski Wa≥Ísa Wilecki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GMINA  RANIØ”W
1 13 0 84 9 301 326 43 9 96 4 9 0 894
2 2 0 95 9 344 191 105 3 60 0 1 1 811
3 3 1 89 0 177 74 27 5 33 1 4 1 713
4 0 0 28 3 117 56 14 0 15 0 1 0 234
5 1 0 27 2 117 84 22 4 22 0 4 0 283
6 0 1 29 2 40 30 13 3 8 0 1 0 127
7 1 1 29 1 63 34 19 1 6 0 1 0 156
8 3 0 18 0 44 32 25 1 5 0 1 0 129

Legenda (Nr obwodu wyborczego): 1. RaniøÛw, 2. Wola Raniøowska, 3. Mazury, 4. Zielonka, 5. Staniszewskie, 6. Korczowiska, 7. Posuchy, 8. PorÍby Wolskie
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DzieÒ Edukacji Narodowej to tradycyj-
ne úwiÍto nie tylko nauczycieli, wychowawcÛw
ale takøe pracownikÛw administracji i obs≥ugi,
dziÍki ktÛrym moøe byÊ prowadzony normal-
ny tok pracy w szko≥ach i innych placÛwkach
oúwiatowych. Z tej okazji przewodniczπcy
Rady Powiatu w Kolbuszowej i Zarzπd Powia-
tu w Kolbuszowej øyczy wszystkim tym, ktÛ-
rzy sπ zaangaøowani w pracÍ z m≥odzieøπ duøo
satysfakcji z pe≥nienia tak odpowiedzialnej i
trudnej s≥uøby jakπ jest wychowywanie m≥o-
dych pokoleÒ. ProszÍ przyjπÊ øyczenia wszel-
kiej pomyúlnoúci w pracy zawodowej i w øy-
ciu prywatnym. Niech Wasza praca spotyka siÍ

z wdziÍcznoúciπ i uznaniem wúrÛd wychowan-
kÛw i ich rodzicÛw.

W uznaniu szczegÛlnych osiπgniÍÊ w pra-
cy pedagogicznej Starosta Kolbuszowski przy-
zna≥ po raz drugi specjalne nagrody. Tym ra-
zem uhonorowani zostali: Eløbieta Miko≥aj-
czyk (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej), Barbara Oúliz≥o (ZespÛ≥ SzkÛ≥
Rolniczych w Weryni), Barbara Szafraniec (Ze-
spÛ≥ SzkÛ≥ Zawodowych), Wanda JasiÒska (Li-
ceum OgÛlnokszta≥cπce w Kolbuszowej), Wa-
lentyna Rybicka (Liceum OgÛlnokszta≥cπce w
Kolbuszowej).

Øyczenia wszelkiej pomyúlnoúci

ÑPierwsza dama Rzeczypospolitejî
pani Jolanta Kwaúniewska przebywa≥a w
dniu 17 wrzeúnia (niedziela) br. w ZSR w
Weryni. Spotka≥a siÍ z m≥odzieøπ, gronem
nauczycielskim i jej sympatykami.

Przywioz≥a list od swojego mÍøa Aleksan-
dra Kwaúniewskiego ñ Prezydenta RP w ktÛrym
m.in. czytamy: ÑZ ogromnπ przyjemnoúciπ prze-
kazujÍ Wam kompletnπ pracowniÍ komputero-
wo-internetowπ. Rad jestem, øe Wasza szko≥a,
dziÍki znaczπcej pomocy sponsorÛw, ktÛrzy od-
powiedzieli na mojπ inicjatywÍ ÑInternet w
Szko≥ach ñ Projekt Prezydenta RPî wspierajπcπ
dzia≥ania paÒstwa na rzecz wyposaøenia szkÛ≥
w sprzÍt komputerowy, do≥πcza do tych placÛ-
wek, ktÛre mogπ stosowaÊ nowoczesne meto-
dy edukacyjne. W Waszej pracowni wykorzy-
stano najnowsze technologie, dziÍki czemu kom-
putery mogπ siÍ porozumiewaÊ bezprzewodo-
wo, na znacznπ odleg≥oúÊ. To z ca≥π pewnoúciπ
najnowoczeúniejsza szkolna pracownia kompu-
terowo - internetowa w Polsceî.

ZarÛwno ta decyzja ñ znana juø wcze-
úniej ñ jak i pobyt mi≥ego goúcia wzbudzi≥y duøy
oddüwiÍk wúrÛd spo≥eczeÒstwa powiatu kolbu-
szowskiego. Mimo zimna i deszczowej pogody
aula szko≥y zosta≥a zape≥niona w ca≥oúci. WúrÛd
licznych goúci znaleüli siÍ parlamentarzyúci,
m.in. pose≥ Wies≥aw Ciesielski z Rzeszowa,
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,
starosta kolbuszowski Zbigniew Lenart i sa-
morzπdowcy ze szczebla gminy i powiatu.

DAR OD PREZYDENTA KWA�NIEWSKIEGO

W wystπpieniu pani Jolanty Kwa-
úniewskiej da≥o siÍ odczuÊ sentyment do
Puszczy Sandomierskiej i jej okolic, gdyø jak
powiedzia≥a ñ jej mama i sama ñ pochodzi z
tych stron. Od lat dziecinnych i wczesnej
m≥odoúci by≥a zwiπzana ze wsiπ i ciÍøkπ pra-
cπ na roli. Za przekazanie daru od Prezydenta

by≥y podziÍkowania od m≥odzieøy, grona na-
uczycielskiego i dyrekcji szko≥y. W trakcie
spotkania nastπpi≥o uroczyste przeciÍcie

wstÍgi, odby≥ siÍ wystÍp uzdolnionej uczen-
nicy Katarzyny Liszcz w towarzystwie orga-
nisty Stanis≥awa Niezgody z Wide≥ki. Kasia
na Cyprze jest gwiazdπ ñ zakoÒczy≥a po-
chwa≥ami Jolanta Kwaúniewska. W przerwie
przygrywa≥a kapela W≥adys≥awa Pogody.

MARIAN PI”REK

Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawo-
dowa w Kolbuszowej zosta≥a powo≥ana 1 lutego
1970 r. na mocy orzeczenia wydanego przez Wy-
dzia≥ Oúwiaty Prezydium  Powiatowej Rady Na-
rodowej w Kolbuszowej i mieúci≥a siÍ przy ulicy
Koúciuszki nr 8.

PlacÛwkÍ tÍ zak≥ada≥a pani psycholog Ma-
ria Gotkowska, ktÛra jednoczeúnie zosta≥a jej dy-
rektorem i pe≥ni≥a tÍ funkcjÍ do 1985r.

Pani M. Gotkowska przez wiele lat by≥a je-
dynym zatrudnionym pracownikiem pedagogicz-
nym. Inicjowa≥a pomoc psychologicznπ na terenie
powiatu kolbuszowskiego uzmys≥awiajπc rodzi-

com i nauczycielom przyczyny specyficznych
trudnoúci w nauce. Kolejnymi dyrektorami pla-
cÛwki by≥y panie Genowefa MendoÒ i Teresa Sta-
wecka. Od 1992r. poradniπ kieruje mgr Eløbieta
Miko≥ajczyk.

Na poczπtku swej dzia≥alnoúci i w latach
pÛüniejszych poradnia boryka≥a siÍ z trudnoúcia-
mi lokalowymi, o czym úwiadczy fakt szeúciokrot-
nej zmiany siedziby.

Dzisiaj warunki pracy sπ znacznie lepsze, lecz
jeszcze dalekie od obowiπzujπcych standardÛw. Na
terenie Zespo≥u SzkÛ≥ Zawodowych w Kolbuszowej,
w dawnym internacie znajdujemy siÍ od 1992 r.

Pierwsze programy dzia≥alnoúci poradnic-
twa zak≥ada≥y objÍcie opiekπ psychologiczno-pe-
dagogicznπ dzieci od przedszkola do ukoÒczenia
szko≥y.  Porady mia≥y mieÊ charakter wielospecja-
listyczny, a ich g≥Ûwnym zadaniem by≥o  globalne
spojrzenie na  problemy dzieci i m≥odzieøy z
uwzglÍdnieniem indywidualnych potrzeb oraz
wspÛ≥dzia≥anie w tym zakresie za szko≥ami.

PorÛwnujπc za≥oøenie sprzed trzydziestu lat
z dzisiejszymi naleøy podkreúliÊ, øe nic siÍ one nie
zdezaktualizowa≥y, a jedynie wtopi≥y siÍ  w ogrom-
nπ liczbÍ  nowych zadaÒ. Skoro z biegiem lat po-
radnictwu przybywa≥o zadaÒ zwiÍksza≥a siÍ rÛw-
nieø liczba specjalistÛw zatrudnionych w poradni
Wychowawczo-Zawodowej w Kolbuszowej, ktÛ-
ra na mocy decyzji Kuratora Oúwiaty w Rzeszo-
wie z dnia 10 wrzeúnia 1993r. zosta≥a  przekszta≥-
cona w PoradniÍ Psychologiczno-Pedagogicznπ w
Kolbuszowej.

 Ñ... mÛw  dziecku, øe jest dobre, øe moøe, øe potrafi ... Ñ
Janusz  Korczak

30 lat Poradni

OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE...OŒWIATA I WYCHOWANIE... Ju¿ nied³ugo ...
Ostatnie wypowiedzi pe≥nomocni-

ka Rektora WSP w Rzeszowie ds. oúrod-
ka akademickiego w Weryni prof. dr
hab. M. Koziorowskiego i Starosty  Z.
Lenarta wskazujπ, øe od lutego zostanπ
uruchomione w Weryni studia podyplo-
mowe adresowane przede wszystkim
do nauczycieli.

Op≥ata za studia ma byÊ najbardziej
konkurencyjna z dotychczasowych.

Aktualnie trwa sondaø, ktÛry po-
zwoli okreúliÊ potrzeby kszta≥ceniowe
w naszym powiecie i powiatach sπsied-
nich.

(S)(AC)

Prezydentowa Jolanta Kwaúniewska w towarzystwie starosty Lenarta (od lewej), dyrektora Kubisia,
pos≥a Ciesielskiego i wiceprzewodniczπcego Fryca.
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Dnia 13 paüdziernika 2000 r. o godz.13.30
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej
mia≥a miejsce gminna akademia w zwiπzku z
przypadajπcym 14 paüdziernika Dniem Edu-
kacji Narodowej. Na uroczystoúci obecni byli
dyrektorzy i nauczyciele z terenu gminy, w≥a-
dze miasta oraz uczniowie. WúrÛd zaproszo-
nych goúci na akademii obecni byli: Przewod-
niczπca Komisji Oúwiaty Julia Czachor, dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elø-
bieta Miko≥ajczyk, przewodniczπcy KZ NSZZ
ÑSolidarnoúÊî Roman Rauch, dyrektor Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej An-
drzej JagodziÒski oraz dyrektor Zespo≥u
Oúwiatowego Ryszard Haptaú.

UroczystoúÊ rozpoczÍ≥a siÍ odúpiewa-
niem przez uczniÛw pieúni ÑGaude Mater Po-
loniaî, po odúpiewaniu ktÛrej uczniowie z≥o-
øyli nauczycielom øyczenia, przepraszajπc za
wyrzπdzone przykroúci. W imieniu organiza-
torÛw goúci przywita≥ gminny inspektor oúwia-
ty Witold StagraczyÒski. Jako pierwszy g≥os
zabra≥ burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew
Chmielowiec sk≥adajπc nauczycielom i pra-
cownikom administracji øyczenia z okazji ich
úwiÍta. Burmistrz odczyta≥ list od starosty kol-
buszowskiego Zbigniewa Lenarta skierowany
do dyrektorÛw, nauczycieli i pracownikÛw ad-
ministracji. NastÍpne øyczenia z≥oøy≥ nauczy-
cielom przewodniczπcy Rady Miejskiej Jan
Wiπcek. Po nim g≥os zabra≥ przewodniczπcy
KZ NSZZ ÑSolidarnoúÊî Roman Rauch.

Po øyczeniach dla grona pedagogiczne-
go nastπpi≥o wrÍczenie dyplomu i okoliczno-
úciowego medalu pani dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej Eløbiecie Miko≥aj-
czyk z okazji 30 ñ lecia funkcjonowania tej in-
stytucji w Kolbuszowej. Gratulacje sk≥adali
pani dyrektor kolejno: burmistrz Zbigniew
Chmielowiec, przewodniczπcy Rady Miejskiej
Jan Wiπcek i z-ca burmistrza Jan Zuba.

Tegoroczny wyk≥ad okolicznoúciowy
wyg≥osi≥ dyrektor Gimnazjum w Kupnie Wie-
s≥aw Karkut, ktÛry mÛwi≥ o ciÍøkiej pracy na-
uczycieli, o z≥ych i dobrych stronach pracy pe-
dagoga. WrÍczenie nagrÛd Burmistrza poprze-
dzi≥o odúpiewanie przez m≥odzieø pieúni ÑGau-
deamus Igiturî. W tym roku przyznano rekor-
dowπ iloúÊ nagrÛd, otrzyma≥o je 18 osÛb. Na-
grody Burmistrza otrzymali: dyrektor Gimna-
zjum Nr 1 w Kolbuszowej Aldona Ragan, dy-
rektor SP w Weryni Kazimierz Puzio, dyrektor
Przedszkola w Kolbuszowej GÛrnej Ewa Na-
rowska, Jadwiga Siwiec ze SP w Bukowcu, Sta-

Gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej

nis≥awa Jab≥oÒska ze SP im. Konstytucji 3 Maja
w Wide≥ce, Zofia SobczyÒska ze SP w Weryni,
siostra Barbara Madej uczπca w SP w Kupnie,

taú i Renata OøÛg ze SP Nr 2 im. K.K. BaczyÒ-
skiego w Kolbuszowej, Mariola Gola ze SP w
Przedborzu, Maria Sito i Marta PotÍpa z Gim-
nazjum Nr 1 w Kolbuszowej, Graøyna Bran-
dys ze SP im. M. Konopnickiej w Domatkowie.
Halina Golis ze SP im. Szarych SzeregÛw w
Kolbuszowej GÛrnej.

Po uroczystym wrÍczeniu nagrÛd rozpo-
czπ≥ siÍ program artystyczny w wykonaniu

Krystyna Mazurkiewicz i Janina Olszowy ze SP
Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej, Do-
rota Bia≥ek i Magda Kornak z Gimnazjum Nr 2
im. Jana Paw≥a II w Kolbuszowej, Dorota Hap-

W dniach 18-22 paødziernika odby≥a siÍ
w Brugii (Belgia) MiÍdzynarodowa Konferen-
cja Nauczycieli. Celem tej konferencji by≥o przy-
gotowanie nauczycieli do udzia≥u w realizacji
europejskiego projektu edukacyjnego w ra-
mach programu Unii Europejskiej o nazwie
Socrates ñ Comenius 1.

W konferencji bra≥o udzia≥ 43 nauczycieli:
15 osÛb z Belgii, 4 ñ z Portugalii, 3 ñ ze S≥owenii, 4
ñ z Irlandii, 5 ñ ze Szwecji, 3 ñ z Litwy, 4 ñ z Nie-
miec i 5 ñ z Polski.

Do udzia≥u w tej grupowej wizycie zosta≥a
zakwalifikowana nauczycielka Szko≥y Podstawo-
wej Nr 2 w Kolbuszowej ñ Eløbieta SzymaÒska.

W trakcie wizyty nawiπzywano wspÛ≥-
pracÍ z innymi europejskimi szko≥ami w celu
wspÛlnej realizacji projektu.

Szko≥a Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej

Euro dla Szko≥y Podstawowej Nr 2
zamierza wspÛ≥pracowaÊ ze szko≥ami w Du-
blinie (Irlandia), w Ustersbach (Niemcy) i w
Traku Raj (Litwa). WspÛlnie ustalono temat
projektu ñ ÑZDROWE I SZCZ åLIWE DZIEC-
KO W EUROPIEî

Plan projektu AM byÊ wykonany do 1
marca 2001 roku i po zatwierdzeniu go przez
FundacjÍ Rozwoju Systemu Edukacji bÍdzie
realizowany przez 3 lata.

Kaøda szko≥a otrzyma na realizacjÍ pro-
jektu 1500  EUR od Unii Europejskiej. Nasza
reprezentantka zdecydowa≥a siÍ byÊ koordy-
natorem grupy i dlatego szkole zostanie przy-
znany wiÍkszy grant ñ 2000 EUR.

Mamy nadziejÍ na ciekawπ i korzystnπ
dla naszych dzieci wspÛ≥pracÍ.

(ES)

uczniÛw Gimnazjum Nr 2 im. Jana Paw≥a II w
Kolbuszowej.

MICHA£ JAGODZI—SKI

Od 1 stycznia 1999r. organem prowadzπcym
placÛwkÍ jest Rada Powiatu Kolbuszowskiego.
Aktualnie w placÛwce  jest zatrudnionych  2 psy-
chologÛw, 2 pedagogÛw i 2 logopedÛw. Taka ob-
sada jest nadal niewystarczajπca biorπc pod uwa-
gÍ nie tylko liczbÍ zadaÒ statutowych, ale rÛwnieø
rozleg≥y teren dzia≥ania obejmujπcy szeúÊ gmin
wchodzπcych w sk≥ad Powiatu Kolbuszowskiego,
na ktÛrym zamieszkuje 17.848 dzieci i m≥odzieøy
w wieku 0 - 19 lat. Obecnie obs≥ugujemy 77 szkÛ≥ i
przedszkoli oraz 2 placÛwki opiekuÒczo-wycho-
wawcze (åwietlicÍ Profilaktyczno-Wychowawczπ
w Kolbuszowej i PlacÛwkÍ Wychowawczπ ÑNasz
Domî w Wide≥ce).

Zapotrzebowanie na pomoc poradni jest bar-
dzo duøe i systematycznie  roúnie. åwiadczy o tym
fakt, iø coraz wiÍcej rodzicÛw  korzysta z pomocy
poradni bez poúrednictwa szko≥y. Rodzice ocze-

kujπ wsparcia  obserwujπc  niepokojπce sympto-
my w rozwoju psychofizycznym dziecka, szukajπ
pomocy w rozwiπzywaniu problemÛw, a takøe
liczπ na to, øe dzieci bÍdπ mia≥y  moøliwoúÊ uczest-
niczenia w zajÍciach organizowanych na terenie
poradni. W ten sposÛb poradnia przesta≥a byÊ  pla-
cÛwkπ skoncentrowanπ  wokÛ≥ szko≥y, gdyø od-
biorcπ naszych us≥ug sta≥ siÍ konkretny cz≥owiek.

åwiadczymy pomoc dzieciom i m≥odzieøy,
ich rodzicom, opiekunom i wychowawcom. Ko-
rzystanie z naszych us≥ug jest  dobrowolne i nie-
odp≥atne. Wyniki badaÒ sπ poufne i nie  udostÍp-
niamy ich osobom postronnym.

Trafiajπ do nas dzieci i m≥odzieø z trudno-
úciami w nauce , z zaburzeniami emocjnalnymi, z
wadπ wymowy... Zajmujemy siÍ stymulowaniem
rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, bada-
niem dojrza≥oúci szkolnej, diagnozowaniem  trud-

noúci w nauce i trudnoúci wychowawczych, tera-
piπ, doradztwem w zakresie wyboru szko≥y úred-
niej i wyøszej oraz profilaktykπ uzaleønieÒ wúrÛd
m≥odzieøy. Duøym zainteresowaniem cieszy siÍ te-
rapia logopedyczna, terapia dzieci  dyslektycznych
i dzieci niepe≥nosprawnych intelektualnie.

WspÛ≥pracujemy  z Komisjami Rady Powia-
tu i Rad Gmin, sπdem , policjπ, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, sanepidem, placÛwkami
s≥uøby zdrowia...

Chcieliúmy øyczyÊ sobie, aby dobra wspÛ≥pra-
ca z placÛwkami oúwiatowymi i pozaoúwiatowy-
mi oraz doskonalenie metod pomagania innym
nadal  s≥uøy≥o wszystkim oczekujπcym wsparcia.

P o r a d n i a Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. J. Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa, tel.2271-156

  RADA  PEDAGOGICZNA
P.P.P. W KOLBUSZOWEJ

WrÍczenie nagrody przez burmistrza Zbigniewa Chmielowca.
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D r  n .  m e d . J a r o s ³ a w  R a g a n  r a d z i :

JAK ZAPOBIEC JESIENNO - ZIMOWEMU
ZMÊCZENIU ORGANIZMU

Nowa sala gimnastyczna
W sobotÍ 14 paüdziernika 2000 r. w Kolbuszowej odby≥o siÍ poúwiÍcenie i oficjalne

oddanie do uøytku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  i Gimnazjum Nr 2 oraz po-
úwiÍcenie sztandaru i nadanie Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej imienia Jana Paw≥a II.
PoúwiÍcenia dokona≥ ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz GÛrny.

Licznie zebranych  goúci powita≥ d≥ugo-
letni Prezes Fundacji na Rzecz Rozbudowy
Szko≥y Podstawowej Nr 2 im. K.K. BaczyÒ-
skiego  w Kolbuszowej JÛzef Kardyú.

O godzinie 1000 nastπpi≥o uroczyste prze-
ciÍcie wstÍgi, ktÛre rozpoczπ≥ ks. biskup, a na-
stÍpnie w≥adze miasta, dyrektorzy obu szkÛ≥
i uczniowie. Dyrektor Szko≥y Podstawowej Nr
2 Jerzy Sitko oficjalnie poprosi≥ ks. biskupa o
odprawienie mszy úw. w nowo otwartej sali.
WspÛlnie z ks. biskupem mszÍ odprawiali: ks.
dziekan Stanis≥aw WÛjcik, proboszcz parafii
Wszystkich åwiÍtych ks. Jan Gut oraz kap≥a-
ni z parafii åw. Brata Alberta w Kolbuszowej
z proboszczem ks. Janem PÍpkiem na czele.
Msza úw. rozpoczÍ≥a siÍ od uroczystego po-
úwiÍcenia sali gimnastycznej.

S≥owo Boøe wyg≥osi≥ sekretarz ks. bisku-
pa, wyk≥adowca pedagogiki Wyøszego Semi-
narium Duchownego w Rzeszowie ks. Janusz
Miπso. Tematem homilii by≥o patriotyczne
wychowanie m≥odzieøy. Kaznodzieja przypo-
mnia≥ nauczycielom o ciπøπcym na nich obo-
wiπzku przekazywania pewnych trwa≥ych
wartoúci. Na zakoÒczenie øyczy≥ nauczycie-
lom aby nie zapominali o swych marzeniach,
ideach i aspiracjach.

Po wys≥uchaniu homilii ks. biskup po-
úwiÍci≥ sztandar Gimnazjum Nr 2 w Kolbu-
szowej, ktÛre od tej pory nosiÊ bÍdzie imiÍ
Jana Paw≥a II. Po zakoÒczeniu mszy úw. dy-
rektor gimnazjum Miros≥aw Kaczmarczyk
podziÍkowa≥ ks. biskupowi za przybycie i
dokonanie poúwiÍcenia.

Ks. biskup wyrazi≥ swπ wdziÍcznoúÊ na-
uczycielom i z≥oøy≥ gratulacje z ich powo≥a-
nia do tego szlachetnego zawodu. Øyczy≥
obecnemu gronu pedagogicznemu, aby siÍ
nigdy nie zraøali i wychowywali m≥odzieø w
duchu mi≥oúci do Boga i Ojczyzny, a patron
gimnazjum, Jan Pawe≥ II bÍdzie dla wszystkich
wzorem mi≥oúci. Ks. biskup poúwiÍci≥ takøe
krzyø, ktÛry widnia≥ bÍdzie na úcianie nowo
powsta≥ego obiektu sportowego.

NastÍpnπ czÍúciπ uroczystoúci by≥o prze-
kazanie sztandaru m≥odzieøy gimnazjum i z≥o-
øenie przez m≥odzieø uroczystej przysiÍgi wo-
bec sztandaru.

Kolejno g≥os zabra≥ burmistrz Miasta i
Gminy Zbigniew Chmielowiec, ktÛry powi-
ta≥ zebranych goúci z ks. biskupem Kazimie-
rzem GÛrnym na czele, gorπco dziÍkujπc mu
za przybycie do Kolbuszowej.

WúrÛd zaproszonych goúci obecni byli

m.in.: przedstawicielka Big Banku pani Eløbie-
ta KiliÒska, wicestarosta kolbuszowski Jerzy
Wilk, radni powiatowi, przewodniczπcy Rady
Miejskiej Jan Wiπcek, radni miejscy oraz przed-
stawiciele generalnego wykonawcy ñ Mielec-
kiego PrzedsiÍbiorstwa Budowlanego S.A.

Wicestarosta Jerzy Wilk z≥oøy≥ gratula-
cje i s≥owa uznania dla wszystkich, ktÛrzy
przyczynili siÍ do powstania sali gimnastycz-
nej. Odczyta≥ takøe list od starosty Zbigniewa
Lenarta. Przewodniczπcy Wiπcek i burmistrz
Chmielowiec wrÍczyli na rÍce by≥ego d≥ugo-
letniego prezesa Fundacji na Rzecz Rozbudo-
wy Szko≥y Podstawowej Nr 2  JÛzefa Kardy-
sia  i obecnego cz≥onka Fundacji Ewy WÛjcic-
kiej dyplom uznania dla Fundacji i okolicz-
noúciowy medal z okazji 300-lecia miasta Kol-
buszowa.

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Jana Paw-
≥a II w Kolbuszowej Miros≥aw Kaczmarczyk
przybliøy≥ zebranym historiÍ powstania sztan-
daru i wyboru imienia dla szko≥y. Ostatniπ
pozycjπ programu by≥a czÍúÊ artystyczna w
wykonaniu uczniÛw gimnazjum. Uczniowie
przedstawili w niej postaÊ swojego nowego
patrona ñ Jana Paw≥a II.

KoÒczπc uroczystoúÊ dyrektor Kaczmar-
czyk podziÍkowa≥ m≥odzieøy i zebranym go-
úciom, zapraszajπc jednoczeúnie do odwiedze-
nia nowo otwartej w szkole galerii malarstwa
ludzi zwiπzanych z Kolbuszowπ, oraz na wy-
stawÍ ksiπøek patrona Gimnazjum Nr 2 Jana
Paw≥a II, przygotowanπ przez Miejskπ i Po-
wiatowπ BibliotekÍ Publicznπ.

   MICHA£ JAGODZI—SKI

W S£U¯BIE ZDROWIA...W S£U¯BIE ZDROWIA...W S£U¯BIE ZDROWIA...W S£U¯BIE ZDROWIA...W S£U¯BIE ZDROWIA...

Gdy przyjdzie prawdziwa dødøy-
sta, zimna i wietrzna jesieÒ najpierw po-
jawia siÍ chÍÊ na zjedzenie czegoú dobre-
go. Potem coraz trudniej wstawaÊ gdy
zegarek mÛwi, øe pora wstaÊ. A potem
najchÍtniej zaszylibyúmy siÍ w cieple i
przeczekali aø do wiosny. Jest to normal-
na odpowiedü organizmu na zmieniajπ-
ce siÍ warunki  úrodowiska. Poniewaø
obecne øycie zmusza nas do wysokiej

aktywnoúci,  niezaleønie od pory roku
podam kilka rad, jak oszukaÊ naturÍ.
ZADBA∆ O ODPOWIEDNIE OåWIETLENIE

Juø od dawna wiadomo, øe do w≥a-
úciwego funkcjonowania  potrzebna nam
jest odpowiednia iloúÊ úwiat≥a. Bez nie-
go nasza szyszynka w mÛzgu nie produ-
kuje wystarczajπcej iloúci melatoniny i
mÛzg staje siÍ ospa≥y. Co robiÊ ? Dostar-

czyÊ oczom jak najwiÍcej  úwiat≥a.  Po
obudzeniu zapalmy najmocniejszπ øa-
rÛwkÍ. Takøe po powrocie z pracy sta-
rajmy siÍ przebywaÊ w miejscach jasno
oúwietlonych. åwiat≥o odstrasza depre-
sjÍ. Pobudza  wytwarzanie serotoniny ñ
hormonu szczÍúcia. Dodatkowa øarÛw-
ka to i tak wypada taniej niø leki prze-
ciwdepresyjne.

∆WICZENIA I RUCH
Do zachowania dobrego samopo-

czucia konieczny jest ruch. Kaødy moøe
znaleüÊ godzinÍ czasu na spacer  co naj-
mniej 3 ñ4 razy w tygodniu. Dobra jest
teø jazda na rowerze / dopÛki warunki
pogodowe pozwolπ/, basen, Êwiczenia
na si≥owni. Dop≥yw impulsÛw do miÍúni
i tlenu do p≥uc pobudza przemianÍ ma-
terii .  Organizm przestaje gromadziÊ i

Moment przeciÍcia wstÍgi  przez dyrektora M. Kaczmarczyka. PoúwiÍcenie nowej sali gimnastycznej przez ks. biskupa K. GÛrnego
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przechowywaÊ, a zaczyna wydawaÊ
energiÍ czyli robi to co czyni≥ podczas
aktywnej pory roku.

DIETA
Nasz organizm nie moøe funkcjono-

waÊ bez minimalnych iloúci pewnych
substancji: witamin oraz mikro- i makro-
elementÛw. To one Ñdostrajajπ Ñ procesy
metaboliczne zachodzπce wewnπtrz ko-
mÛrki, wchodzπ w sk≥ad licznych enzy-
mÛw i koenzymÛw, sπ katalizatorami
wielu reakcji  biochemicznych. Zimπ
trudniej o naturalne ürÛd≥a tych  nie-
zbÍdnych substancji. A Ñ letnich  wita-
min Ñnasz organizm nie potrafi magazy-
nowaÊ.

CIEKAWOSTKI
1. Trzydzieúci lat temu witaminy zaøy-

wa≥o 25% AmerykanÛw, teraz juø
95%.

2. Regularne zaøywanie witamin A, E,
C o 70% zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na raka skÛry.

3. Zaøywanie 500 mg witaminy C co-
dziennie przed≥uøa øycie o siedem
lat

4. Nawet niewielki niedobÛr witaminy
A zwiÍksza podatnoúÊ organizmu na
pospolite infekcje takie jak biegunka,
zapalenie oskrzeli czy dzieciÍce cho-
roby zakaüne.

5. Z≥oúÊ i stres zøera nie tylko nerwy ,
ale takøe zapasy witaminy C, magne-
zu i kwasu pantotenowego

Charakterystyka najpopularniej-
szych witamin i mikroelementÛw w na-
stÍpnym numerze.

DR KAZIMIERZOWI åLUSARZOWI
Wyrazy wspÛ≥czucia z powodu úmierci

BRATA
Sk≥adajπ koledzy Oddzia≥u Chirurgii

OgÛlne i Anestezjolodzy SP ZOZ
Kolbuszowa

PANI JADWIDZE  HERDUå
Wyrazy wspÛ≥czucia z powodu úmierci

M ØA
Starszego Felczera

LESZKA HERDUSIA
D≥ugoletniego pracownika ZOZ Kolbuszowa

Sk≥adajπ pracownicy Oddzia≥u Chirurgii
OgÛlnej,  Anestezjologii,   Pogotowia

Ratunkowego i  Izby PrzyjÍÊ.

W dniu 14 wrzeúnia br. w Miejskim
Domu Kultury z inicjatywy Komisji  Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
odby≥ siÍ  I Powiatowy Sejmik Kultury. Orga-
nizatorami byli: Starostwo Powiatowe, Powia-
towe Centrum Kultury oraz Muzeum Kultury
Ludowej. Sejmik otworzy≥ starosta kolbuszow-
ski. W pierwszej czÍúci wystπpi≥, dyrektor
MiPBP Andrzej JagodziÒski, ktÛry omÛwi≥
stan bibliotekarstwa publicznego w powiecie.

Dorobek oraz znaczenie towarzystw regio-
nalnych dla spo≥ecznoúci lokalnych przedstawi≥
sekretarz TK im. JM Goslara  Jacek Bardan . Na

Pierwszy Powiatowy Sejmik Kultury
W ŒWIECIE KULTURY...W ŒWIECIE KULTURY...W ŒWIECIE KULTURY...W ŒWIECIE KULTURY...W ŒWIECIE KULTURY...

temat dzia≥alnoúci oúrodkÛw kultury w úwietle
opracowanej ankiety, mÛwi≥a Maria Piku≥a.
Dzia≥alnoúÊ MKL scharakteryzowa≥ dyr. Miro-
s≥aw GÛrski. Zbigniew Jucha ñ zastÍpca Woje-
wÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw,  posi≥ku-
jπc siÍ przeüroczami  zaprezentowa≥ najwaøniej-
sze zabytki z terenu powiatu. OmÛwi≥,  takøe
zadania jakie stojπ przed samorzπdami w kwe-
stii ochrony zabytkÛw.

G≥os zabrali przedstawiciele Sejmiku Wo-
jewÛdztwa oraz wojewÛdzkich instytucji kultu-
ry: WiMBP i WDK.

W drugiej czÍúci odby≥y siÍ dyskusje w
zespo≥ach, ktÛre przygotowa≥y
dla powo≥anej komisji wniosko-
wej. ZakoÒczenie odby≥o siÍ na
Skansenie, gdzie dokonano
otwarcia zagrody z JeziÛrka.
Wydaje siÍ, øe takie spotkanie
by≥o bardzo potrzebne szkoda
tylko, øe wziÍ≥o w nim mniej
osÛb niø powinno.

Wystπpienia oraz wnioski
sπ publikowane w ÑZiemi Kol-
buszowskiejî.

Na zdjeciu u gÛry: Starosta Lenart
podczas otwarcia obrad sejmiku.
U do≥u: Muzealniacy Maciej Skow-
roÒski i Jan WrÛbel oraz samorzπ-
dowcy Zbigniew Lenart i Zbigniew
Chmielowiec przecinajπ... powrÛs≥o.

ÑNie dziedziczymy prze-
strzeni po naszych przodkach,

 ale wypoøyczamy jπ dla
naszych synÛwî

Antoine de Saint Exupery

WNIOSKI I POSTULATY
I POWIATOWEGO
SEJMIKU KULTURY
W KOLBUSZOWEJ

Starostwo Powiatowe, Powiatowe Cen-
trum Kultury oraz Muzeum Kultury Ludowej
zorganizowa≥o jeden z pierwszych w woje-
wÛdztwie podkarpackim Sejmik Kultury, ktÛ-
ry odby≥ siÍ 14 wrzeúnia 2000 r. w Miejskim
Domu Kultury w Kolbuszowej.

Celem sejmiku by≥o:
- zobrazowanie, w dobie globalizacji i ko-

mercjalizacji, stanu kultury na terenie po-
wiatu kolbuszowskiego,

- zintegrowanie úrodowiska twÛrcÛw i ar-
tystÛw dzia≥ajπcych na terenie powiatu,

- poszukiwanie metod i sposobÛw dzia≥a-
nia ludzi i instytucji kultury na rzecz jej
rozwoju ze szczegÛlnym uwzglÍdnieniem
dziedzictwa kulturowego.

Wypracowano wnioski, ktÛre dotyczy≥y
moøliwoúci rozwiπzywania problemu arty-
stÛw i twÛrcÛw ludowych, animatorÛw kul-
tury, funkcjonowania instytucji kultury takich
jak: biblioteki publiczne, domy i oúrodki kul-
tury, szko≥y artystyczne dzia≥ajπce na terenie
powiatu kolbuszowskiego.

Przedstawiciele oúrodkÛw kultury, arty-
stÛw ludowych, animatorÛw kultury i twÛr-
cÛw nieprofesjonalnych z terenu powiatu kol-
buszowskiego zwrÛcili uwagÍ na brak koor-
dynacji dzia≥aÒ w opracowaniu systemu pro-
mocji i informacji o kulturze lokalnej. Wnio-
skodawcy domagajπ siÍ zwiÍkszenia zainte-
resowania samorzπdÛw rÛønych szczebli i in-
stytucji kultury wprowadzeniem w szko≥ach
w ramach edukacji regionalnej zajÍÊ z zakre-
su twÛrczoúci ludowej, tak aby poprzez pro-
mowanie unikalnych zawodÛw i rzemios≥
wyszukiwaÊ m≥ode talenty i umoøliwiaÊ im
rozwÛj artystyczny. Wszystko to nie jest moø-
liwe bez integracji ludzi odpowiedzialnych i
zainteresowanych rozwojem kultury. Organi-
zowanie cyklicznych spotkaÒ moøe pomÛc w

cd. na str. 14

ADJ



29 paüdziernika  2000

14

nr 10 (58)

zacieúnieniu wspÛ≥pracy miÍdzy zespo≥ami,
oúrodkami kultury i szko≥ami w celu prawi-
d≥owego przebiegu procesu kulturotwÛrcze-
go. W zakresie rozszerzenia spektrum imprez
kulturalnych na terenie powiatu kolbuszow-
skiego instytucje i stowarzyszenia istniejπce
w powiecie wnioskujπ o wypracowanie zasad
i programÛw wspÛlnego dzia≥ania w regionie
podkarpackim.

Jednym z istotniejszych postulatÛw by≥
wniosek Podkarpackiego Konserwatora Za-
bytkÛw, ktÛry wskaza≥ brak zainteresowania
gmin wchodzπcych w sk≥ad powiatu kolbu-
szowskiego w opracowywaniu studium histo-
ryczno-urbanistycznego, studium wartoúci
kulturowych i studium zagospodarowania
dziedzictwa kulturowego, co jest niezbÍdne
do tego aby zachowaÊ dla przysz≥ych poko-
leÒ to wszystko co pozostawili nam nasi
przodkowie.

Przedstawiciele bibliotekarstwa publicz-
nego, w zwiπzku z pogarszajπcym siÍ stanem
czytelnictwa i dostÍpem mieszkaÒcÛw do
ksiπøki, zwracajπ siÍ z apelem do w≥adz:

I. PaÒstwowych:
- o zachowanie stawki 0% podatku VAT na

ksiπøki i czasopisma,
- o zapewnienie w corocznym budøecie Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego úrodkÛw na zakup ksiπøek, szcze-
gÛlnie w gminach gdzie wskaünik zaku-
pu jest najniøszy i odbiega od úredniej wo-
jewÛdzkiej,

- o opracowanie spÛjnego i przejrzystego
rozdzielnika tych  úrodkÛw,

- o zapewnienie úrodkÛw na dofinansowa-
nie zakupu sprzÍtu komputerowego, baz
danych i pod≥πczenie bibliotek publicz-
nych do Internetu.

II. Samorzπdowych wszystkich szczebli:
- o konsultowanie siÍ na wszystkich szcze-

blach samorzπdu terytorialnego ze úrodo-
wiskiem bibliotekarskim w sprawach do-
tyczπcych bibliotek  i bibliotekarzy.

III. Powiatowych:
- o zapewnienie úrodkÛw w budøecie Miej-

skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Kolbuszowej na stworzenie, w jak najkrÛt-
szym czasie spÛjnego systemu kompute-
ryzacji bibliotek w powiecie,

- o zwiÍkszenie úrodkÛw na zakup nowo-
úci ksiπøkowych  i elektronicznych noúni-
kÛw informacji do MiPBP w Kolbuszowej,
oraz zakupu uzupe≥niajπcego do sieci bi-
bliotek,

- o wspieranie wydawnictw i zbiorÛw re-
gionalnych.

IV. SamorzπdÛw gminnych:
- o zabezpieczenie na odpowiednim pozio-

mie úrodkÛw na zakup ksiπøek i na utrzy-
manie lokali oraz etatÛw bibliotekarskich,

- o przestrzeganie ustawy o bibliotekach ze
szczegÛlnym uwzglÍdnieniem obowiπz-
kÛw jakie spoczywajπ na ich organizato-
rach.

Te dzia≥ania sπ niezbÍdne abyúmy nie
stanÍli przed groübπ analfabetyzmu funkcjo-
nalnego spo≥eczeÒstwa. åwiadczπ o tym dane
statystyczne, ktÛre alarmujπ: 52 % PolakÛw nie
przeczyta≥o w ciπgu roku ani jednej ksiπøki, a
cena ksiπøki zakupywanej do MiPBP w Kol-
buszowej wzros≥a w ciπgu ostatnich 9 lat  o
blisko 1008 %.

W zwiπzku z powyøszym zebrani na I
Powiatowym Sejmiku Kultury w Kolbuszo-
wej, wyraøajπc chÍÊ cyklicznych spotkaÒ i roz-
powszechniania idei jemu przyúwiecajπcych,
zwracajπ siÍ z apelem do wszystkich ktÛrym
nie jest obcy los naszej kultury o podjÍcie sto-
sownych decyzji, ktÛre stworzπ podstawÍ do
kultywowania bogatej twÛrczoúci i tradycji
ludowej regionu, do zachowania jej dziedzic-
twa kulturowego.

KATARZYNA CESARZ
ANDRZEJ D. JAGODZI—SKI

ROBERT MOKRZYCKI
KOMISJA WNIOSK”W I POWIATOWEGO SEJMIKU

KULTURY W KOLBUSZOWEJ

cd. ze str. 13

Zosta≥ on zaproszony przez Ûwcze-
snego wÛjta i premiera rzπdu polskiego
Wincentego Witosa. Uczestniczy≥o w
nich rÛwnieø wielu przedstawicieli ze
úwiata polityki i kultury. Reymonta na
stacji  kolejowej Bogumi≥owice ch≥opi
wziÍli na rÍce i zanieúli na wymoszczo-
ny wÛz, zaprzÍøony w 4 bia≥e konie. Na
miejsce uroczystoúci zjecha≥o tysiπce
ch≥opÛw i setki delegacji z ca≥ej Polski.

Te wydarzenia sprzed 75 lat zosta-
≥y przypomniane, zarÛwno w zabytko-
wym koúciele z poczπtku XIX wieku,
gdzie mia≥a miejsce uroczysta Msza úw.,
jak rÛwnieø w przedstawieniu arty-
stycznym na placu na miejscu doøynek.
Impreza by≥a okazjπ do podsumowania
"I Edycji Plebiscytu im. W. Witosa na
najlepszego WÛjta w Ma≥opolsce". 10
wÛjtÛw otrzyma≥o od organizatorÛw ka-
pelusze, aby chroni≥y ich g≥owy i inspi-
rowa≥y do nowych pomys≥Ûw dla popra-
wy swoich gmin. Ca≥oúÊ imprezy prowa-
dzi≥a pani Emilia Krakowska - niezapo-
mniana Jagna z filmu "Ch≥opi". W czÍ-
úci artystycznej wystπpi≥y zespo≥y: "Lip-
ce Reymontowskie" z przedstawieniem
"Wesele Boryny", kapela gÛralska Jana
Karpiela "Bu≥ecki", kapela "PogÛrzanie",
zespÛ≥ "Swojacy" oraz nasz rodzimy, la-
sowiacki - "Mazurzanie" z "OkrÍønym w
Mazurach". WystÍpom towarzyszy≥ kon-
kurs na najpiÍkniejszy wieniec doøynko-
wy. Komisja artystyczna oceni≥a arcy-
dzie≥a sztuki ludowej - te w≥aúnie wieÒ-
ce. By≥y rzeczywiúcie efektowne, niektÛ-
re nie spotykane w naszym regionie.

Ogólnopolskie Do¿ynki Reymontowskie

Naszemu zespo≥owi wieÒcowemu przy-
pad≥o wyrÛønienie i nagroda pieniÍøna
w kwocie 100 z≥. Jak na doøynki ogÛlno-
polskie jest to duøy sukces.

Tak, jak to mia≥o miejsce w roku
1925, tak i obecnie pogoda pokrzyøowa-
≥a plany. Niska temperatura i  ciπg≥y
deszcz padajπcy od samego rana zmusi≥
organizatorÛw do przeniesienia Mszy z

o≥tarza polowego do koúcio≥a. Ponad
dwadzieúcia pocztÛw sztandarowych
(g≥Ûwnie z organizacji PSL i OSP) i ty-
leø samo zespo≥Ûw wieÒcowych úwiÍto-
wa≥o przez wiÍkszoúÊ czasu pod para-
solami. Nie na miejscu by≥o sch≥adzanie
napojÛw przez osoby zabezpieczajπce
czÍúÊ gastronomicznπ. RÛwnieø osoby
odpowiedzialne za sprawy techniczne i
nag≥oúnienie roz≥oøyli siÍ z wielkim pa-
rasolem naprzeciw estrady i tym samym
skutecznie zas≥onili  publicznoúci wi-
docznoúÊ. A i tej by≥o mniej niø na do-
øynkach gminnych w Mazurach. Nie na
darmo mÛwi siÍ, "øe dobra pogoda, to
po≥owa sukcesu". W tym przypadku na-
wet chyba wiÍcej.

STANIS£AW SAMOJEDNY

W gminie Wierzchos≥awice ko≥o Tarnowa w niedzielÍ, 17 wrze-
únia 2000 r. mia≥y miejsce OgÛlnopolskie Doøynki Reymontowskie,
nawiπzujπce do doøynek z 15 sierpnia 1925 r., kiedy to w tej miej-
scowoúci przebywa≥ W≥adys≥aw Reymont.

Reprezentujacy nasz powiat  zespÛ≥ "Mazurzanie" na scenie w "Wierzchos≥awicach".
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Najistotniejszπ cechπ towarzystw re-
gionalnych, wyrÛøniajπcπ je spoúrÛd innych
instytucji zajmujπcych siÍ kulturπ, jest ich
autonomicznoúÊ. Z tej w≥aúnie przyczyny
kaøde z nich powinno wypowiadaÊ siÍ na
temat swojego dorobku g≥osem w≥asnych
przedstawicieli. WystÍpujπc w imieniu To-
warzystwa Kultury im. J. M. Goslara, chcia≥-
bym potraktowaÊ prezentacjÍ jego dokonaÒ
nie tyle jako wyliczenie dotychczasowych
osiπgniÍÊ, co raczej jako kanwÍ i  sposob-
noúÊ do przedstawienia najwaøniejszych
zagadnieÒ zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ towa-
rzystw regionalnych w ogÛle. Wydaje siÍ, øe
Powiatowy Sejmik Kultury jest w≥aúciwym
gremium dla przynajmniej wstÍpnego prze-
dyskutowania takich zagadnieÒ jak: rola i
znaczenie regionalnych towarzystw kultu-
ry w spo≥ecznoúciach lokalnych, ich relacje
z administracjπ samorzπdowπ i innymi in-
stytucjami kultury, formy i obszary ich dzia-
≥alnoúci, ich perspektywy oraz problemy,
jakich mogπ oczekiwaÊ w przysz≥oúci. Wy-
powiedü w takim kontekúcie proszÍ wiÍc
potraktowaÊ jako g≥os w sprawach, ktÛre sπ
wspÛlne dla wszystkich towarzystw kultu-
ry naszego powiatu.

ROLA I ZNACZENIE TOWARZYSTW
REGIONALNYCH

Rola i znaczenie towarzystw regional-
nych wynikajπ ze szczegÛlnych tradycji, ja-
kie majπ te instytucje w polskim øyciu spo-
≥ecznym i kulturalnym. èrÛde≥ ich powsta-
nia naleøy szukaÊ w ideologii pozytywizmu
i ukszta≥towaniu siÍ polskiej inteligencji. Jest
to szczegÛlna warstwa spo≥eczna, ktÛrej wy-
rÛønikiem jest nie tyle stopieÒ formalnego
wykszta≥cenia, co szczegÛlnego rodzaju po-
czucie odpowiedzialnoúci za duøπ i ma≥π oj-
czyznÍ, úwiadomoúÊ koniecznoúci kulturo-
wego rozwoju i idπca za tym gotowoúÊ pod-
jÍcia bezinteresownej pracy na ich rzecz. Do
takiej w≥aúnie formacji naleøa≥ i by≥ - zda-
niem wielu - jej wzorcowym przyk≥adem,
wspÛ≥za≥oøyciel i pierwszy prezes naszego
Towarzystwa dr Kazimierz SkowroÒski.

Dzia≥alnoúÊ towarzystw regional-
nych polega≥a i polega niezmiennie na spo-
≥ecznej pracy zaangaøowanych w nie ludzi.
Jest to zdaje siÍ najwaøniejsza przes≥anka,
na ktÛrej spo≥ecznoúci lokalne opierajπ swojπ
opiniÍ o tych instytucjach; za niπ idzie do-
piero wartoúciowanie efektÛw ich dzia≥alno-
úci. £πczna ocena decyduje o znaczeniu i
okreúla miejsce, jakie zajmuje kaøde regio-
nalne towarzystwo kultury w swoim úrodo-
wisku.

Waønym czynnikiem okreúlajπcym
znaczenie towarzystw dla otoczenia, w ktÛ-
rym dzia≥ajπ, jest ich Ñodpowiedzialna re-
prezentatywnoúÊî. Chodzi tutaj o to, øe te
stowarzyszenia - znajπce najlepiej swoje úro-
dowisko - koncentrujπ siÍ na zaspokajaniu
tych potrzeb kulturalnych, ktÛre sπ waøne i
potrzebne, a zatem niekoniecznie tych, ktÛ-
re sπ naj≥atwiej akceptowane przez otocze-
nie. WybÛr ten wynika z faktu, øe cz≥onko-
wie i dzia≥acze towarzystw to zawsze ludzie
o okreúlonych aspiracjach kulturalnych; inni
przecieø nie poúwiÍcajπ dla tych spraw swo-
jego czasu ani nie czujπ potrzeby, aby w nich
uczestniczyÊ. Z tych w≥aúnie przyczyn to-
warzystwa kierujπ siÍ zwykle ku wyøszym

sferom kultury, pomijajπc raczej jej najbar-
dziej popularne obszary. Z zasady wiÍc nie
organizujπ pokazÛw sztucznych ogni, wy-
úcigÛw w workach czy wyborÛw Ñmiss mo-
krego podkoszulkaî, chociaø tego rodzaju
imprezy cieszπ siÍ zwykle najwiÍkszπ fre-
kwencjπ. Co wiÍcej, nie sk≥ania ich do tego
zwyk≥e wyrachowanie, gdyø nie pracujπ dla
zysku i nie muszπ zabiegaÊ o g≥osy wybor-
cÛw.

TOWARZYSTWA REGIONALNE
WOBEC SAMORZ•D”W

NiezaleønoúÊ i autonomia towarzystw
sprawia, øe sπ one dla samorzπdÛw lokal-
nych niezwykle cennym partnerem i sojusz-
nikiem w realizacji ustawowych zadaÒ z
zakresu kultury. Wynika to z kilku przes≥a-
nek.

Pierwszπ jest dosyÊ powszechnie uzna-
wany autorytet towarzystw w zakresie
spraw, ktÛrymi siÍ zajmujπ. årodowisko na
ogÛ≥ nie kwestionuje kompetencji towarzy-
stwa jako cia≥a zbiorowego, nawet jeøeli sπ
wysuwane zastrzeøenia wobec poszczegÛl-
nych cz≥onkÛw bπdü dzia≥aczy. Ponadto to-
warzystwa na ogÛ≥ stojπ z dala od personal-
nych czy politycznych rywalizacji toczonych
w samorzπdach. Jest oczywiste, øe ten dy-
stans przek≥ada siÍ na proporcjonalne do
jego wielkoúci zaufanie úrodowiska i po-
wiÍksza zakres dobrej wspÛ≥pracy z samo-
rzπdami bez wzglÍdu na ich proweniencjÍ
personalno-politycznπ. Przyk≥adem uznania
tej obiektywnej roli towarzystw, jaki moøe-
my znaleüÊ w naszej dzia≥alnoúci, jest zwra-
canie siÍ samorzπdÛw z proúbπ o opiniÍ czy
teø swojego rodzaju ekspertyzÍ - na przy-
k≥ad w sprawach planowanych rocznico-
wych obchodÛw wydarzeÒ zwiπzanych z
historiπ naszego regionu.

Druga przes≥anka dobrej wspÛ≥pracy
samorzπdÛw i towarzystw kultury ma wy-
miar przede wszystkim praktyczny: chodzi
tutaj o moøliwoúÊ wysoce racjonalnej reali-
zacji ustawowych zadaÒ kulturalnych gmin
i powiatÛw. MÛwiπc proúciej - zlecane spo-
≥ecznym towarzystwom przedsiÍwziÍcia
kulturalne kosztujπ niewiele, natomiast za-
chowujπ wysokπ wartoúÊ merytorycznπ.
Uk≥ad taki jest zresztπ obustronnie korzyst-
ny, gdyø z jednej strony zwalnia samorzπd
od bezpoúredniego angaøowania siÍ w ich
realizacjÍ (co daje wyraüne oszczÍdnoúci),
natomiast towarzystwa otrzymujπ úrodki na
realizacjÍ swoich - tak czy inaczej  statuto-
wych - zadaÒ. Towarzystwo Goslara ma w
tej sprawie juø dosyÊ bogate doúwiadczenia.
Charakterystycznym i powszechnie znanym
przyk≥adem z obecnego roku mogπ byÊ oko-
licznoúciowe wydawnictwa - numer specjal-
ny Ziemi Kolbuszowskiej z okazji 300-lecia
nadania Kolbuszowej praw miejskich czy
dwujÍzyczny z okazji 10-lecia wspÛ≥pracy
z francuskim PloÎrmel.

OBSZARY I KIERUNKI DZIA£A—
TOWARZYSTW REGIONALNYCH

Zasadniczo to w statutach towarzystw
zapisane sπ ich zadania i úrodki, jakimi majπ
je realizowaÊ. Sπ to jednak z koniecznoúci
sformu≥owania dosyÊ ogÛlne bπdü lakonicz-
ne i nie zawsze w pe≥ni oddajπ kryjπce siÍ
za nimi znaczenia. Zakres dzia≥aÒ towa-

rzystw moøna lepiej zobrazowaÊ podajπc
konkretne przyk≥ady, ktÛrymi niech tutaj
bÍdπ najlepiej mi znane, wybrane przedsiÍ-
wziÍcia Towarzystwa Kultury im. J. Gosla-
ra w Kolbuszowej.

- Pierwszy obszar moøna by nazwaÊ
dzia≥alnoúciπ inspirujπcπ. Chodzi tutaj o
przedsiÍwziÍcia kulturalne, ktÛrym Towa-
rzystwo da≥o poczπtek i ktÛre mog≥y juø po-
tem øyÊ w≥asnym øyciem. Najbardziej spek-
takularnym by≥o powo≥anie w 1959 roku
Muzeum Regionalnego, ktÛre Towarzystwo
prowadzi≥o samodzielnie przez 11 lat. Po
upaÒstwowieniu i wybudowaniu skansenu
sta≥o siÍ najwiÍkszπ atrakcjπ regionu i na
trwale zaznaczy≥o KolbuszowÍ na kultural-
nej i turystycznej mapie Polski. Ostatniπ ini-
cjatywπ Towarzystwa by≥o przypomnienie
o przypadajπcej na ten rok trzechsetnej rocz-
nicy nadania Kolbuszowej praw miejskich.
W jakimú wiÍc stopniu to, co od 12 stycznia
wydarzy≥o siÍ z tej okazji, jest takøe naszπ
zas≥ugπ.

-  Drugim obszarem dzia≥alnoúci Towa-
rzystwa Goslara jest popularyzacja i upo-
wszechnianie wiedzy o przesz≥oúci regionu,
jego zabytkach kulturowych i przyrodni-
czych, o wszystkim co najcenniejsze, co
moøe budowaÊ oparte na  poczuciu w≥asnej
toøsamoúci wiÍzi spo≥ecznoúci lokalnych.

Najwaøniejszπ rolÍ odgrywa w tym bez
wπtpienia dzia≥alnoúÊ wydawnicza. Mam na
myúli przede wszystkim periodyki: mie-
siÍcznik spo≥eczno-kulturalny Ziemia Kol-
buszowska oraz poúwiÍcony historii regio-
nu Rocznik Kolbuszowski. Trzeba podkre-
úliÊ, øe znaczna czÍúÊ zawartych tam mate-
ria≥Ûw rozpowszechniana jest w sieci inter-
netu. Jest to obecnie najszybszy i dajπcy naj-
wiÍksze moøliwoúci rozpowszechniania úro-
dek przekazu. Dla nas ukaza≥ on jeszcze tÍ
szansÍ, øe po≥πczy≥ wielu rozproszonych po
ca≥ym globie kolbuszowian, dajπc im po-
nownie zerwane przez emigracjÍ poczucie
wspÛlnoty.  cdn.

JACEK BARDAN

ROLA I ZNACZENIE REGIONALNYCH TOWARZYSTW
KULTURY W SPO£ECZNOåCIACH LOKALNYCH

Ñålepe uliczkiî
W úlepe uliczki codziennie wchodzÍ
Na úlepych uliczkach tracÍ czas
UrzÍdy, sklepy, rachunki, biura
Jak d≥ugo znosiÊ to mam

ålepe uliczki to moje nadzieje
Po ktÛrych brnÍ chcπc czy nie
Sπ ciπgle s≥odkim z≥udzeniem
Co øywiπ i niszczπ powoli mnie

ålepe uliczki t≥umu i mas
Jest ich tak wiele ile dni
Po ktÛrych stπpa kaødy z nas
A øycie wciπø kpi sobie kpi

W úlepych uliczkach øycie przemija
W ciπg≥ym poúpiechu, bez tchu
Ileø straconych marzeÒ pryska
Bez sensu, bez celu dzieÒ po dniu

WiÍc dziÍkujÍ wam pod≥e uliczki
KtÛre to codziennie mamicie mnie
Bo gdyby was tak zabrak≥o
ByÊ moøe nie by≥oby i mnie

A. SASIN
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CMENTARZ MAJDA—SKI

ProszÍ przybliøyÊ swojπ osobÍ czytel-
nikom ÑZiemi Kolbuszowskiejî.

- Urodzi≥em siÍ w 1935 r. w Lipnicy i tu
spÍdzi≥em prawie ca≥e swoje øycie. W latach
szeúÊdziesiπtych i siedemdziesiπtych dwa
razy wyjecha≥em do StanÛw Zjednoczonych.
Wychowa≥em piÍcioro dzieci. Doczeka≥em siÍ
oúmiorga wnukÛw. OprÛcz rolnictwa zajmo-
wa≥em siÍ dorywczo malarstwem. Obecnie
pomagam najm≥odszemu synowi w prowa-
dzeniu gospodarstwa i sklepu spoøywczego.

Co pan pamiÍta z wydarzeÒ przy Ñcu-
downej studzienceî w 1949 r.

...Chcia≥em zarobiÊ na ma≥e mieszkanko choÊby by≥o na peryferiach Nieba.

Oaza ciszy i spokoju
Z Mieczys≥awem TÍczπ budowniczym kaplicy przy Ñcudownej studzien-

ceî w Lipnicy ñ rozmawia Wojciech Mroczka.

Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...Z ¯YCIA KOŒCIO£A...

- Jako czternastoletni ch≥opiec by≥em tam
kilka razy. Doskonale pamiÍtam te olbrzymie
t≥umy ludzi, ktÛrzy kaødego dnia siÍ groma-
dzi≥y. PamiÍtam takøe oddzia≥y MO i wojska,
ktÛre rozpÍdza≥y gromadzπcych siÍ tam ludzi.
Zastanawia≥em siÍ co by≥o powodem, øe tysiπ-
ce ludzi przychodzi≥o do tej polnej studni i dla-
czego Ûwczesna w≥adza ba≥a siÍ zgromadzeÒ.

A czy by≥ pan moøe úwiadkiem niezwy-
k≥ych, trudnych do wyjaúnienia zjawisk.

- Ja sam osobiúcie niczego takiego wtedy
nie doúwiadczy≥em. Spotka≥em natomiast wte-
dy i wiele lat pÛüniej osoby, ktÛre z ca≥π sta-
nowczoúciπ twierdzi≥y, øe w 1949 r. mia≥o tam
miejsce objawienie Matki Boøej. Na ogÛ≥ przy-
znawali siÍ niechÍtnie, øe byli úwiadkami cu-
dÛw. Nie wiem czy siÍ bali, øe mogπ byÊ oúmie-
szeni. Chyba tak. Dlatego nie wiele na ten te-
mat chcieli mÛwiÊ.

To dlaczego nie majπc øadnych pew-
nych dowodÛw, øe by≥o tam objawienie Mat-
ki Boøej zdecydowa≥ siÍ pan wybudowaÊ
kaplicÍ przy Ñcudownej studzienceî?

- Sπ  w øyciu cz≥owieka takie sprawy, ktÛ-
re sπ tylko miÍdzy nim a Bogiem. RÛwnieø w
moim przypadku takπ sprawπ jest budowa
kaplicy. Nie chcia≥bym tu duøo mÛwiÊ, ale jed-
nπ sprawÍ poruszyÊ muszÍ. OtÛø kiedy budo-
wa≥em kaplicÍ byli tam tacy, ktÛrzy twierdzili,
øe chcÍ na tym zarobiÊ. Powiem szczerze chcia-
≥em zarobiÊ na ma≥e Ñmieszkankoî na wiecz-

noúÊ, choÊby by≥o na peryferiach Nieba. To chy-
ba wystarczajπce uzasadnienie.

Kto panu pomaga≥ w tym przedsiÍ-
wziÍciu?

- Pomaga≥o wielu mieszkaÒcÛw Lipnicy.
Wielu z nich z≥oøy≥o pieniÍøne datki. Byli wúrÛd
nich i ludzie wykszta≥ceni. Nie wstydzili siÍ, øe
dajπ na kaplicÍ. Raczej byli dumni, øe mogπ po-
mÛc w tej sprawie. Wielu úwiadczy≥o pomoc pra-
cujπc przy budowie, a praca by≥a szczegÛlnie ciÍø-
ka. Kaplica jest oddalona od zabudowaÒ o wiele
set metrÛw. Nie ma tam energii elektrycznej,
wody, trudno by≥o dojechaÊ z materia≥ami.

Komu chcia≥by pan szczegÛlnie podziÍ-
kowaÊ?

- W pierwszej kolejnoúci chcia≥bym po-
dziÍkowaÊ ks. pra≥atowi Edwardowi Oøogowi
ñ proboszczowi lipnickiej parafii. Wspiera≥
mnie duchowo w tym dziele, s≥uøy≥ radπ, nie
odmÛwi≥ poúwiÍcenia kaplicy. Zawsze ta spra-
wa by≥a mu bardzo bliska. S≥owa podziÍkowa-
nia naleøπ siÍ rÛwnieø tym, ktÛrzy szczegÛlnie
w≥oøyli duøo pracy w budowÍ kaplicy, a wiÍc
Jakubowi Drapale i jego synowi Edwardowi,
Mieczys≥awowi Pyrytowi, a takøe JÛzefowi RÍ-
biszowi z Osiej GÛry. DziÍkujÍ wszystkim, ktÛ-
rzy pomagali i niech wybaczπ øe nie wymie-
niam ich tu z nazwiska.

A czy byli tacy, ktÛrzy przeszkadzali i
oúmieszali pana dzie≥o?

- Takich nigdy nie brakuje. Wiem o ich
dzia≥aniach, ale øadnego z nich nie bÍdÍ wy-
mienia≥.

Czy znane sπ panu przypadki, øe woda
z tej studni kogoú uzdrowi≥a?

- Znam ludzi, ktÛrzy na to pytanie odpo-
wiedzieli by twierdzπco.

A co powoduje, øe pan tak czÍsto od-
wiedza to miejsce?

- Duøo by na ten temat mÛwiÊ. Ja odpo-
wiem krÛtko. Jest to oaza ciszy i spokoju. Ja siÍ
tu dobrze czujÍ. MuszÍ tu byÊ. Trudno jest mi
okreúliÊ dlaczego, ale czy wszystko moøna
wyraziÊ s≥owami.

Co pan chcia≥by jeszcze powiedzieÊ o
tym miejscu?

- Moøe na koniec powiem tak. Na te-
mat cudÛw w tym miejscu, budowy kaplicy
pad≥o bardzo duøo s≥Ûw i to z wielu ust. To
ciekawe, øe nie spotka≥em siÍ z przypad-
kiem, aby ludzie bardzo dobrze wykszta≥-
ceni, a spotka≥em tu i ludzi z tytu≥ami dok-
torÛw, pe≥niπcych bardzo odpowiedzialne
funkcje, lekcewaøπco odnosili siÍ do tego
miejsca. Oni nie szydzili, raczej mniej mÛ-
wili a wiÍcej s≥uchali i o ile mogli to poma-
gali. Natomiast ci, ktÛrzy gdzieú tam powπ-
chali trochÍ wiedzy i wydaje siÍ im jacy oni
to sπ mπdrzy úmiali siÍ z cudÛw, mÛwili ñ
po co tu kaplica? Czas pokaøe kto mia≥ ra-
cjÍ...

Na zajÍciach z filozofii profesor zapy-
ta≥ studentÛw o czym zazwyczaj myúlπ lu-
dzie. Pada≥y rÛøne odpowiedzi: o codzien-
nych sprawach, o pracy, o rodzinie, o pieniπ-
dzach. Potem zapyta≥ czy powinniúmy my-
úleÊ o tym, czy teø o czymú zupe≥nie innym.
I wtedy pad≥o stwierdzenie, øe powinniúmy
myúleÊ o innych ludziach ñ bo byÊ moøe obok
nas sπ tacy, ktÛrzy potrzebujπ pomocy; o
przemijaniu ñ bo wÛwczas nabieramy dy-

stansu do úwiata i samych siebie, zaczyna-
my doceniaÊ naszπ codziennoúÊ i uczymy siÍ
pokory.

Zbliøa siÍ listopad ñ miesiπc, w ktÛrym
nasze myúli kierujemy w stronÍ cz≥owieka, za-
zwyczaj tego, ktÛry juø odszed≥, ale wciπø jest
obok nas. To Jemu zwierzamy siÍ ze swoich k≥o-
potÛw narzekajπc na ten jedyny znany nam
úwiat. PrÛbujemy dociec, czy obraliúmy w≥a-
úciwy kurs w øyciu, czy ma sens to co robimy.

Oaza ciszy i spokoju

Ks. pra≥at Edward OøÛg - proboszcz lipnicki i Mieczys≥aw TÍcza - budowniczy kaplicy przy studzience.

Kaplica zbudowana na chwa≥Í Matki Boøej.
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Obwiniamy siÍ, øe nie poúwiÍciliúmy Mu wy-
starczajπco duøo uwagi goniπc za wartoúciami,
ktÛre w koÒcu i tak okaza≥y siÍ u≥udπ.

Pod nogami szeleszczπ opad≥e liúcie, nad
≥πkami snujπ siÍ mg≥y, a nasze  serca ogarnia
tÍsknota za czymú bliøej nieokreúlonym. Od-
suwamy od siebie myúli o úmierci, choÊ ona nie-
ustannie krπøy wokÛ≥ nas. Zabiera tych, ktÛ-
rzy jeszcze wczoraj snuli wielkie plany i tych,
ktÛrzy od dawna prÛbowali jπ ob≥askawiÊ. Od-
wiedzamy cmentarze i uczymy siÍ øyÊ w zgo-
dzie ze swoim wnÍtrzem.

MajdaÒski cmentarz powsta≥ w 1740 roku.
Jego powierzchnia wynosi obecnie ok. 2 ha.
Po≥oøony obok koúcio≥a, poroúniÍty licznymi
drzewami ma w sobie moc, ktÛra nie przygnÍ-
bia ale uwznioúla.

Pochowani sπ tu kolejni majdaÒscy pro-
boszczowie: ks. Szymon WπtrÛbski,  ks.Marcin
Detz, ks. Jan Ta≥asiewicz, ks. JÛzef Ta≥asiewicz,
ks. Marceli Sydon Sieczkowski,  ks. Tomasz
Mach, ks. Stanis≥aw StÍpieÒ, ks. Wojciech Szpyt-
ma.

Zaraz za bramπ cmentarnπ znajduje siÍ
okaza≥y grobowiec - kaplica rodu Koz≥owiec-
kich, gdzie spoczywa ojciec kardyna≥a Adama
Koz≥owieckiego. Na cmentarzu znajduje siÍ

AKCJA  "BEZPIECZNA  DROGA  DO  SZKO£Y"
Od kilku lat w miesiπcu wrzeúniu Po-

licja realizuje akcjÍ majπcπ na celu popraw
bezpieczeÒstwa uczniÛw - uczestnikÛw ru-
chu drogowego. Jednπ z form realizowa-
nia tych dzia≥aÒ sπ pogadanki  dla uczniÛw
klas m≥odszych.

Wzorem poprzednich lat, policjanci
Wydzia≥u Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszo-
wej i  dzielnicowi KomisariatÛw Policji  na-
szego powiatu spotykajπ z uczniami  Ñze-
rÛwekî i klas pierwszych szkÛ≥ podstawo-
wych. Podczas pogadanek zapoznajπ dzie-
ci z zasadami  bezpiecznego poruszania siÍ
po drogach, czÍsto przeprowadzajπc przy
tym praktycznπ naukÍ przechodzenia
przez jezdniÍ.

Dzia≥ania Policji w tej dziedzinie znaj-

dujπ  zrozumienie i akceptacjÍ wúrÛd pe-
dagogÛw, stanowiπ takøe atrakcjÍ dla sa-
mych uczniÛw. CzÍsto teø do takich akcji
w≥πczaj siÍ przedstawiciele towarzystw
ubezpieczeniowych, fundujπc upominki
dla dzieci.

W bieøπcym roku aktywnie do poga-
danek przeprowadzanych na terenie gmi-
ny Niwiska

w≥πczy≥o siÍ Towarzystwo Ubezpie-
czeniowe Nationale Nederlanden, ofiaro-
wujπc uczniom klas pierwszych znaczki
odblaskowe, ktÛre przyozdobiπ ich torni-
stry i poprawiπ bezpieczeÒstwo dzieci po-
ruszajπcych siÍ po drodze, szczegÛlnie po
zmierzchu.

KOM. E. S CZKOWSKA

kilkanaúcie starych nagrobkÛw. Trudno odczy-
taÊ napisy -  czas zatar≥ s≥owa pamiÍci.  Jeden z
najstarszych, na ktÛrym udaje siÍ coú odczytaÊ
to nagrobek z 1883 roku postawiony dla Salo-
mei z PÍgowskich Øeromskiej zmar≥ej 18 sierp-
nia 1883 r. a urodzonej ok. roku 1799. Na uwa-
gÍ zas≥uguje  teø oryginalny nagrobek Wilchel-
ma Wurma  z 1881roku ñ pierwszego Burmi-
strza Majdanu.

Idπc dalej cmentarnπ alejkπ spotykamy co-
raz mniej starych,  pochylonych przez czas na-
grobkÛw. W tej czÍúci sπ juø Ñparafialneî gro-
by. Musimy pamiÍtaÊ, øe przez d≥ugie lata  z
tego cmentarza korzystali mieszkaÒcy okolicz-
nych miejscowoúci: Nowej DÍby, Krzπtki, Ko-
morowa, Woli Rusinowskiej. Kiedy tam po-
wsta≥y cmentarze, ludzie jakby zapomnieli o
grobach swoich bliskich na majdaÒskim cmen-
tarzu. Poza tym jest duøo grobÛw ludzi, ktÛ-
rzy przybywali na te tereny z ca≥ego kraju w
latach trzydziestych tego stulecia budowaÊ w
ramach COP-u fabryki ( Zak≥ady Metalowe w
Nowej DÍbie ). Te groby sπ zaniedbane i opusz-
czone. Im dalej, tym nagrobki jaúniejsze, pysz-
niπce siÍ kwiatami , z oryginalnymi tablicami.

Prawie w centrum cmentarza, zagubiona
wúrÛd drzew znajduje siÍ zbiorowa mogi≥a øo≥-

nierzy WP poleg≥ych za ojczyznÍ w latach 1939-
1945. Drzewo wyros≥e na grobie zdaje siÍ p≥a-
kaÊ nad losem polskiego øo≥nierza..

Na cmentarzu jest wiele bezimiennych mo-
gi≥, ktÛrych nikt nie porzπdkuje. Szumiπ nad
nimi jedynie drzewa úlπc heideggerowskie prze-
s≥anie, øe øycie jest bytowaniem ku úmierci.

Idπc przez cmentarz, czytajπc nagrobne
napisy nie sposÛb oprzeÊ siÍ  refleksji,       øe w
øyciu  konieczna jest chwila samotnoúci by
wejúÊ w g≥ÍbiÍ  samego siebie by zrozumieÊ,
øe odwieczne  marzenie  o  nieúmiertelnoúci  jest
po prostu niezgodπ  na przemijanie. Kaødy  z
nas bÍdzie musia≥ przejúÊ przez  tÍ  bramÍ Hans
Follada  powiedzia≥ ÑKaødy umiera  w samot-
noúciíí.  Czy tez  musi  tak øyÊ -  opuszczony
przez  najbliøszych  zbywany przez instytucje,
lekcewaøony przez ustawodawcÛw.

Moøe  w≥aúnie teø jedyny dzieÒ w roku
bÍdzie dla nas okazjπ by siÍ zastanowiÊ, czy
nasze øycie nie mija bez sensu; moøe warto po-
wtarzaÊ s≥owa psalmu: ÑPanie uczyÒ mnie do-
brym, bo tylko to jest sensem mojego istnieniaíí.

ELØBIETA KWAåNIK

Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...Z KRONIKI POLICYJNEJ...

Grobowiec - kaplica rodziny Koz≥owieckich.

Zbiorowa mogi≥a øo≥nierzy.
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WYPADKI  DROGOWE
t W dniu 2.09.2000 r. oko≥o godz. 17.00

w Kolbuszowej na ul. Pi≥sudskiego  kierujπcy
samochodem osobowym ÑOpelî 33-letni
mieszkaniec Jas≥a z nieustalonych przyczyn zje-
cha≥ na chodnik, gdzie potrπci≥  dwÛch mÍø-
czyzn. Piesi z uszkodzeniami cia≥a zostali prze-
wiezieni do szpitala.

t Dnia  3.09.2000 r. oko≥o godz. 18.30 w
Krzπtce 17-letni mieszkaniec tej miejscowoúci,
nie posiadajπcy uprawnieÒ do kierowania po-
jazdami mechanicznymi, kierujπc samochodem
osobowym ÑMoskwiczî nie dostosowa≥ prÍd-
koúci do warunkÛw panujπcych na drodze,
wpad≥ w poúlizg i zjecha≥ do przydroønego
rowu. W wyniku wypadku ranni zostali pasa-
øerowie pojazdu - rÛwnieø nieletni mieszkaÒ-
cy Krzπtki.

t Dnia 18.09.2000 r. oko≥o godz. 9.20 w
Cmolasie na drodze lokalnej relacji Cmolas -
TrzÍsÛwka  dosz≥o do wypadku drogowego,
gdzie kierujπcy rowerem, bÍdπcy w stanienie
trzeüwoúci  ( 1,79 promila ) 62 - letni mÍøczy-
zna zderzy≥ siÍ z autobusem ÑAutosanî, ktÛ-
rym kierowa≥ 33 - letni mieszkaniec Cmolasu.
Rowerzysta, ktÛry w wyniku zderzenia dozna≥

uszkodzeÒ cia≥a, po zaopatrzeniu ambulatoryj-
nym zosta≥ zwolniony do domu.

t W dniu 24.09.2000 r. oko≥o godz. 20.30
w Cmolasie kierujπcy samochodem osobowym
ÑNissan Micraî 29 - letni mieszkaniec Hyøne-
go potrπci≥ przechodzπcego przez jezdniÍ w
miejscu nieoznakowanym 66-letniego mÍøczy-
znÍ. Pieszy w wyniku wypadku dozna≥ obra-
øeÒ cia≥a i pozosta≥ w szpitalu. Kierujπcy sa-
mochodem by≥ trzeüwy.

t W dniu 25.09.2000 r. oko≥o godz. 20.30
w Lipnicy  kierujπcy samochodem osobowym
marki ÑMercedesî 49- letni mieszkaniec Soko≥o-
wa M≥p. potrπci≥  30-letniego mieszkaÒca Woli Ra-
niøowskiej, ktÛry szed≥ prawπ stronπ drogi. Pie-
szy w wyniku wypadku dozna≥ urazÛw g≥owy i
w stanie nieprzytomnym zosta≥ przewieziony do
szpitala. Kierujπcy samochodem by≥ trzeüwy.

t W dniu 26.09.2000 r. oko≥o godz. 13.20
w Siedlance kierujπcy motorowerem ÑSimsonî
62-letni mÍøczyzna wykonujπcy na drodze
manewr zawracania zderzy≥ siÍ z nadjeødøajπ-
cym samochodem marki ÑCitroenî, ktÛrym
kierowa≥ 42 - letni mieszkaniec Tarnowa. Mo-
torowerzysta, ktÛry w wyniku wypadku do-
zna≥ z≥amania nÛg, zosta≥ przewieziony do
szpitala. Kierujπcy samochodem by≥ trzeüwy.

t W dniu 27.09.2000 r. oko≥o godz. 11.40
w Wide≥ce  9 - letni  ch≥opiec wybieg≥ na jezdniÍ
zza stojπcego na przystanku autobusu, gdzie
zosta≥ potrπcony przez nadjeødøajπcy samochÛd
ciÍøarowy. Dziecko dozna≥o zmiaødøenia lewej
stopy i zosta≥o przewiezione do szpitala.

t Dnia 11.10.2000 r. o godz. 12.50 w Za-
rÍbkach na drodze lokalnej kierujπcy rowerem
66 - letni mÍøczyzna, bez wskazania kierunku
jazdy wykona≥ manewr skrÍtu w lewo i  zosta≥
potrπcony przez jadπcy w tym samym kierun-
ku samochÛd Fiat 126, ktÛrym kierowa≥a 21-
letnia mieszkanka Porπb Dymarskich. Rowe-
rzysta z obraøeniami cia≥a trafi≥ do szpitala.

Kierujπca samochodem by≥a trzeüwa.

KRADZIE¯ Z W£AMANIEM
t Nocπ 13/14.09.2000 r. nieznani spraw-

cy dokonali w≥amania do budynku dyskoteki
w Wide≥ce, skπd skradli papierosy, alkohol oraz
bilon z automatÛw gier zrÍcznoúciowych. Stra-
ty w≥aúciciel lokalu oszacowa≥ wstÍpnie na
kwotÍ oko≥o 1 000 z≥otych.

OPR. KOM. E.S CZKOWSKA

POLICJA DZIECIOM
BezpieczeÒstwo naszych dzieci to

sprawa niezwykle waøna i ciπgle ak-
tualna. Uczniowie zw≥aszcza ci naj-
m≥odsi, ktÛrzy niedawno przekroczy-
li prÛg szkolny naraøeni sπ na niebez-
pieczeÒstwa podczas drogi do szko≥y.

15 wrzeúnia br. w Szkole Podstawowej w
Mazurach odby≥o siÍ spotkanie uczniÛw klasy
pierwszej z przedstawicielami policji powiato-
wej i gminnej. Swojπ obecnoúciπ pierwszakÛw
zaszczycili ñ pani komisarz Komendy Powia-
towej Policji w Kolbuszowej Ewa SÍczkowska
oraz pan komendant komisariatu w Raniøowie
Robert Gacek.

Goúcie starali siÍ przedstawiÊ najm≥od-
szym podopiecznym zasady bezpiecznego po-
ruszania po drogach wiejskich i miejskich oraz
zagroøenia wynikajπce z nieprzestrzegania tych
zasad. Poruszyli problem zachowania siÍ dzieci
w domu pod nieobecnoúÊ rodzicÛw, zwrÛcili
uwagÍ na zagroøenia poøarowe, oraz jak i gdzie
moøna siÍ bawiÊ aby uniknπÊ niebezpieczeÒstwa.
Wszyscy uczniowie otrzymali broszurki pt. ÑPo-
licja nie tylko dzieciomî o podobnej tematyce.

Uczniowie mieli rÛwnieø okazjÍ poznaÊ
radiowÛz policyjny i pos≥uchaÊ sygna≥u Ñko-
gutaî. Ci najodwaøniejsi skorzystali z zapro-

szenia pana komendanta i weszli do úrodka
samochodu.

Pierwszoklasiúci bardzo uwaønie ws≥u-
chiwali siÍ w s≥owa pani komisarz oraz spo-

strzeøenia i uwagi pana komendanta. Oby tego
typu spotkania przyczyni≥y siÍ do poprawy
bezpieczeÒstwa uczniÛw.

DANUTA POPEK

Do dnia 11 paüdziernika 2000 roku Ko-
menda Powiatowa PSP w Kolbuszowej od-
notowa≥a ogÛ≥em 276 zdarzeÒ ( 74 poøary, 188
miejscowych zagroøeÒ, 14 alarmÛw fa≥szy-
wych). W analogicznym okresie 1999 roku w
naszych statystykach zanotowaliúmy 192
zdarzenia. Wed≥ug rodzaju zdarzenia w po-
rÛwnaniu do roku 1999 znaczny wzrost na-
stπpi≥ w grupie okreúlanej jako ÑMiejscowe
Zagroøeniaî.  Na 95 miejscowych zagroøeÒ
w roku ubieg≥ym obecnie straøacy JRG PSP

Straøacy w akcji
Kolbuszowa interweniowali przy 188 zdarze-
niach. W úlad za tak znacznym wzrostem
liczby zdarzeÒ, a  w tym miejscu naleøy za-
znaczyÊ, øe g≥Ûwnie w tej grupie przewaøajπ
wypadki w transporcie drogowym roúnie
rÛwnieø liczba osÛb poszkodowanych (40
osÛb rannych, 4 ze skutkiem úmiertelnym).
G≥Ûwnπ przyczynπ wypadkÛw drogowych
wed≥ug naszych statystyk jest niezachowa-
nie zasad bezpieczeÒstwa podczas jazdy.  Za-
dawalajπcym natomiast jest w naszym po-

wiecie spadek liczby poøarÛw. Z 94 zanoto-
wanych w roku 1999 w roku bieøπcym do
dnia 11.10.2000 by≥o ich 74.

Poøary:
t 08.09.2000, godz. 110 w miejscowoúci

Wola Rusinowska mia≥ miejsce poøar  drew-
nianej hali do produkcji olejkÛw eterycznych.
Przyczyny poøaru na miejscu zdarzenia nie
ustalono. Straty oszacowano wstÍpnie na
kwotÍ 50 tysiÍcy z≥otych, wartoúÊ uratowa-
nego mienia 35 tysiÍcy z≥. W likwidacji po-
øaru trwajπcego ponad 4 godziny udzia≥ bra-
≥y 3 zastÍpy JRG PSP oraz 3 zastÍpy OSP ñ
≥πcznie 22 ratownikÛw.

t 26.09.2000, godz.  716 w miejscowoúci
Niwiska wskutek wstÍpnie ustalonej na miej-
scu zdarzenia wad urzπdzeÒ i instalacji elek-
trycznych (przewody, osprzÍt oúwietlenia,

Z KRONIKI STRA¯ACKIEJ...Z KRONIKI STRA¯ACKIEJ...Z KRONIKI STRA¯ACKIEJ...Z KRONIKI STRA¯ACKIEJ...Z KRONIKI STRA¯ACKIEJ...

Pani komisarz Ewa  SÍczkowska i komendant raniøowski Robert Gacek u pierwszoklasistÛw.
Fot. D. Popek
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odbiorniki bez urzπdzeÒ ogrzewczych) po-
wsta≥ poøar w pomieszczeniach magazyno-
wych budynku gospodarczego. Straty osza-
cowano na kwotÍ 25 tysiÍcy z≥otych. WartoúÊ
uratowanego mienia to 40 tysiÍcy z≥. W dzia-
≥aniach trwajπcych ponad 3 godziny udzia≥
bra≥y 2 zastÍpu JRG PSP Kolbuszowa oraz 1
jednostka OSP ñ ≥πcznie 12 ratownikÛw.

KPT. INØ. MAREK BABULA

Tak moøna nazwaÊ przeprowadzone w
dniu 24 wrzeúnia na terenie Zak≥adu Stolar-
skiego ÑDREBUDî II powiatowe Êwiczenia
zgrywajπce dla jednostek Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaúniczego.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Po-
wiatowego PSP w Kolbuszowej w dniu
24.09.2000 r. Starostwo powiatu kolbuszow-
skiego wspÛlnie z Komendπ Powiatowπ PSP
oraz Zarzπdem Powiatowym ZOSP w Kolbu-
szowej przeprowadzi≥o manewry jednostek
Ochotniczych Straøy Poøarnych w≥πczonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaúniczego.
∆wiczenia odby≥y siÍ na terenie gminy Majdan
KrÛlewski a obiektem ÊwiczeÒ by≥ zak≥ad sto-
larski ÑDrebudî w Hucie Komorowskiej.

W Êwiczeniu wziÍ≥o udzia≥ 8 jednostki
OSP z terenu powiatu kolbuszowskiego ( Dzi-
kowiec, Huta Komorowska, Majdan KrÛlew-
ski, Niwiska, Nowa Wieú, RaniøÛw, Siedlan-
ka, Wola Raniøowska ) oraz Jednostka Ratow-
niczo-Gaúnicza KP PSP Kolbuszowa. Ponad-
to w manewrach celem zapewnieniem bezpie-
czeÒstwa uczestniczy≥y jednostki Policji i Po-
gotowia Ratunkowego. W trakcie pozorowa-
nego poøaru do dzia≥aÒ ratowniczych dyspo-

Najazd straøakÛw na HutÍ Komorowskπ
nowano jednostki w trzech rzutach. Podano
zwarte prπdy wody w natarciu oraz kropliste
w obronie na sπsiednie budynki.

∆wiczenia mia≥y na celu doskonalenie
wspÛ≥dzia≥ania jednostek OSP w≥πczonych do
KSRG, praktyczne sprawdzenie sprzÍt tych
jednostek, poznanie zak≥adu, specyfiki jego
produkcji. Za≥oøony cel faktyczny zosta≥ osiπ-
gniÍty. Stwierdzono w≥aúciwe przygotowanie
sprzÍtu do dzia≥aÒ. Dokonano rozpoznania
poøarowego zak≥adu w aspekcie drÛg poøa-
rowych, zaopatrzenia wodnego, miejsc sk≥a-
dowania materia≥Ûw palnych i niebezpiecz-
nych.

∆wiczenia prowadzi≥ DowÛdca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaúniczej KP PSP w Kolbuszo-
wej asp. licen. Andrzej Rzeszutek.

Obserwatorami ÊwiczeÒ byli: starosta
Zbigniew Lenart, wicestarosta Jerzy Wilk, ko-
mendant powiatowy PSP JÛzef Halat, prezes
Zarzπdu Powiatowego ZOSP RP Stanis≥aw
Kosiorowski, wÛjt gminy Majdan KrÛlewski
Tadeusz Cebula, wÛjt gminy RaniøÛw Hen-
ryk Bajek.

Czym jest Krajowy System Ratowniczo-
Gaúniczy? Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 4 usta-

wy o ochronie przeciwpoøarowej z dnia 24
sierpnia 1991 roku  Krajowy System Ratow-
niczo-Gaúniczy - stanowi integralnπ czÍúÊ or-
ganizacji bezpieczeÒstwa wewnÍtrznego paÒ-
stwa, obejmujπcπ, w celu ratowania øycia,
zdrowia, mienia lub úrodowiska, prognozo-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie poøarÛw,
klÍsk øywio≥owych lub innych miejscowych
zagroøeÒ. System ten skupia jednostki ochro-
ny przeciwpoøarowej, inne s≥uøby, inspekcje,
straøe, instytucje oraz podmioty, ktÛre dobro-
wolnie w drodze umowy cywilnoprawnej
zgodzi≥y siÍ wspÛ≥dzia≥aÊ w akcjach ratowni-
czych.

Na szczeblu naszego powiatu KSRG
tworzπ: Komenda Powiatowa PaÒstwowej
Straøy Poøarnej w Kolbuszowej, jednostki
ochrony przeciwpoøarowej w≥πczone do tego
systemu : OSP ñ Majdan KrÛlewski, Huta Ko-
morowska, Nowa Wieú, Niwiska, Siedlanka,
RaniøÛw, Wola Raniøowska, Dzikowiec, Po-
wiatowy  ZespÛ≥ do Spraw Ochrony Przeciw-
poøarowej i Ratownictwa powo≥any do øycia
przez StarostÍ Powiatu zarzπdzeniem z dnia
8 wrzeúnia 1999 roku, oraz inne s≥uøby, inspek-
cje i straøe.

ASP.LICEN. ANDRZEJ RZESZUTEK
DOW”DCA JRG PSP KOLBUSZOWA

Takie motto w dniu 17 wrzeúnia przy-
úwieca≥o uroczystoúci ods≥oniÍcia tablicy pa-
miπtkowej na obiekcie straønicy OSP Siedlan-
ka. UroczystoúÊ ta w roku Wielkiego Jubile-
uszu zbieg≥a siÍ z obchodami 54-lecia tej jed-
nostki i by≥a okazjπ do przypomnienia m≥od-
szemu pokoleniu historii tej jednostki, jej za-
≥oøycieli i dzia≥aczy oraz podsumowania do-
tychczasowych osiπgniÍÊ.

Udokumentowana dzia≥alnoúÊ Ochotni-
czej Straøy Poøarnej w Siedlance datowana
jest od roku 1946. Pierwszymi za≥oøycielami
tej jednostki byli druhowie : Boles≥aw Gra-
biec, Marian GÛrecki, Stefan Kozio≥, Broni-
s≥aw Kulig, Stanis≥aw Poczπtek, Edward Ski-
ba, Stanis≥aw Stachurski, Mieczys≥aw åpie-
wak, Marcin Wo≥owiec, Franciszek Wilk,
W≥adys≥aw Bajor, Karol Pieniek, Julian Po-
s≥uszny, Piotr Blicharz, Antoni ZieliÒski.
Pierwszym Komendantem OSP Siedlanka na
zebraniu za≥oøycielskim wybrany zosta≥ dh
Bronis≥aw Kulig.

Pierwsze lata dzia≥alnoúci tej jednostki
przebiega≥y pod znakiem staraÒ o w≥aúciwe
wyposaøenie w sprzÍt oraz zaplecze socjal-
no-garaøowe, a takøe zabezpieczenie prze-
ciwpoøarowe wsi.  Najbardziej dynamiczny
rozwÛj OSP Siedlanka zwiπzany by≥ z prze-
prowadzonπ w 1975 roku reformπ admini-
stracyjnπ kraju. Miejscowoúci wchodzπce w
sk≥ad Gromadzkiej Rady w Siedlance tj. Hu-
cina, StaszÛwka, Przy≥Ík, Kosowy i Siedlan-

ÑPamiÍci dh Karola PieÒka oraz wszystkich straøakÛw, ktÛrzy odeszli
na wiecznπ s≥uøbÍî

Uroczysto�æ w SiedlanceUroczysto�æ w SiedlanceUroczysto�æ w SiedlanceUroczysto�æ w SiedlanceUroczysto�æ w Siedlance

ka zosta≥y w≥πczone w sk≥ad administracyj-
ny gminy Niwiska. W tym teø roku dh Karol
Pieniek powo≥any zosta≥ na stanowisko Ko-
mendanta Gminnego OSP w Niwiskach. W
tym okresie w OSP Siedlanka po≥oøono g≥Ûw-
ny nacisk na szkolenie straøakÛw, dzia≥alnoúÊ
prewencyjnπ wúrÛd spo≥eczeÒstwa, prace re-
montowe i modernizacyjne przy remizie, bu-
dowÍ przystankÛw PKS, pracach przy re-
montach drÛg oraz budowie zlewni mleka.
Tak silne zaangaøowanie siÍ straøakÛw tej
jednostki w spo≥ecznych pracach przyczyni-
≥o siÍ do jej rozkwitu oraz wielu osiπgniÍÊ.
Jednostka ta zosta≥a zaliczona do przodujπ-
cych w gminie oraz wojewÛdztwie. Aby nie
zmarnowaÊ tego spo≥ecznego zapa≥u straøa-
kÛw w roku 1982 naczelnik OSP Siedlanka
dh Karol Pieniek wychodzi z inicjatywπ wy-

budowania nowoczesnego Domu Straøaka.
Po opracowaniu przez zespÛ≥ pana Juliana
Ruty projektu Domu Straøaka w Siedlance w
roku 1984 przy znacznej pomocy miejscowej
ludnoúci rozpoczÍto budowÍ. Pomoc przy
wznoszeniu budynku zadeklarowa≥y w≥adze
UrzÍdu Gminy, Gminna SpÛ≥dzielnia w Kol-
buszowej, PZU oraz Komenda WojewÛdzka
Straøy Poøarnej w Rzeszowie. BudowÍ obiek-
tu zakoÒczono w roku 1987. PoúwiÍcenia
Domu Straøka dokona≥ ks. Kanonik Stani-
s≥aw Samborski, a jego przekazanie OSP Sie-
dlanka nastπpi≥o przy licznym udziale w≥adz
wojewÛdzkich i gminnych oraz lokalnej spo-
≥ecznoúci.

Dla uczczenia pamiÍci orÍdownika bu-
dowy Domu Straøaka oraz zaangaøowane-
go w øycie jednostki úp. dh Karola PieÒka
oraz wszystkich straøakÛw, ktÛrzy tu øyli,
pracowali, nieúli pomoc innym, a odeszli na
wiecznπ s≥uøbÍ w szeregach úw. Floriana na
obiekcie Domu Straøaka w Siedlance wmu-
rowano i ods≥oniÍto tablicÍ pamiπtkowπ. Po-

cd. na str. 18

PoúwiÍcenie tablicy. Od lewej: Ks. Stanis≥aw Samborski, Kazimierz Pieniek, JÛzef Halat, Jan Pieniek,
W≥odzimierz Pieniek i Jan åpiewak.
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System ochrony przyrody na P³askowy¿u
Kolbuszowskim (cz. X) - "Zab³ocie"

cd. ze str. 17

Nadleúnictwo Kolbuszowa infor-
muje øe prowadzi sprzedaø drewna
opa≥owego. Jego ceny mimo, øe zaleø-
ne od gatunku i jakoúci sπ konkuren-
cyjne w stosunku do innych paliw ja-
kimi sπ gaz i wÍgiel. Istnieje moøliwoúÊ
zakupu drewna zerwanego przy pniu.
Sprzedajemy ponadto drewno ma≥o-
wymiarowe pozyskane przez samego
nabywcÍ. WiÍcej informacji moøna uzy-

Sπ takie ludowe przys≥owia: "Zapo-
mni krowa o zimie, jak siÍ doczeka lata;
"Zapomnia≥ wÛ≥ jak cielÍciem by≥".

CzÍsto s≥yszy siÍ od wielu starych lu-
dzi, jak to dzisiejsza m≥odzieø nie chce pra-
cowaÊ, tylko hulaÊ, taÒcowaÊ, m≥ode nawet
siÍ nie krÍpujπ, tylko przy ludziach siÍ ca-
≥ujπ.

W kaødej epoce by≥y pokolenia o
rÛønych zachowaniach. Byli tacy, co siali
nienawiúÊ, robili awantury, m≥odzi bili siÍ
na weselach lub przy jakiejú innej okazji.
CzÍsto zdarza≥y siÍ pobicia, uøywano
ostrych narzÍdzi wyrabianych w kuüniach.
Straszne to by≥y czasy: miÍdzy wsiami pa-
nowa≥a nienawiúÊ, za ludowe uwaøano ta-
kie zabawy, ktÛre koÒczy≥y siÍ bijatykπ.
Zdarza≥o siÍ, øe bÛjki koÒczy≥y siÍ zabÛj-
stwem. Ileø by≥o potem we wsi gadaniny.
Tych, ktÛrzy rozpoczynali bÛjki uwaøano
za bohaterÛw danej wioski. Mieli powaøa-
nie w gromadzie, a panny lepiej od innych
ich lubi≥y.

Naprzeciwko mojej cha≥upy odby-
wa≥y siÍ zabawy. PamiÍtam wydarzenie,

ZAPOMNIA£  WÓ£  JAK  CIELÊCIEM   BY£
ktÛre juø w dzieciÒstwie wywar≥o na mnie
ogromne wraøenie.

By≥o to w úrodku lata, w niedzielne
popo≥udnie. By≥ duøy festyn, nie brakowa-
≥o kawalerÛw z sπsiednich wiosek. ZaczÍ-
≥o siÍ nie wiadomo skπd i z czego. Jedni

Lasowiackie opowieœci Jana Puka

úwiÍcenia tablicy dokona≥ oraz uroczystπ
MszÍ åwiÍtπ w intencji zmar≥ych straøakÛw
odprawi≥  proboszcz Parafii Kosowy ks. ka-
nonik Stanis≥aw Samborski. UroczystoúÊ tπ
swojπ obecnoúciπ zaszczycili : st.bryg. An-
drzej Stopa ñ bliski przyjaciel úp.dh Karola
PieÒka, prezes Zarzπdu Powiatowego ZOSP
RP dh mgr Stanis≥aw Kosiorowski, Komen-
dant Powiatowy PaÒstwowej Straøy Poøar-
nej w Kolbuszowej st.kpt. mgr JÛzef Halat,
z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kol-
buszowej kom. Mieczys≥aw MargaÒski,
przewodniczπcy Rady Gminy w Niwiskach
Stanis≥aw Wilk, wÛjt gminy Niwiska Piotr
Skiba oraz wielu przedstawicieli w≥adz sa-
morzπdowych, instytucji i zak≥adÛw pracy,
a takøe poczty sztandarowe i delegacje stra-
øakÛw. Uroczystego ods≥oniÍcia tablicy pa-
miπtkowej dokonali synowie úp. dh Karola
PieÒka.

Z LASU I NADLEŒNICTWAZ LASU I NADLEŒNICTWAZ LASU I NADLEŒNICTWAZ LASU I NADLEŒNICTWAZ LASU I NADLEŒNICTWA

Z KART HISTORII...Z KART HISTORII...Z KART HISTORII...Z KART HISTORII...Z KART HISTORII...

Sprzedaø drewna opa≥owego
skaÊ u Leúniczych bezpoúrednio lub te-
lefonicznie.

Sprzedaø drewna odbywa siÍ w
poniedzia≥ki w godzinach od 7 do 9 w
leúnictwach:
1. KrÛlewskie GÛry w HadykÛwce, tel.

283-77-12 lub 0605-204-798
2. PorÍby Dymarskie tel. 283-71-88
3. åwierczÛw tel. 227-17-10 wew.33
4. Nowa Wieú    tel. 227-16-85

5. Zapole w Nowej Wsi tel. 227-16-85
w wtorki  od 7 do 9 w leúnictwach

6. Spie w Wilczej Woli  tel. 0603-586-
911

7. Wilcza Wola  tel. 228-31-91
8. Maziarnia w Wilczej Woli tel. 228-

31-91 lub 0603-178-405
9. Zmys≥Ûw w Wilczej Woli tel. 228-31-

91
10. Lipnica tel. 227-45-31
11. KamieÒ tel. 855-60-26
12. Morgi tel. 855-60-03
13. Podwolskie tel.228-52-94 w godz.

wieczornych

NADLEåNICZY NADLEåNICTWA
KOLBUSZOWA

krzyczeli: biÊ go, inni: co robita? Ca≥a zgra-
ja miejscowych kawalerÛw powali≥a ch≥o-
paka w rowie ko≥o mojego p≥otu. By≥o ich
kilkunastu, bili go gdzie popad≥o, ca≥a ban-
da k≥ad≥a siÍ na niego. Jak juø widzieli, øe
siÍ ma≥o rusza, to go pozostawili samego.
On po pewnym czasie stanπ≥ na nogi i trzy-
ma≥ siÍ p≥otu, jak dziecko, ktÛre uczy siÍ
chodziÊ. Twarz mia≥ ca≥π pokrwawionπ. Za
to siÍ tak pomúcili, øe taÒcowa≥ w miejsco-
wπ dziewczynπ.

Obecnie, tamte skronie siwizna
przykry≥a i teraz oni, starzy, narzekajπ na
dzisiejszπ m≥odzieø.

PIÊKNA NASZA ZIEMIA KOLBUSZOWSKA...PIÊKNA NASZA ZIEMIA KOLBUSZOWSKA...PIÊKNA NASZA ZIEMIA KOLBUSZOWSKA...PIÊKNA NASZA ZIEMIA KOLBUSZOWSKA...PIÊKNA NASZA ZIEMIA KOLBUSZOWSKA...

SpoúrÛd wszystkich krÍgowcÛw najczÍ-
úciej spotykane przez cz≥owieka sπ ptaki. Øyjπ
one w lasach, parkach, zadrzewieniach, na po-
lach, ≥πkach, a takøe w miastach i to nawet tych
wielkich. Ptaki ze wzglÍdu na powszechnoúÊ,
barwne upierzenie, zrÛønicowane g≥osy, piÍk-
ny úpiew, taÒce godowe, budowÍ gniazd, wy-
chowywanie m≥odych, zdobywanie pokarmu
i wielu innych cech wzbudzajπ uwagÍ, podziw
i zaciekawienie u ludzi.

Cieszπ siÍ szczegÛlnπ sympatiπ o czym
úwiadczy stwarzanie im dogodnych warun-
kÛw øycia przez wiele osÛb na wsi i w mieúcie.
Bardzo duøo jest prowadzonych badaÒ nad ich
zachowaniem, úrodowiskiem øycia, rozmnaøa-
niem, rozwojem i.t.p.. Pozwalajπ one na utrzy-
manie przy øyciu i odtwarzanie ginπcych ga-
tunkÛw ptakÛw na wielu terenach. Takimi miej-
scami w ktÛrych moøemy prowadziÊ d≥ugo-
trwa≥e obserwacje i stwarzaÊ dogodne warun-

KPT. INØ. MAREK BABULA Ods≥oniÍcia tablicy dokonuje syn úp. Karola PieÒka - Kazimierz.
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ki øycia sπ m.in. rezerwaty przyrody chroniπ-
ce w≥aúnie je - ornitofaunÍ.

Na terenie P≥askowyøu Kolbuszowskie-
go wystÍpuje wiele rezerwatÛw chroniπcych
g≥Ûwnie chronione i rzadkie roúliny, ciekawe i
rzadkie zbiorowiska roúlinne. Jednak nie zapo-
mniano rÛwnieø o bardzo wielu chronionych i
rzadkich ptakach, ktÛrych miejsce bytowania,
rozwoju i øycia objÍto ochronπ  w rezerwacie
ÑZab≥ocieî.

Zosta≥ on utworzony w 1999 roku i objπ≥
swπ powierzchniπ 539,81 ha. CzÍúÊ tego obiek-
tu znajduje siÍ na terenie powiatu kolbuszow-
skiego. Jest to obiekt bardzo m≥ody obejmujπ-
cy stawy rybne z otaczajπcym je pasem lasu w
okolicy Porπb KupieÒskich. W stawach jest i
bÍdzie dalej prowadzona gospodarka rybacka
bez szkody dla otaczajπcego úrodowiska. Re-
zerwat jest objÍty ochronπ czÍúciowπ i bez mπ-
drej ingerencji cz≥owieka trudno by by≥o zacho-
waÊ cel ochrony. Dzia≥alnoúÊ cz≥owieka bÍdzie
tutaj oparta na wynikach rÛønych badaÒ. W
obiekcie tym prowadzone bÍdπ  obserwacje,
ktÛre dadzπ wskazÛwki dla zachowania i rato-
wania wielu gatunkÛw zwierzπt.

Przedmiotem ochrony sπ tutaj stanowiska
rzadkich lÍgowych ptakÛw oraz zespo≥y roúlin-
ne z  licznymi gatunkami roúlin rzadkich i chro-
nionych. G≥Ûwnym elementem ochrony jest

tutaj kompleks stawÛw rybnych, stwarzajπcy
doskona≥e warunki øycia i bytowania ptakÛw
wodnych i b≥otnowodnych.

WystÍpujπce na zarastajπcych stawach
zbiorowiska roúlinnoúci wodnej i szuwarowej,
lasy, otwarte lustra wody oraz dostateczna iloúÊ
atrakcyjnego pokarmu sπ wystarczajπcymi wa-
runkami dla gniazdowania i schronienia wie-
lu rzadkich na tym terenie zwierzπt. OstojÍ øy-
cia stanowiπ trzy kompleksy stawÛw hodow-
lanych, po≥oøonych wúrÛd dÍbowo-sosnowych
borÛw mieszanych. Brak uøytkowania czÍúci
stawÛw sprawi≥ øe zaros≥y one ≥ozπ, roúlinno-
úciπ szuwarowπ oraz brzozπ i sosnπ.

Po zmianie uøytkownika na prywatnego
zmieniÊ  siÍ moøe sytuacja. UbÍdzie zaroúniÍ-
tych miejsc bÍdπcych  schronieniem dla zwie-
rzπt, gdyø przy wysokich kosztach produkcji
w≥aúciciel musi szybko zagospodarowaÊ stawy.
Jednak sπsiadujπce ze stawami mokre ≥πki, olsy
i mokrad≥a powinny zapewniÊ warunki dalsze-
go bytowania wielu rzadkich istot øywych. Na
terenie tego rezerwatu stwierdzono oko≥o 160
gatunkÛw ptakÛw. Liczba gatunkÛw lÍgowych
wynosi oko≥o 98, przy czym oko≥o 30 zwiπza-
nych jest ze úrodowiskiem wodnym, a 68 z le-
únym. WúrÛd rzadkich moøna spotkaÊ: bocia-
na czarnego, b≥otniaka stawowego, brodüca sa-
motnego, bekasa kszyka, brzÍczki, orlika krzy-

kliwego, trzmielojada, kro-
gulca, dzierzbÍ, perkoza
rdzawoszyjego, kureczkÍ
nakrapianπ, wiele gatun-
kÛw kaczek i inne ptaki.
Chyba podane liczby i ga-
tunki same odzwierciedla-
jπ rangÍ tego obszaru na
P≥askowyøu Kolbuszow-
skim.

Teren objÍty ochronπ
ma zrÛønicowanπ szatÍ ro-
úlinnπ. ZawdziÍcza to dziÍ-
ki obecnoúci stawÛw,
ukszta≥towaniu terenu,
pod≥oøu geologicznym i
zmianom zachodzπcym w
zbiorowiskach roúlinnych.
SpotkaÊ tutaj moøna: piÛ-

ropusznika strusiego, mieczyka dachÛwkowa-
tego, bu≥awnika wielokwiatowego, grπøela øÛ≥-
tego, grzybienia bia≥ego(lilia wodna), pe≥zacza
zwyczajnego, wawrzynka wilcze≥yko i wiele
innych.

Stanowisko wystÍpujπcego tutaj piÛro-
pusznika strusiego jest objÍte rÛwnieø najstar-
szπ formπ ochrony jako pomnik przyrody.

 Tylko rezerwat zajmujπcy tak duøπ po-
wierzchniÍ moøe zapewniÊ zachowanie tak
duøej liczby gatunkÛw ptakÛw. Duøym zagro-
øeniem dla úwiata zwierzπt i roúlin jest bezmyúl-
ne wypalanie traw i nieuøytkÛw w pobliøu re-
zerwatu, ktÛre moøe zagroziÊ ich wystÍpowa-
niu. Powodujπ one trwa≥e i bezpowrotne zmia-
ny w úrodowisku rolnym i leúnym, a co naj-
gorsze znikniÍcie cennych gatunkÛw ptakÛw.

TEKST I ZDJ CIA
BART£OMIEJ PERETSpotykany w rezerwacie ÑZab≥ocieî bocian czarny.

 Liúcie zarodnionoúne piÛropusznika strusiego.

               WieœWieœWieœWieœWieœ TRZEŒÑ    TRZEŒÑ    TRZEŒÑ    TRZEŒÑ    TRZEŒÑ   w obiektywie Aleksandra Dziechciarzaw obiektywie Aleksandra Dziechciarzaw obiektywie Aleksandra Dziechciarzaw obiektywie Aleksandra Dziechciarzaw obiektywie Aleksandra Dziechciarza

Krzy¿e, figury, kapliczki Ziemi KolbuszowskiejKrzy¿e, figury, kapliczki Ziemi Kolbuszowskiej
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KLUBY SPORTOWE
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO (1I)

KS LZS KRZ¥TKA
W grudniu 1999 r. za≥oøone zosta≥o w

Krzπtce stowarzyszenie sportowe pod nazwπ
Klub Sportowy LZS Krzπtka. Inicjatorami
tego przedsiÍwziÍcia byli: Tadeusz Orzech,
Wies≥aw Kolano, Stanis≥aw KopeÊ ñ so≥tys
Krzπtki, S≥awomir Go≥πbek, Jan Wilk, Bogu-
s≥aw Kolano, Krzysztof Bednarz.

Klub sportowy dzia≥alnoúÊ prowadzi w
sekcji pi≥ki noønej i siatkÛwki. NajwiÍkszπ
popularnoúciπ cieszy siÍ w tej miejscowoúci
pi≥ka noøna, chociaø tradycji sportowych
Krzπtka nie posiada. Pi≥karze zg≥oszeni zo-
stali do Podkarpackiego Zwiπzku Pi≥ki Noø-
nej, ktÛry przydzieli≥ ich do III grupy klasy
C. Przeciwnikami beniaminka z Krzπtki sπ:
SokÛ≥ II Malinie, Florian Ostrowy Tuszow-
skie, Vigor TrzÍsÛwka, Straøak II Niwiska
TrzeúÒ, Skorpion WylÛw, LKS Hucina, LKS
Babica, Wis≥a Gliny Ma≥e i RzÍdzian RzÍdzia-
nowice.

Najwaøniejszym celem w pierwszym
roku gry pi≥karzy KS LZS Krzπtka w klasie
C jest ogranie siÍ oraz zgranie druøyny, ktÛ-
re bÍdzie procentowaÊ w nastÍpnych latach.

Trenerem pi≥karzy jest Wies≥aw Puzio,
ktÛry ma w kadrze zespo≥u nastÍpujπcych
zawodnikÛw: Bogdan Kolano, £ukasz Pa-
duch, Pawe≥ Go≥πbek, £ukasz Tomczych,
£ukasz Lewicki, Grzegorz Maliborski, Mar-
cin Sudo≥, Andrzej Serafin, Marek Sudo≥, To-
masz Nowak, Tomasz Serafin, Robert Budek,
Przemys≥aw Lidwin, Wies≥aw Puzio, Jan Szy-
maÒski, Stanis≥aw Sudo≥, Miros≥aw TrawiÒ-
ski, Marek Kobylarz, £ukasz Sudo≥, Kamil Ja-
skot, Wies≥aw WrÛbel i Piotr TrawiÒski.

Pi≥karze trenujπ w úrody i piπtki na swo-

im boisku, obok ktÛrego sπ juø ≥awki dla pu-
blicznoúci i barak s≥uøπcy za szatniÍ. W pla-
nach na nastÍpny rok jest rozpoczÍcie budo-
wy szatni. W tym teø celu zarzπd klubu or-
ganizuje zabawy, a zebrane úrodki przezna-
czy na finansowanie budowy. W sk≥ad zarzπ-
du wchodzπ: Tadeusz Orzech ñ prezes, Wie-
s≥aw Puzio ñ viceprezes, Lucjan Sudo≥ ñ
skarbnik, S≥awomir Go≥abek ñ sekretarz, Ka-

Pi≥karze KS LZK Krzπtka. Stojπ od lewej: Wies≥aw Puzio ñ trener i viceprezes klubu, Stanis≥aw
Sudo≥, Pawe≥ Go≥πbek, Robert Budek, Tomasz Nowak ñ kapitan, Marcin Sudo≥, £ukasz Paduch, Grze-
gorz Maliborski, Tomasz Serafin i Tadeusz Orzech ñ prezes
KlÍczπ od lewej: Marek Sudo≥, £ukasz Tomczyk, Bogus≥aw Kolano, Andrzej Serafin, Adam Lewicki i
Wies≥aw Kolano ñ gospodarz klubu.

zimierz Sudo≥ i Wies≥aw Kolano ñ gospodarz
klubu.

Siatkarze grajπ i trenujπ w nowej sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 m, odda-
nej do uøytku miejscowej Szkole Podstawo-
wej w ubieg≥ym roku. DruøynÍ siatkarzy
tworzπ: Wies≥aw Kolano, Tadeusz Orzech,
Bogus≥aw Kolano, Miros≥aw Kolano, Marek
Sudo≥, Jan Wilk, Zdzis≥aw Krasowski,
Krzysztof Bednarz, Bogus≥aw Wo≥osz, S≥awo-
mir Go≥πbek, Tomasz Nowak, Tomasz Sera-
fin. W druøynie grajπ takøe kobiety ñ Kry-
styna Bednarz, Graøyna Wo≥osz, Zuzanna
Sudo≥ i Ma≥gorzata Kolano. Siatkarze rozgry-
wajπ mecze towarzyskie; grali juø z Hutπ
Komorowskπ i Zak≥adem Gazowniczym z
Nowej DÍby.

MICHA£ FRANCZYK

WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...WIADOMOŒCI SPORTOWE...

Prywatny Gabinet Lekarski
lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Boøena Barbara Przyczyna
Kolbuszowa, ul. ObroÒcÛw Pokoju 17Tel. 7444202

kom . 0 605 53 64 17

przyjmuje: poniedzia≥ki/piπtki 1500 - 1600

V badania ogÛlnolekarskie dzieci i doros≥ych
V wizyty domowe
V USG jamy brzusznej i tarczycy
V BADANIE PROFILAKTYCZNE WST PNE I OKRESOWE

PRACOWNIK”W
V BADANIE KWALIFIKACYJNE DO PRAWA JAZDY

36-100 Kolbuszowa
ul. Towarowa 4, tel. (017) 22 74 328

22 71 343, 0603890482

Polecamy szeroki asortyment pieczywa
z najlepszej jakoúci pÛ≥produktÛw

Skosztuj i zobacz sam !
doskona≥y smak, zapach i úwieøoúÊ

dziÍki zastosowaniu zakwasu
naturalnego

Z A P R A S Z A M Y !

Organizatorzy sesji naukowej
ì300 lat Miasta Kolbuszowaî

sk≥adajπ podziÍkowanie Dyrekcji i pracownikom
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej za pomoc w

przygotowaniu i realizacji programu sesji, Piekarni ìWM-
kaî Witolda WÍgrzyna  Kolbuszowa, ul. Towarowa 4 za

bezp≥atne przekazanie wyrobÛw cukierniczych dla
uczestnikÛw konferencji, firmie poligraficznej ìAbakusî

za bezp≥atne wykonanie zaproszeÒ.
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ZAK£AD UBOJU
I PRZETW”RSTWA MI SNEGO

ÑRADIKALî
36 - 100 Kolbuszowa Dolna

ul. Tarnobrzeska 21
tel./fax (0 -17) 22 71 302

Zak≥ad istnieje od 1990 roku.

Dla powaønych
odbiorcÛw
realizujemy

indywidualne
zamÛwienia.

Zapraszamy do naszych sklepÛw
firmowych na zakupy:

Plac Wolnoúci 12,  ul. 11 - go Listopada 15/2,
ul. Janka Bytnara 35/37 (Manhatan). BIURO

RACHUNKOWE
Z LICENCJ•

Anna Stanis≥awska
RzeszÛw, ul.  WyspiaÒskiego 33
tel.  017/ 85 66 132, 85 24 640
PE£NA OBS£UGA KSI GOWA FIRM

q q q q q pomoc w rozpoczynaniu dzia≥alnoúci gospodarczej

q q q q q prowadzenie ksiπg przychodÛw i rozchodÛw

q q q q q prowadzenie ksiπg handlowych

q q q q q prowadzenie rozliczeÒ ewidencji rycza≥towej

q q q q q sporzπdzanie rejestrÛw i rozliczeÒ podatku VAT

q q q q q sporzπdzanie m-cznych i rocznych zeznaÒ

   podatkowych, a takøe deklaracji ZUS

q q q q q p≥ace

Og³oszenia drobne
qqqqq Us≥ugi NadzÛr Budowlany, Kierownik budowy
Jan WrÛbel, Kolbuszowa 22 72 - 993
qqqqq Regeneracja kaset i cartridgeíÛw do drukarek.
Atrakcyjne ceny! Bliøsze informacje pod nr. tel. 22 72 095.
qqqqq Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, p≥ytki.
Kontakt: tel. 0 606 43 34 50.
q q q q q OKAZJA! Sprzedam dom z duøym ogrodem w centrum
Kolbuszowej.
Telefon: (017) 22 72 076 lub 22 74 584

NOWO OTWARTE CENTRUM HANDLOWE

Szanowni Klienci !
Oferujemy oko≥o 10.000 asortymentÛw spoøywczych

 i przemys≥owych.
Codziennie nowa promocja towaru, wiele degustacji,

dobre pieczywo z licznych piekarni, úwieøe owoce
i warzywa.

Duøy wybÛr wÍdlin.
Do nas moøesz przyjúÊ na zakupy z dzieckiem, ktÛre

bezpiecznie i weso≥o spÍdzi czas w kπciku dla dzieci.
A co najwaøniejsze dla Klienta - najniøsze ceny.

Ponadto realizujemy "talony" pracownicze
dla zak≥adÛw pracy.

Zapraszamy codziennie w godz. 600 - 2100

w soboty 700 - 1900

36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 3,  tel. 2274 612.
Zapraszamy

NAJNIØSZE
CENY

I DUØY WYB”R
towarÛw spoøywczych i  przemys≥owych

dostÍpny jest w

HURTOWNI
I FIRMOWYM SKLEPIE
SAMOOBS£UGOWYM

Polecamy rÛwnieø  smaczne posi≥ki

W BARZE ÑMIåî
 czynne  od 7 00 do 20 00, a w soboty od 7 00 do 16 00

 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7

Øyczymy udanych zakupÛw
i smacznych obiadÛw

OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...
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JAKO JEDYNA W KOLBUSZOWEJ FIRMA

GENE MULTI TRADE
OFERUJE PA—STWU US£UGI: RADIESTEZYJNE:
q wykrywanie szkodliwych dla zdrowia promieniowaÒ
q zabezpieczenie ludzi i zwierzπt przed w/w promieniowaniem
q wykrywanie pozytywnych energii w otoczeniu cz≥owieka
q wyznaczanie miejsc poboru wody (studnie)
q radiestezyjna aranøacja przestrzeni dzia≥ek budowlanych

przed i po zabudowie
q aranøacja przestrzeni wewnÍtrznej i zewnÍtrznej budynkÛw

wg chiÒskiej sztuki Feng Shui
q radiestezyjne badanie przydatnoúci lub szkodliwoúci dla zdro-

wia lekÛw, pokarmÛw i innych substancji
q radiestezyjne badanie stanu energetycznego i øywotnoúci ca-

≥ego organizmu lub jego poszczegÛlnych systemÛw i narzπ-
dÛw

q przywracanie prawid≥owego obiegu energii w organizmie oraz
jego energetyczne do≥adowanie

q energetyzowanie wody i innych p≥ynÛw w celach leczniczych,
kosmetycznych i spoøywczych
PEDAGOGICZNE I MNEMOTECHNICZNE:

q Êwiczenia dla dzieci i doros≥ych poprawiajπce pamiÍÊ
q Êwiczenia dla dzieci dyslektycznych poprawiajπce pisanie i

czytanie
q Êwiczenia motywujπce do nauki i podnoszπce samoocenÍ

dziecka
q Êwiczenia poprawiajπce koncentracjÍ i komunikacjÍ z otocze-

niem
PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

q Êwiczenia dla dzieci i doros≥ych pozwalajπce wyjúÊ z kryzy-
sÛw psychicznych

q psychotroniczne leczenie nowotworÛw
q psychotroniczne leczenie na≥ogÛw, w tym oty≥oúci
q uzdrawianie chorÛb poprzez technikÍ ÑWYBACZENIAî
q Êwiczenia kreowania pozytywnego obrazu samego siebie

i úwiata
q Êwiczenia psychologiczne zwiÍkszajπce skutecznoúÊ kaødego

biznesu
q Êwiczenia antystresowe i relaksacyjne (dla zdrowych i chorych)

INNE:
q komponowanie i pisanie tekstÛw, hase≥, wierszy reklamowych

i okolicznoúciowych (úluby, rocznice, urodziny, imieniny i inne)
w konwencji powaønej i satyrycznej

q korepetycje z wychowania fizycznego, gier sportowych i p≥y-
wania

q organizowanie kursÛw dla dzieci i doros≥ych o tematyce wy-
øej przedstawionej

JUØ W X 2000 KURS ROZWOJU OSOBOWOåCI
I POPRAWY PAMI CI DLA DZIECI I

M£ODZIEØY I JUØ OD DZISIAJ, KORZYSTAJ•C
Z POMOCY NASZEJ FIRMY, ROZWI•ØESZ

PROBLEMY, KT”RE OD WIELU LAT BY£Y DLA
CIEBIE NIE DO POKONANIA!

GENE MULTI TRADE
mgr EUGENIUSZ JANCZYK

ul. Pi≥sudskiego 12/7  36-100 Kolbuszowa
tel.(017) 22 72 689, 0603 887 458

OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...OG£OSZENIA, REKLAMY...

DZIA£KI US£UGOWE DO SPRZEDANIA: Cmolas, 17a,
budowlana, uzbrojona, przy drodze E 371, handel, us≥ugi,
produkcja. CENA 850 z≥/a

DZIA£KI BUDOWLANE, UZBROJONE DO SPRZEDANIA:
G≥ogÛw, 40 a, z≥oøona z czterech dzia≥ek, obok stawu i lasu. CENA
85.000 z≥. Kolbuszowa GÛrna, 21 a, CENA 800 z≥./a.
Wide≥ka, 13a, CENA 1500 zl./a Tuszyma, 2 x 22a,  CENA 200 z≥./a

REKREACYJNE DO SPRZEDANIA: Wilcza Wola, 8 a, dom o
pow. ok. 60 m/2, komfortowo wykoÒczony. Pod lasem. CENA
70.000 z≥. Kolbuszowa, ul. Wolska, 16 a, rolna, CENA 2.000 z≥. -
PrzedbÛrz, 6,61 ha w tym ok. 0,5 ha budowlanej, stajnia
murowana, oczka wodne, las, CENA 17.000 z≥. ZarÍbki, 2,27 ha
+ 0,5 ha, dzia≥ka rolna, w sπsiedztwie   staw i rzeka.   Cena 15.000
z≥. ZarÍbki, 14a, rolna, woda, gaz, CENA 1.000 z≥./a

LOKALE DO WYNAJ CIA (handel, biuro, us≥ugi): Kolbuszowa,
45 m/2, I p.  CENA 18 z≥/m +VAT+op≥aty Kolbuszowa, 45 m/2,
I p.  CENA 350 z≥/m-c

DOMY DO SPRZEDANIA: Kolbuszowa, w zabudowie
szeregowej, po remoncie, przy drodze, 109 m/2, dzia≥ka 14a,
CENA 125.000 z≥. G≥ogÛw-Niwa, wolnostojπcy, stan surowy
otwarty,   ok. 170 m/2, dzialka 15a,  CENA 90.000 z≥. Kolbuszowa
Dolna, 7a, wolnostojπcy, ok. 200 m/2, stan surowy zamkniÍty,
CENA 130.000 z≥. Kolbuszowa, 5a, wolnostojπcy, ok. 200 m/2,
stan surowy zamkniÍty, CENA 180.000 z≥. Kolbuszowa GÛrna,
6a, wolnostojπcy, ok. 150 m/2, stan surowy zamkniÍty,
CENA 200.000 z≥.

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA: RzeszÛw, 37,3 m/2, 2 pokoje,
I p., przy ulicy. 70.000 z≥. G≥ogÛw, 53 m/2, 2 pokoje, I p.,
CENA  75.000 z≥.

OFERTA SPECJALNA - WAØNA DO LISTOPADA
Lokale mieszkalne w nowym budynku czterokondygnacyjnym
(nowoczesna technologia). Ulga budowlana. Czynsz o ok. 40 %
niøszy od czynszu w starych blokach. Powierzchnie mieszkaÒ od
30,70m/2 do 54,60m/2. Wszelkie formalnosci zwiπzane z
zakupem mieszkania w ramach 0,5 % prowizji.
Cena juø od 1500 z≥/m/2 .

SZCZEG”£OWE INFORMACJE W B.O.N. " KAMI ".

BIURO OBROTU NIERUCHOMOåCIAMI
36-100 KOLBUSZOWA, ul. JANA PAW£A II  4

czynne ;  PON. - PI•TEK  9.00 - 16.00
tel. (017) 227-47-47 kom. 0 603 11 75 71

POåREDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDAØY,
NAJMIE: MIESZKA—, DOM”W, LOKALI, DZIA£EK.


